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Resumo 

 

As doenças cardiovasculares (DC) estão entre as principais causas de mortalidade 

em todo o mundo. Evidências mostram que o desequilíbrio autonômico desempenha 

um papel importante na patogênese de várias DC, aumentando o risco de morte 

cardíaca. O consumo de dietas hipercalóricas contribui para o desenvolvimento de 

DC, bem como obesidade, hiperglicemia, dislipidemia e resistência à insulina. Tem 

sido sugerido que o comprometimento do controle barorreflexo arterial é um 

importante marcador do desequilíbrio autonômico cardiovascular relatado na 

obesidade induzida por dieta. Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da 

dieta cafeteria em parâmetros bioquímicos e cardiovasculares em ratos Wistar 

jovens. Ratos Wistar foram alimentados com a dieta cafeteria (0,696 kcal.g-1.dia-1) ou 

controle (0,496 kcal.g-1.dia-1) durante 26 dias. O peso corporal e dos tecidos 

cardíaco e adiposo, bem como a concentração sérica de glicose, triacilglicerol e 

colesterol total, colesterol-HDL e colesterol-LDL foram determinados. Catéteres 

foram implantados na artéria e veia femural para registro da pressão arterial pulsátil 

(PAP) e administração de fármacos, respectivamente. A PAP foi registrada pelo 

período de 30 minutos a 1 hora. Fármacos vasoativos foram administrados e a 

função barorreflexa foi avaliada através de variações na pressão arterial média 

(PAM) e frequência cardíaca (FC) e também através de variações espontâneas na 

PAM e FC. Bloqueadores autonômicos foram administrados para determinação do 

tono autonômico. A administração de cianeto de potássio foi realizada para 

determinação do controle quimiorreflexo. A partir do registro basal da PAP foram 

determinados os valores médios da pressão arterial (PA), FC e intervalo cardíaco, e 

realizadas as análises da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e da pressão 

arterial sistólica (VPAS). A variabilidade foi avaliada através de métodos lineares 

(domínio do tempo e domínio da frequência) e métodos não lineares (dinâmica 

simbólica e entropia multiescala). Os resultados foram expressos como média ± erro 

padrão e foram avaliados pelo teste t de student (P<0.05). A dieta cafeteria induziu 

aumento no peso do tecido adiposo branco (retroperitoneal: 0,76  0,06 vs. 3,07  

0,14* e epididimal:  1,46  0,08 vs. 3,21  0,22*) e na concentração sérica de 

triacilglicerol (87,66  13,44 vs. 141,69  14,75*) e colesterol total (92,81  8,54 vs. 

129,26  10,36*). A dieta cafeteria não induziu alterações na PA e na VPAS obtida 
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por métodos lineares, porém foi observado aumento na família 1V (45,70  1,30 vs. 

48,90  0,60*) da dinâmica simbólica, um dos métodos não lineares utilizados. A 

dieta cafeteria induziu aumento na FC basal (372,00  8,00 vs. 429,00  9,00*) sem 

alterar a VFC no domínio do tempo. Entretanto, a dieta cafeteria induziu alterações 

na VFC no domínio da frequência, sendo observado um aumento na potência do 

espectro na banda de baixa frequência (18,14  1,18 vs. 29,00  2,23*) e na razão 

da banda de baixa frequência/alta frequência (0,24  0,02 vs. 0,49  0,05*). Também 

foi observado um aumento na porcentagem de ocorrência da família 0V (15,43  

0,97 vs. 21,49  1,63*) e uma diminuição na porcentagem de ocorrência da família 

2UV (36,65  1,74 vs. 30,03  1,30*). Não foram encontradas alterações no controle 

barorreflexo (induzido e espontâneo) e no quimiorreflexo. A dieta cafeteria induziu 

um aumento no tono simpático (6,10  1,20 vs. 32,10  8,20*), porém não foram 

encontradas alterações no tamanho dos cardiomiócitos, na produção de ânions 

superóxidos e no conteúdo de colágeno no tecido cardíaco. Nossos achados 

demonstram que a dieta cafeteria induz um aumento na atividade simpática 

cardíaca, acompanhado de aumento da adiposidade corporal e da concentração 

sérica de lipídeos. Nossos resultados sugerem que a dieta cafeteria pode contribuir 

para o desenvolvimento de DC e que o aumento da atividade simpática é 

independente de disfunções barorreflexas e quimiorreflexas. 

 

Palavras chave: dieta cafeteria, adiposidade, dislipidemia, sistema nervoso 

autônomo, barorreflexo, quimiorreflexo. 
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Abstract 

 

Cardiovascular diseases (CD) are among the leading causes of mortality worldwide. 

Evidence shows that autonomic imbalance plays an important role in the 

pathogenesis of several CD, increasing the risk of cardiac death. The consumption of 

hypercaloric diets contributes to the development of CD, as well as obesity, 

hyperglycemia, dyslipidemia and insulin resistance. It has been suggested that 

impairment arterial baroreflex control is an important marker of cardiovascular 

autonomic imbalance reported in diet-induced obesity. This study aimed to evaluate 

the effects of the cafeteria diet on biochemical and cardiovascular parameters in 

young Wistar rats. Male Wistar rats were fed the cafeteria diet (0.666 kcal.g-1.day-1) 

or control (0.466 kcal.g-1.day-1) for 26 days. Body weight and of the cardiac and 

adipose tissues, as well as the serum concentration of glucose, triacylglycerol and 

total cholesterol, HDL and LDL were determined. Catheters were implanted in 

femoral artery and vein to record pulsatile blood pressure (PAP) and drug 

administration, respectively. PAP was recorded for the period of 30 minutes to 1 

hour. Vasoactive drugs were administered and baroreflex function was assessed by 

variations in mean arterial pressure (MAP) and heart rate (HR) and also by 

spontaneous variations in MAP and HR. Autonomic blockers were administered to 

determine autonomic tone. The administration of potassium cyanide was performed 

to determine the chemoreflex control. The mean values of blood pressure (BP), heart 

rate and cardiac interval were determined from the basal PAP registry, and heart rate 

variability (HRV) and systolic blood pressure variability (SBPV) analyzes were 

performed. The variability was evaluated through linear methods (time domain and 

frequency domain) and nonlinear methods (symbolic dynamics and multiscale 

entropy). The results were expressed as mean ± standard error and were evaluated 

by the student t test (P <0.05). The cafeteria diet induced an increase in the weight of 

white adipose tissue (retroperitoneal: 0.76  0.06 vs. 3.07  0.14* and epididymal:  

1.46  0.08 vs. 3.21  0.22*) and in the serum concentration of triacylglycerol (87.66 

 13.44 vs. 141.69  14.75*) and total cholesterol (92.81  8.54 vs. 129.26  10.36*). 

The cafeteria diet did not induce changes in BP and SBPV obtained by linear 

methods, but an increase in the 1V (45.70  1.30 vs. 48.90  0.60*) family of 

symbolic dynamics was observed, one of the nonlinear methods used. The cafeteria 



xv 
 

diet induced an increase in baseline HR (372.00  8.00 vs. 429.00  9.00*) without 

changing HRV in the time domain. However, the cafeteria diet induced changes in 

HRV in the frequency domain, with an increase in the spectrum power in the low 

frequency band (18.14  1.18 vs. 29.00  2.23*) and in the ratio of the low 

frequency/high frequency band (0.24  0.02 vs. 0.49  0.05*). It was also observed 

an increase in the percentage of occurrence of the 0V family (15.43  0.97 vs. 21.49 

 1.63*) and a decrease in the percentage of occurrence of the 2UV family (36.65  

1.74 vs. 30.03  1.30*). No changes were found in the baroreflex control (induced 

and spontaneous) and in the chemoreflex. The cafeteria diet induced an increase in 

sympathetic autonomic tone (6.10  1.20 vs. 32.10  8.20*), but no changes were 

observed in cardiomyocyte size and in the production of superoxide anions and 

collagen content in cardiac tissue. Our findings demonstrate that the cafeteria diet 

induces an increase in cardiac sympathetic activity, accompanied by an increase in 

body adiposity and serum lipid concentration. Our results suggest that the cafeteria 

diet may contribute to the development of CD and that increased sympathetic activity 

is independent of baroreflex and chemoreflex dysfunctions. 

 

Keywords: cafeteria diet, adiposity, dyslipidemia, autonomic nervous system, 

baroreflex, chemoreflex. 
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1. Introdução 

 

 1.1 Obesidade e complicações cardiovasculares e metabólicas 

 De acordo com a organização mundial da saúde (OMS), a obesidade mundial 

quase triplicou desde 1975, sendo que em 2016 mais de 1,9 bilhões de adultos 

(39%), com 18 anos de idade ou mais, tinham excesso de peso dos quais mais de 

650 milhões (13%) eram obesos (World Health Organization, 2018a). A maioria da 

população mundial vive em países onde o excesso de peso e a obesidade mata 

mais pessoas do que o baixo peso, sendo que 41 milhões de crianças menores de 5 

anos tinham sobrepeso ou obesidade em 2016 (World Health Organization, 2018a). 

O aumento da deposição de gordura resulta do desequilíbrio entre a ingestão 

calórica e o gasto energético (González-Muniesa et al., 2017). Assim, a obesidade é 

o resultado de baixa atividade física (um estilo de vida sedentário) e o consumo 

excessivo de alimentos de alto rendimento energético (Brandólis, 2009; González-

Muniesa et al., 2017; World Health Organization, 2018a). O índice de massa corporal 

(IMC) é uma relação de peso por altura que é comumente usado para classificar o 

excesso de peso e a obesidade em adultos e é definido como o peso de uma 

pessoa em quilogramas dividido pelo quadrado da estatura em metros (kg/m2) 

(World Health Organization, 2018a). A OMS define sobrepeso em adultos com um 

IMC maior ou igual 25 e obesidade com um IMC maior ou igual a 30 (World Health 

Organization, 2018a).  

 A obesidade é uma doença que assume caráter epidemiológico, como o 

principal problema de saúde pública na sociedade moderna e está associada a 

alterações na regulação autonômica da pressão arterial (PA) (Brandólis, 2009; Esler 

et al., 2006; Schreihofer et al., 2007). É considerada um importante fator de risco no 

desenvolvimento da hipertensão, sendo que mais de 60% dos pacientes hipertensos 

apresentam excesso de peso (Barnes et al., 2003; Chen et al., 2015; Naderali et al., 

2001). O aumento do IMC é um importante fator de risco para o surgimento de 

doenças cardiovasculares (DC) (principalmente doença cardíaca e acidente vascular 

cerebral), além de também contribuir para o desenvolvimento de distúrbios músculo-

esqueléticos e alguns tipos de câncer (World Health Organization, 2018a). Segundo 

a OMS, as DC são distúrbios do coração e dos vasos sanguíneos e incluem doença 

cardíaca coronária, doença cerebrovascular, doença cardíaca reumática dentre 
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outras condições (World Health Organization, 2018b). Os indivíduos em risco de 

desenvolver DC podem demonstrar aumento na PA, glicose e lipídios, bem como 

sobrepeso e obesidade (World Health Organization, 2018b). As DC matam cerca de 

17,7 milhões de pessoas por ano, com uma estimativa de 31% de todas as mortes 

no mundo e em 2012 foram as principais causas de morte (World Health 

Organization, 2018b). 

 Tem sido demonstrado que obesos hipertensos apresentam aumento tanto na 

atividade do nervo simpático em repouso quanto na resistência vascular periférica, 

contribuindo para o desenvolvimento da hipertensão (Schreihofer et al., 2007). Em 

mulheres obesas os valores de pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial 

diastólica (PAD) são aumentados sem alteração na frequência cardíaca (FC) quando 

comparadas com mulheres magras (Skrapari et al., 2007). Em contrapartida, foi 

observado que a oferta de uma dieta hipocalórica (50% carboidrato, 25% gordura e 

25% proteína) por 16 semanas a obesos com valores de PA normal (140/85mmHg) 

induz uma significante redução no peso corporal, no IMC, na PAS e PAD, na 

atividade do nervo simpático muscular e na concentração sérica de norepinefrina, 

sem alteração na FC (Grassi et al., 1998). Além disso, a oferta de uma dieta 

hipocalórica durante 3 meses a sujeitos com síndrome metabólica (SM), com idade 

de 582 anos e IMC 33,30,8 kg/m2, mostrou uma redução na PA e na FC 

acompanhada de uma redução na atividade do nervo simpático muscular (Straznicky 

et al., 2005). Evidências recentes indicam que os beneficios derivados de uma dieta 

balanceada e da perda de peso induzida por exercício são em parte mediados por 

uma redução na atividade do nervo simpático. Estudos clínicos sugerem 

terapêuticas farmacológicas que visam diminuir o fluxo simpático central, podendo 

ajudar a melhorar o controle metabólico nos sujeitos obesos (Thorp; Schlaich, 2015). 

 Além das alterações cardiovasculares, pacientes obesos geralmente também 

apresentam alterações nas concentrações séricas de lipídeos, glicose e outros 

metabólitos e hormônios. Um estudo realizado no período de 1999 a 2004, 

classificando os indivíduos como eutróficos, sobrepeso, obesidade classe 1, classe 2 

e classe 3, mostra que a prevalência de hipertensão é marcadamente aumentada 

em relação ao aumento de peso, porém também são encontrados aumentos na 

prevalência de diabetes, dislipidemia e SM em relação ao aumento de peso (Nguyen 

et al., 2008). Mulheres obesas (IMC 39,62  8,6) com idade de 42,8  11,5 anos 
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apresentam aumento nas concentrações séricas de glicose, triglicérides, ácido úrico 

e insulina quando comparadas a mulheres magras (IMC 21,74  1,93) (Skrapari et 

al., 2007). A oferta de uma dieta hipocalórica durante um período de 3 a 4 meses a 

sujeitos obesos mostra uma redução no peso corporal, no IMC, na circunferência da 

cintura e uma redução nas concentrações plasmáticas de triglicérides e colesterol-

total, aumento na concentração plasmática da lipoproteína de alta densidade (HDL) 

e melhora na sensibilidade à insulina (Grassi et al., 1998; Straznicky et al., 2005). De 

forma semelhante, foi observado que a perda de peso após 2 anos de cirurgia 

bariátrica em pacientes obesos reduz a incidência de hipertensão, diabetes, 

hiperinsulinemia e hipertrigliceridemia quando comparado a pacientes obesos 

tratados de forma convencional (Sjostrom et al., 1999). Estes estudos mostram que 

a redução de peso em pacientes obesos contribui para a prevenção do surgimento 

de DC.  

 

 1.2 Variabilidade da pressão arterial sistólica e frequência cardíaca  

 A evidência experimental de uma associação entre a propensão para 

arritmias letais e sinais de aumento da atividade do sistema nervoso simpático (SNS) 

ou redução da atividade do sistema nervoso parassimpático (SNP) incentivou o 

desenvolvimento de marcadores quantitativos da atividade autonômica, sendo que a 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC) representa um dos marcadores mais 

utilizados (Task Force, 1996). A relevância clínica da VFC foi vista pela primeira vez 

em 1965, quando pesquisadores observaram que o sofrimento fetal foi precedido por 

alterações nos intervalos intertemporais antes de qualquer alteração apreciável na 

própria FC (Task Force, 1996). Em 1977 foi feita uma associação de maior risco de 

mortalidade pós-infarto com VFC reduzida (Task Force, 1996). A importância clínica 

da VFC tornou-se aparente no final da década de 1980, quando foi confirmado que a 

VFC era um preditor forte e independente de mortalidade após infarto do miocárdio 

(Task Force, 1996). A VFC também é um indicador da resiliência psicológica e da 

flexibilidade comportamental, refletindo a capacidade do indivíduo de adaptar-se 

efetivamente as mudanças nas demandas sociais ou ambientais (Shaffer et al., 

2014). A análise da variabilidade de parâmetros cardiovasculares, como FC e PA e 

da sensibilidade do barorreflexo (SBR), permitem a avaliação da modulação 

autonômica sobre o coração e vasos (Montano et al., 1994; Task Force, 1996). A 

VFC tornou-se o termo convencionalmente aceito para descrever as variações da 
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FC e dos intervalos de tempo entre picos consecutivos das ondas R do sinal do 

eletrocardiograma (intervalos RR), sendo assim são analisados os intervalos entre 

batimentos consecutivos e não a FC por si só (Task Force, 1996). O comportamento 

irregular do batimento cardíaco é facilmente aparente quando a FC é examinada em 

uma base de batimento a batimento, mas é ignorada quando um valor médio ao 

longo do tempo é calculado (Shaffer et al., 2014). A variabilidade da pressão arterial 

(VPA) reflete mudanças batimento a batimento no débito cardíaco e resistência 

periférica total, transmitindo informações sobre a modulação central e controle do 

tono vascular simpático (Titapiccolo et al., 2012). As variações na FC e na PAS 

podem ser avaliadas por vários métodos, embora os mais comumente usados sejam 

a análise no domínio do tempo e análise no domínio da frequência (análise do 

espectro de variação), sendo que este último revela a existência de componentes 

oscilatórios na variabilidade, tanto da FC como da PA (Malliani et al., 1991; Shaffer 

et al., 2014; Task Force, 1996).  

 As medidas do domínio do tempo são as mais simples de calcular e incluem 

os intervalos médios normais (NN) batimento a batimento e o desvio padrão entre os 

intervalos NN (SDNN) e a raiz quadrada da média do quadrado de sucessivas 

diferenças (RMSSD). No entanto, as medidas do domínio do tempo não fornecem 

um meio para quantificar adequadamente a dinâmica autonômica ou determinar a 

atividade rítmica ou oscilatória gerada pelos diferentes sistemas de controle 

fisiológico (Shaffer et al., 2014; Task Force, 1996). Os índices do domínio do tempo 

quantificam a variância nos intervalos entre batimentos usando medidas estatísticas, 

sendo o mais comumente usado o SDNN, isto é, raiz quadrada da variância (Task 

Force, 1996). Este dado reflete todos os componentes cíclicos responsáveis pela 

variabilidade no período de gravação, sendo uma estimativa global da VFC (Task 

Force, 1996). A variância total da VFC aumenta com o comprimento do registro 

analisado (Task Force, 1996). Assim, SDNN não é um método estatístico bem 

definida devido a sua dependência do período de gravação (Task Force, 1996). Na 

prática, não é adequado comparar medidas de SDNN obtidas a partir de gravações 

de durações diferentes (Task Force, 1996). Uma outra medida comumente utilizada 

derivada dos intervalos sucessivos de NN inclui a RMSSD (Shaffer et al., 2014; Task 

Force, 1996). Esse valor é obtido primeiro calculando cada diferença de tempo 

sucessivo entre os batimentos cardíacos em milissegundos. Então, cada um dos 

valores é elevado ao quadrado e a média é calculada antes da obtenção da raiz 
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quadrada (Shaffer et al., 2014). O RMSSD reflete a variância de batimento a 

batimento na FC e é a principal medida do domínio do tempo usada para estimar a 

modulação vagal (Shaffer et al., 2014). O SNP é capaz de causar alterações de um 

batimento para outro, pois a ligação da acetilcolina nos receptores muscarínicos leva 

a abertura dos canais de potássio sem depender da ação de segundos mensageiros 

(Aires, 2012; Guyton, Hall, 2006). Dessa forma, o RMSSD é uma medida que leva 

em consideração alterações batimento a batimento, refletindo a atividade vagal, ou 

seja, quanto maior valor de RMSSD maior será a atividade vagal. 

 A quantificação da VFC e VPA no domínio da frequência, por meio da análise 

espectral, permite a identificação em sequência de sucessivos valores de intervalo 

cardíaco (IC) ou PAS, de oscilações rítmicas em diversas frequências, as quais 

podem refletir a modulação simpática ou parassimpática sobre o sistema 

cardiovascular, em condições fisiológicas e fisiopatológicas (Malliani et al., 1991; 

Shaffer et al., 2014; Task Force, 1996). As principais vantagens da análise espectral 

sobre as medidas do domínio do tempo são o fornecimento de informações de 

frequência e amplitude sobre os rítmos específicos que existem na forma de onda da 

VFC, fornecendo um meio para quantificar as diversas oscilações em qualquer 

período na gravação (Malliani et al., 1991; Shaffer et al., 2014; Task Force, 1996). 

 As oscilações da potência do espectro na banda de alta frequência (HF) da 

FC correspondem à modulação vagal sobre o coração, ocorrendo na mesma 

frequência da respiração, sendo visto que o bloqueio vagal elimina as oscilações de 

HF (Malliani et al., 1991; Shaffer et al., 2014). A dinâmica da regulação autonômica é 

importante para a saúde cardiovascular (Shaffer et al., 2014). A atividade do SNP 

reduzida foi encontrada em várias patologias cardíacas e em pacientes sob estresse 

ou com pânico, ansiedade ou preocupação (Shaffer et al., 2014).  

 Já as oscilações de HF da PA são associadas ao acoplamento mecânico com 

a atividade respiratória, que são as flutuações rítmicas do débito cardíaco 

ocasionadas pelos movimentos respiratórios, os quais alteram a pressão 

intratorácica e o retorno venoso (Dias, 2012; Malliani et al., 1991; Titapiccolo et al., 

2012). Não consideramos o HF da PA como um índice de atividade do SNP, e sim 

como um efeito mecânico da respiração, sendo que a inspiração facilita o retorno 

venoso e a expiração dificulta o retorno venoso, e isso modifica os valores de PA.  

 As oscilações da potência do espectro na banda de baixa frequência (LF) da 

PA refletem as oscilações rítmicas da modulação simpática sobre o coração e os 
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vasos e as oscilações em LF da FC estão associadas principalmente as oscilações 

rítmicas da modulação simpática sobre o coração (Malliani et al., 1991; Shaffer et al., 

2014; Speretta et al., 2016; Task Force, 1996; Titapiccolo et al., 2012). Também é 

visto que uma baixa razão LF/HF da FC reflete uma maior atividade parassimpática 

em relação à atividade simpática e uma alta razão LF/HF pode indicar uma maior 

atividade simpática em relação à atividade parassimpática (Malliani et al., 1991; 

Shaffer et al., 2014). Dessa forma, a atividade vagal contribui principalmente com a 

potência do espectro na banda de HF da FC (Malliani et al., 1991), porém existem 

algumas controvérsias em relação a potência na banda de LF, alguns estudos 

sugerem que este componente é reflexo de ambos componentes do sistema 

autonômico (atividade do SNS e SNP) quando expresso em unidades absolutas, 

porém outros estudos mostram que quando expresso em unidades normalizadas é 

um marcador quantitativo da atividade do SNS e consequentemente a razão entre 

LF e HF é considerada como um balanço simpato-vagal (Malliani et al., 1991; 

Montano et al., 1994; Skrapari et al., 2007). Fatores humorais, como óxido nítrico, 

peptídeo natriurético atrial, catecolaminas da adrenal e, sobretudo, o sistema renina-

angiotensina, participam da gênese dos ritmos da potência do espectro em banda de 

muito baixa frequência (VLF) da PA e FC (Dias, 2012). Assim, a análise da VFC e 

VPA têm se revelado de grande importância nos estudos sobre o controle 

autonômico cardiovascular em humanos e animais de experimentação (Dias, 2012). 

Complementando os dados da análise da variabilidade cardiocirculatória, a 

modulação autonômica cardíaca também pode ser avaliada pela administração de 

bloqueadores autonômicos, os quais permitem uma estimativa da ação vagal e/ou 

simpática sobre o coração (Dias, 2012). 

 A análise da variabilidade por métodos lineares é a mais utilizada e reflete 

indicativos sobre a modulação simpática e vagal (Montano et al., 1994; Malliani et 

al., 1991), porém através da análise da variabilidade realizada por métodos não 

lineares também é possível avaliar a modulação autonômica cardíaca. Entre outros 

métodos não lineares, temos a simbólica e entropia (Porta et al., 2007). A dinâmica 

simbólica é um método adequado para avaliar a prevalência de modulações 

simpáticas e parassimpáticas e também para detectar alterações autonômicas que 

não foram detectadas pela análise através de métodos lineares (Porta et al., 2007). 

A entropia é uma medida de regularidade que quantifica as flutuações de 

imprevisibilidade em uma série temporal (Cerutti et al., 2014; Goldberger et al., 
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2002). A presença de padrões repetitivos de flutuação torna o sinal mais previsível 

do que uma série de tempo em que esses padrões estão ausentes (Cerutti et al., 

2014). Sinais com várias repetições, ou seja, uma série regular e previsível, têm uma 

entropia relativamente pequena, enquanto um sinal menos previsível, ou seja, mais 

complexo, tem uma entropia mais elevada (Cerutti et al., 2014). É importante 

entender que esta análise é uma abordagem que visa avaliar a complexidade de um 

sistema biológico baseado em três hipóteses: a complexidade reflete sua 

capacidade de se adaptar e funcionar em um ambiente sempre em mudança; os 

sistemas biológicos precisam operar em múltiplas escalas espaciais e temporais; e 

também estado de doença, bem como o envelhecimento, reduz a capacidade 

adaptativa do indivíduo, sendo assim a perda de complexidade pode ser uma 

característica da dinâmica patológica (Costa et al., 2005). 

 

 1.3 Reflexo barorreceptor e modulação autonômica cardiovascular 

 O sistema nervoso autônomo é responsável pelo controle involuntário de 

várias estruturas viscerais, incluindo o coração e a vasculatura (Salman, 2015). 

Distúrbios na regulação autonômica da função cardiovascular são descritos em uma 

variedade de doenças, incluindo a hipertensão, insuficiência cardíaca, infarto do 

miocárdio, diabetes mellitus, obesidade e doença renal crônica (Salman, 2015). 

Evidências tanto experimentais quanto clínicas têm demonstrado que o aumento no 

tônus vasomotor simpático é um mecanismo importante não somente para geração 

como para perpetuação do estado hipertensivo (Campos et al., 2001). Cerca de 20% 

a 30% dos hipertensos primários têm como principal componente no mecanismo da 

hipertensão arterial, o aumento da atividade do SNS (Bortolotto; Consolim-Colombo, 

2009).  

 Dados de estudos em animais e humanos sugerem que a hiperatividade 

simpática central desempenha um papel fundamental na etiologia e complicações de 

várias condições metabólicas que podem se agrupar para formar a SM, aumentando 

o risco de diabetes tipo 2, DC e mortalidade prematura associada à SM (Thorp; 

Schlaich, 2015). A insuficiência de atividade física e a ingestão excessiva de 

energia, aliada a fatores genéticos, têm sido atribuídas a crescente incidência de 

obesidade, hipertensão, dislipidemia, resistência à insulina e hiperglicemia (Thorp; 

Schlaich, 2015). Pacientes com SM exibem sinais clínicos de simpatoexcitação 

crônica, com níveis de noradrenalina urinária elevada, aumento da atividade 
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eferente do nervo simpático muscular e concentrações elevadas de noradrenalina 

plasmática, mesmo na ausência de hipertensão (Thorp; Schlaich, 2015). 

 Vários são os mecanismos neurais reflexos que controlam o sistema 

cardiovascular, dentre eles, existe o barorreflexo (Guyton; Hall, 2006). 

Barorreceptores ou mecanorreceptores arteriais são receptores sensíveis ao 

estiramento causado por aumentos na PA, sendo que sua função primordial é 

manter a PA, dentro de uma faixa estreita de variação, em diferentes situações 

comportamentais, regulando a PA momento a momento (Aires, 2012; Guyton, Hall, 

2006). É um reflexo autonômico complexo, envolvendo aferências neurais, 

integração bulbar e eferências autonômicas, tanto simpáticas quanto 

parassimpáticas (Guyton; Hall, 2006). Barorreceptores são constituídos por 

terminações nervosas livres situadas na adventícia, próximo à borda médio 

adventicial, estrategicamente localizados na artéria aorta e na bifurcação das 

carótidas (Aires, 2012). A frequência de disparo de potenciais de ação iniciada nos 

barorreceptores é condicionada pela deformação do vaso, a qual está na 

dependência direta da variação da pressão intravascular, sendo que a 

despolarização dos terminais nervosos dos barorreceptores ocorre em proporção 

direta, quanto maior a deformação maior será a alteração do potencial de membrana 

(Aires, 2012). A SBR representa um índice de função barorreflexa arterial e a sua 

redução tem sido associada a uma regulação prejudicada da PA, instabilidade 

elétrica do miocárdio e é um fator prognóstico negativo para DC (comuns na 

obesidade), aumentando o risco de mortalidade (La Rovere et al., 2001; Skrapari et 

al., 2007). A SBR pode ser mensurada por alterações reflexas na FC geradas por 

alterações (aumentos ou diminuições) na PA que são normalmente produzidas pela 

administração de fármacos vasoativos sem ação cronotrópica direta (Farah et al., 

1999). Também pode ser avaliada por meio da análise das alterações espontâneas 

da PAS e IC utilizando-se o método da sequência (Oosting et al., 1997). Pacientes 

obesos, assim como ratos Zucker obesos, possuem redução no reflexo 

barorreceptor, que contribuem para aumentar a VPA e reduzir a VFC, características 

do aumento da morbidade cardiovascular (Schreihofer et al., 2007).  

  

 1.4 Quimiorreceptores 

 A obesidade está relacionada a hipertensão, resistência à insulina, apnéia e 

diabetes tipo II (Limberg et al., 2014). Esses distúrbios estão associados com um 
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aumento na atividade do SNS (Limberg et al., 2014). O aumento da atividade do 

SNS em adultos obesos pode ser devido à apnéia obstrutiva do sono (AOS), que 

tem sido associada com o aumento da ativação de quimiorreceptores carotídeos 

devido a episódios recorrentes de hipóxia noturna (Limberg et al., 2014). Porém, 

também tem sido sugerido que a função quimiorreflexa pode ser potencializada em 

indivíduos obesos independente de fatores como AOS, idade, gênero e hipertensão 

(Grassi et al., 2005; Narkiewicz et al., 1999). 

 Desvios para mais ou para menos da pressão parcial de oxigênio (pO2), gás 

carbônico (pCO2) e da concentração hidrogeniônica são detectados por 

grupamentos celulares quimiossensíveis (os quimiorreceptores) localizados nos 

corpúsculos aórticos e carotídeos, situados na adjacência dos barorreceptores 

(Aires, 2012). Entretanto sabe-se que, embora as variações de pO2, pCO2 e 

concentração hidrogeniônica sejam efetivas em estimular os quimiorreceptores 

periféricos, estes possuem maior sensibilidade às quedas da pO2 arterial em 

comparação com os quimiorreceptores centrais (Aires, 2012). Quedas da pO2 arterial 

abaixo de seu valor basal (100mmHg) determinam pequenos aumentos da 

frequência de disparo das células quimiossensíveis, que são intensamente ativadas 

quando a pO2 arterial atinge valores abaixo de 50mmHg, sendo que valores da pO2 

próximos a 40mmHg indicam a maior atividade das células quimiossensíveis (Aires, 

2012; Duchen, Biscoe, 1992). 

 A fonte de oxigênio é essencial para células de mamífero e os 

quimiorreceptores monitoram a pO2 no sangue arterial e, em segundos após o início 

da hipóxia, provocam alterações cardiorrespiratórias (isto é, aumento da respiração 

e PA), que são importantes para a manutenção da homeostase de oxigênio 

(Prabhakar, 2013; Prabhakar, Peng, 2004). Os quimiorreceptores do corpo carotídeo 

controlam a respiração, estimulando centros respiratórios e determinando alterações 

apropriadas da ventilação, bem como da circulação, controlando também alterações 

na PA (Mansukhani et al., 2014). As respostas cardiovasculares evocadas pela 

estimulação dos quimiorreceptores são um resultado complexo da ativação primária 

de neurônios simpáticos e parassimpáticos e ds ativação secundária (Aires, 2012; 

Dampney, 2016; Franchini, Krieger, 1993). A ativação primária aumenta a atividade 

vasomotora simpática e a atividade vagal cardíaca gerando vasoconstrição e 

diminuição da FC contribuindo para a conservação de oxigênio (Aires, 2012; 

Dampney, 2016; Franchini, Krieger, 1993). A ativação secundária ocorre por 
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mecanismos que incluem hiperventilação que facilita a captação de oxigênio, 

ativação de barorreceptores cardiopulmonares e arteriais e alterações nos gases 

sanguíneos arteriais (Aires, 2012; Dampney, 2016; Franchini, Krieger, 1993). 

 Baseado nisso, a diminuição da pO2 durante a AOS induz a ativação dos 

quimiorreceptores periféricos, levando a um aumento no fluxo neural simpático que 

pode persistir durante a vigília, e consequentemente contribuir para o 

desenvolvimento de hipertensão e disfunção cardiovascular (Mansukhani et al., 

2014; Mansukhani et al., 2015; Olea et al., 2014). É relatada a relação entre 

obesidade e AOS, sendo que existe uma alta prevalência da AOS entre os pacientes 

obesos e é observado que a gravidade da AOS correlaciona-se com o IMC (Olea et 

al., 2014). A AOS é definida como uma repetitiva obstrução completa (apnéia) ou 

parcial (hipopnéia) das vias aéreas superiores ocorrendo durante o sono, gerando 

episódios recorrentes de hipóxia (Maki-Nunes et al., 2015; Mansukhani et al., 2014; 

Olea et al., 2014). AOS e SM também são condições relacionadas, e é visto que 

AOS pode piorar a desregulação simpática já presente em pacientes com SM (Maki-

Nunes et al., 2015; Mansukhani et al., 2014). A ativação de quimiorreceptores pode 

levar a resultados cardiovasculares diversos, como infarto do miocárdio, insuficiência 

cardíaca, arritmias cardíacas e morte súbita em pacientes com AOS (Mansukhani et 

al., 2015).  

 Os quimiorreceptores são capazes de perceber e responder aos aumentos da 

concentração sistêmica de insulina e leptina, contribuindo para o aumento da 

atividade simpática já conhecida em pacientes com aumento na concentração 

desses hormônios (Bassi et al., 2015; Conde et al., 2014; Limberg et al., 2014; 

Ribeiro et al., 2013). Baseado nisso, os quimiorreceptores podem fornecer um alvo 

viável para o tratamento de distúrbios que apresentam hiperinsulinemia, 

hiperleptinemia e simpatoexcitação, incluindo: obesidade, hipertensão, AOS, SM, 

DC e diabetes (Limberg et al., 2014).  

 

 1.5 Hipertrofia, fibrose e produção de espécies reativas de oxigênio  

 A obesidade é acompanhada por uma ampla variedade de alterações 

fisiopatológicas que representam consequências do aumento do peso corporal e da 

adiposidade e podem ser responsáveis pelo desenvolvimento de hipertrofia, fibrose 

e aumento na produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) no tecido cardíaco 

(Cavalera et al., 2014; Cuspidi et al., 2014; Mahajan et al., 2015; Martínez-Martínez 
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et al., 2014; Matsuura et al., 2015; Zeng et al., 2015; Zibadi et al., 2009). A hipertrofia 

cardíaca é um processo adaptativo do miocárdio a sobrecargas hemodinâmicas 

crônicas, ocorrendo aumento das dimensões dos cardiomiócitos, e dependendo da 

intensidade do processo hipertrófico, proliferação de tecido conjuntivo intersticial 

(Franchini, 2001). A presença de hipertrofia no ventrículo esquerdo é um forte fator 

de risco independente para eventos cardíacos futuros e mortalidade (Vakili et al., 

2001). A partir de um estudo de metanálise podemos observar que a hipertrofia 

ventricular esquerda é frequentemente detectada em indivíduos obesos 

normotensos e hipertensos sendo que sua prevalência varia de 20 a 85% nos 

diferentes estudos, e a probabilidade de desenvolver hipertrofia ventricular esquerda 

é de 4,2 vezes maior em obesos do que em pessoas não obesas (Cuspidi et al., 

2014). 

 A fibrose intersticial é caracterizada por uma deposição aumentada dos 

componentes da matriz extracelular (Zibadi et al., 2009) podendo aumentar a rigidez 

miocárdica resultando no desenvolvimento de disfunção diastólica, podendo levar ao 

comprometimento do relaxamento ventricular e do enchimento diastólico, além de 

contribuir para o aumento da incidência de insuficiência cardíaca, arritmias 

auriculares e morte cardíaca súbita em indivíduos obesos (Cavalera et al., 2014; 

Matsuura et al., 2015). A fibrose reativa na adventícia das artérias coronárias e 

arteríolas (fibrose perivascular) pode causar estreitamento da luz do vaso e tem sido 

associada ao prejuízo do fluxo sanguíneo coronariano, o que pode diminuir o 

suprimento de oxigênio para o miocárdio e predispondo a morte celular isquêmica 

(Talman; Ruskoaho, 2016). Entretanto, a obesidade induzida por dieta em roedores 

tem efeitos mais sutis no interstício cardíaco, pois ratos alimentados com uma dieta 

rica em gordura desenvolvem fibrose cardíaca de forma tardia, requerendo uma 

alimentação prolongada, variando de 6 a 16 meses (Cavalera et al., 2014). 

 A formação de ROS é uma consequência natural do metabolismo aeróbio 

sendo importante para manter a homeostase do oxigênio nos tecidos (Seifried et al., 

2007). As ROS apresentam um paradoxo em sua função biológica: por um lado, elas 

previnem o desenvolvimento de doenças ao auxiliar o sistema imunológico, 

mediando a sinalização celular e desempenhando um papel essencial na apoptose, 

e por outro lado, elas podem danificar macromoléculas importantes nas células e 

podem ter um papel na carcinogênese e nas DC (Seifried et al., 2007). O estresse 

oxidativo, verificado pelo aumento significativo da concentração de ROS, causa 
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danos na parede endotelial e leva à oxidação das partículas de lipoproteina de baixa 

densidade (LDL), que por sua vez serão depositadas como partículas gordurosas 

levando à obstrução dos vasos e artérias (Afonso et al., 2010). A inflamação crônica 

e a lesão oxidativa dos lipídios, nas paredes dos vasos sanguíneos, têm um papel 

chave no desenvolvimento da aterosclerose, já que a oxidação da LDL a transforma 

numa estrutura reativa potencialmente tóxica para as artérias (Afonso et al., 2010). 

 Embora os mecanismos para entender o aumento do risco cardiovascular em 

indivíduos obesos sejam incertos, estudos sugerem a leptina, uma adipocina 

produzida em excesso na obesidade, como um potencial causador ou pelo menos 

um fator contribuinte (Zibadi et al., 2011), sendo observado o seu papel no 

desenvolvimento de fibrose, estresse oxidativo e hipertrofia no tecido cardíaco 

(Mahajan et al., 2015; Martínez-Martínez et al., 2014; Rajapurohitam et al., 2003; Xu 

et al., 2004; Yang, Barouch, 2007; Zibadi et al., 2011). Além disso, é visto que o 

desenvolvimento de tais alterações no tecido cardíaco também pode ser 

desencadeado pelo aumento da atividade simpática para o coração, uma condição 

frequente em indivíduos obesos (Matsuura et al., 2015; Parthasarathy et al., 2014; 

Schlaich et al., 2003).  

 Neste estudo, investigamos os efeitos de um modelo de obesidade (dieta 

cafeteria) nas alterações autonômicas cardiovasculares e suas consequências no 

tecido cardíaco de ratos Wistar jovens. 
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2. Objetivos 

 

 2.1 Objetivo geral 

 Avaliar os efeitos da dieta cafeteria em parâmetros bioquímicos e 

cardiovasculares de ratos jovens da linhagem Wistar.  

 

 2.2 Objetivos específicos 

 Avaliar o efeito da dieta cafeteria em parâmetros:  

1 - Biométricos: Peso corporal e dos tecidos cardíaco e adiposo (retroperitoneal e 

epididimal); 

2 - Séricos: Concentração de lipídeos (triacilglicerol, colesterol total, colesterol HDL e 

colesterol LDL) e glicose; 

3 - Cardiovasculares:  

 3.1 - pressão arterial (sistólica, diastólica e média), frequência cardíaca e 

intervalo cardíaco; 

 3.2 - variabilidade da pressão arterial sistólica e da frequência cardíaca: 

Análise no domínio do tempo, análise espectral, análise da dinâmica simbólica e 

análise da entropia multiescala; 

 3.3 - sensibilidade do barorreflexo induzido e espontâneo; 

 3.4 - avaliação do tono autonômico (simpático e vagal); 

 3.5 - determinação do quimiorreflexo com ativação de quimiorreceptores 

induzidos por hipóxia citotóxica; 

 3.6 - detecção de espécies reativas de oxigênio no tecido cardíaco; 

 3.7 - avaliação histológica da presença de fibrose e hipertrofia no tecido 

cardíaco. 
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3. Materiais e métodos 

 

 3.1 Animais e seu tratamento 

  Ratos da linhagem Wistar, recém-desmamados, com peso de 

aproximadamente 50 gramas e idade de 3 semanas provenientes do Biotério Central 

da UFSJ foram adaptados no Biotério Setorial do Laboratório de Fisiologia do 

Campus Centro-Oeste Dona Lindu, com ciclo claro-escuro de 12 horas e 

temperatura controlada de 23±2 ºC até atingirem aproximadamente 75 gramas. Em 

seguida, foram aleatoriamente separados em dois grupos e acondicionados aos 

pares em caixas de polipropileno. Ao grupo experimental foi oferecida por 26 dias 

uma dieta hipercalórica do tipo cafeteria, obtida pela suplementação de uma dieta 

balanceada comercial com diversos ingredientes palatáveis. A cada dia, quatro 

ingredientes diferentes, entre doze itens previamente selecionados (Tabela I), foram 

oferecidos aos animais, sendo que todos os itens apresentam densidade calórica 

superior à da dieta comercial (Rothwell; Stock, 1982). A água dos animais do grupo 

experimental foi acrescida de sacarose 20%. Os animais do grupo controle 

receberam a dieta balanceada comercial (Nuvilab®) e água ad libitum. 

 A distribuição dos macronutrientes e a densidade calórica de cada um dos 

itens alimentares oferecidos aos ratos do grupo cafeteria foram obtidos da tabela de 

informações nutricionais presente no rótulo dos alimentos (Tabela I). A distribuição 

dos macronutrientes e a densidade calórica da ração comercial Nuvilab® foram 

fornecidas pelo produtor (Tabela II). Durante a permanência no Biotério Setorial do 

Laboratório de Fisiologia, os animais foram pesados sempre às 12:00 em dias 

alternados, totalizando 13 pesagens e possibilitando a construção da curva de peso 

corporal. Os experimentos foram realizados em ratos alimentados, pesando 

aproximadamente 220g. A coleta de sangue e o procedimento cirúrgico foram  

realizados entre 07:00 e 12:00. Todos os procedimentos foram aprovados pelo 

Comitê de Ética para o Uso de Animais da UFSJ – CEUA/UFSJ de acordo com o 

protocolo n° 026/2016 (Anexo 1). 
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Tabela I - Distribuição dos macronutrientes e densidade calórica dos alimentos 

oferecidos aos animais alimentados com a dieta cafeteria.  

  

Carboidrato 

(g/100g) 

Lipídeo 

(g/100g) 

Proteína 

(g/100g) 

Densidade Calórica 

(Kcal/g) 

Bala de caramelo 72,70 9,09 18,18 4,45 

Bacon 00,00 58,00 9,00 5,69 

Batata frita 45,00 35,00 5,00 5,15 

Bis® 63,10 23,30 8,10 4,95 

Bolacha de Maisena 62,50 12,50 7,50 4,02 

Castanha-do-Pará 7,00 67,00 17,00 6,99 

Chocolate 50,00 33,30 10,00 5,40 

Chocooky® 63,33 23,33 3,33 5,00 

Pé de Moleque 58,82 26,47 11,76 5,29 

Snacks® 65,00 17,50 7,50 4,50 

Torrada 73,33 6,67 13,33 4,00 

Torrone 80,00 7,50 10,00 3,80 

Ração Nuvilab® 44,00 4,00 22,00 3,00 

Os ratos do grupo cafeteria receberam água ad libitum acrescida de sacarose 20%.  

 

Tabela II - Composição básica da ração Nuvilab® para animais de laboratório.  

 Níveis de garantia por quilograma de produto 

Umidade (máx) 125g 

Proteína Bruta (min) 220g 

Extrato Etereo (min) 40g 

Matéria Mineral (máx) 90g 

Fibra Bruta (máx) 70g 

Cálcio (min-máx) 10-14g 

Fósforo (min) 8g 

Dados fornecidos pelo produtor. 
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 3.2 Registro da pressão arterial pulsátil 

  3.2.1 Confecção das cânulas 

 Para a confecção das cânulas foram utilizados tubos de polietileno PE-10 de 

5,5 cm para cânula arterial e de 2 cm para a cânula venosa, soldados por 

aquecimento a tubos de polietileno PE-50 de 18 cm. Antes do implante, as cânulas 

foram lavadas e preenchidas com salina 0,9%, atentando para a ausência de bolhas, 

e a extremidade PE-50 de cada cânula foi obstruída com pino de metal. 

 

  3.2.2 Implantação das cânulas 

 No 25° dia, na véspera dos experimentos de registros da pressão arterial 

pulsátil (PAP), entre 07:00 e 11:00 horas, os animais foram anestesiados com uma 

mistura de cetamina/xilazina (cetamina 50 mg/kg; xilazina 10 mg/kg) por via 

intramuscular e colocados em decúbito dorsal em uma prancha cirúrgica. Após 

remoção dos pêlos na face ventral da pata traseira esquerda, foi realizada uma 

pequena incisão e o tecido foi divulcionado para localização do feixe vásculo-

nervoso femural. A artéria e veia femurais foram dissecadas e expostas, permitindo 

assim a inserção das cânulas anteriormente preenchidas com salina. A extremidade 

PE-10 da cânula arterial foi introduzida até a aorta abdominal para registro da PAP, 

enquanto a extremidade PE-10 da cânula venosa foi introduzida na veia femural 

para a infusão de fármacos.  

Após o implante, as extremidades livres das cânulas foram direcionadas 

subcutaneamente para o dorso do animal com o auxílio de um trocater, onde foram 

exteriorizadas na região interescapular e fixadas com linha de sutura. Foi injetado 

em ambas as cânulas aproximadamente 50µL de salina heparinizada (heparina 

sódica 5.000 U.I./mL, diluição 1:40) a fim de evitar a formação de coágulos. Ao 

término do procedimento cirúrgico, foi administrado por via subcutânea Meloxicam 

0,2% - na dose de 2mg/kg (Bourque et al., 2010). Durante o procedimento cirúrgico, 

foi importante causar o mínimo dano tecidual visando reduzir o estresse e a cianose 

da pata do animal. 
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  3.2.3 Protocolo experimental 

  Os ratos foram colocados em caixas individuais para recuperação cirúrgica 

durante 24 horas, com livre acesso à água e comida, sendo mantida a dieta 

oferecida a cada grupo experimental. No dia do procedimento cirúrgico às 19h, os 

animais foram levados à sala de experimentação e permaneceram nesta até o dia 

seguinte para ambientação, sendo mantido o ciclo-claro escuro, a temperatura 

controlada  (23±2 ºC) e o ruído do computador e do aparelho de ar condicionado. No 

26° dia, sem o efeito indesejável da anestesia, foi injetada na cânula 

aproximadamente 200µL de salina e quando necessário foi injetada 200µL de salina 

heparinizada (heparina sódica 5.000 U.I./mL - 1:40) a fim de lavar a cânula e 

remover algum possível coágulo sanguíneo. 

 Antes de iniciar o registro da PAP, a calibração do sistema foi realizada 

utilizando múltiplos valores de pressão com o auxílio de um sistema fechado 

acoplado a uma coluna de mercúrio (Figura 1). Com o auxílio de uma pêra e uma 

pinça de Mohr, a pressão da coluna de mercúrio foi elevada gradativamente, 

permitindo o registro dos seguintes valores de pressão: 0, 50, 100, 150, 200 e 250 

mmHg (Figura 2). Em seguida, foi realizada a equivalência da voltagem (mV) 

correspondente a cada um destes valores de pressão. 

   

  

 

 

 

 

 

Figura 1 - Sistema utilizado para calibração 

do sistema de registro da pressão arterial 

dos ratos Wistar. 
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Figura 2 - Modo de calibração do sistema de aferição da pressão arterial pulsátil. 

 

 A cânula arterial dos ratos foi conectada ao transdutor de pressão (MLT 0699 

– ADinstruments®) acoplado ao conversor digital PowerLab® e amostrado em 2000 

Hz.  O programa LabChart® foi utilizado para os registros da PAP.  

 A PAP dos ratos foi registrada pelo tempo necessário à obtenção de um 

registro basal ininterrupto de 30 a 60 minutos com pressão de pulso em 

aproximadamente 40mmHg. Posteriormente, esses registros da PAP foram 

utilizados para avaliar os seguintes parâmetros: 1) VPA e VFC no domínio do tempo 

e no domínio da frequência; 2) Avaliação da análise simbólica e entropia multiescala 

da PAS e FC; e 3) Avaliação da SBR espontâneo. Após o registro do período basal, 

a PAP dos animais continuou a ser registrada para realização dos demais testes, 

utilizando: 1) Fenilefrina e nitroprussiato de sódio para determinação da SBR 

induzido; 2) Propranolol e atropina para determinação do tono autonômico cardíaco 

e frequência intrínseca do marcapasso (FIMP); e 3) Cianeto de potássio (KCN) para 

determinação do quimiorreflexo. Tais procedimentos serão descritos posteriormente.  

 Durante todo o período de registro os animais não sofreram nenhum tipo de 

manipulação e silêncio foi mantido na sala para evitar os efeitos indesejáveis do 

estresse do animal. 

  

  



35 
 

 3.3 Processamento dos registros de pressão arterial pulsátil 

 Os registros de PAP foram processados pelo programa computacional 

LabChart®, que é capaz de gerar séries temporais com valores de PAS, PAD, 

pressão arterial média (PAM), FC e IC, sendo este último derivado da PAS. As 

séries foram inspecionadas visualmente e trechos de 30 minutos a 1 hora com o 

mínimo de transientes foram selecionado para prosseguir com a extração dos 

dados.  

 Os dados extraídos foram abertos no Microsoft Office Excel® (2007) para 

correção dos pontos discrepantes. Um registro de 30 minutos possui 

aproximadamente 13.000 pontos enquanto um registro de 1 hora possui 

aproximadamente 26.000 pontos e a correção seguiu o seguinte critério: a) Se 

apenas um ponto discrepante, este foi corrigido utilizando a média de dois pontos 

acima e dois pontos abaixo; b) Se dois pontos discrepantes consecutivos, o primeiro 

ponto foi corrigido com a média de quatro pontos acima e o segundo com a média 

de dois pontos acima e dois pontos abaixo; c) Se três pontos discrepantes 

consecutivos, o primeiro e o segundo foram corrigidos com a média de quatro 

pontos acima e o terceiro com a média de dois pontos acima e dois pontos abaixo. 

Se mais de três pontos consecutivos discrepantes, nenhuma correção manual no 

excel foi realizada. No presente estudo, a porcentagem de pontos discrepantes 

corrigidos nesta etapa variou de 0 a 0,3%. É recomendável que o número de pontos 

corrigidos não ultrapasse 5% (Salo et al., 2001). Se mais de três pontos 

discrepantes consecutivos, estes foram excluídos no JBios ou no CardioSeries® 

antes da realização das análises. O programa computacional JBios gera uma linha 

de base usando a média de um trecho curto a cada 50 pontos. Baseado nessa linha, 

a taxa de tolerância foi definida. A taxa de tolerância de 10%, por exemplo, mostra 

que os pontos que estiverem fora dessa faixa, 10% acima da linha de base e 10% 

abaixo da linha de base, serão excluídos do registro (Figura 3). Assim a tolerância 

pode ser ajustada de modo que seja excluído somente os pontos transientes. É 

recomendável que o número de pontos corrigidos não ultrapasse 1% (Silva et al., 

2017). Com o registro corrigido pelos dois métodos descritos, a média e o erro 

padrão da PAS, PAD, PAM, FC e IC foram calculados. Em seguida, um novo 

documento foi criado somente contendo os dados de tempo, PAS e IC, para 

posterior análises nos programas computacionais CardioSeries® e JBios. O 

CardioSeries® dividiu o registro em aproximadamente 70 segmentos para registros 
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de 30 minutos e 140 segmentos para registros de 1 hora, e no momento da análise 

caso ainda existisse algum segmento com transientes, este segmento foi excluído 

da análise. A porcentagem de segmentos excluídos da análise dos nossos registros 

variou de 0 a 25,93%. É recomendável que não seja excluído mais que 30% dos 

segmentos.  

 

Figura 3 - Ilustração do modo de exclusão de transientes utilizando o programa 

computacional JBios. 

  

 3.4 Variabilidade da pressão arterial sistólica e da frequência cardíaca 

 A análise da variabilidade da pressão arterial sistólica (VPAS) e VFC no 

domínio da frequência foi realizada pelo programa computacional CardioSeries®. 

Trechos do registro com valores dentro de uma relativa estacionariedade, foram 

utilizados para análise. Os valores de IC e PAS foram reamostrados em 10 Hz (1 

valor a cada 100 ms). As séries com valores interpolados de PAS e IC foram 

divididas em aproximadamente 70 segmentos para registros de 30 minutos e 140 

segmentos para registros de 1 hora com 512 valores cada, com sobreposição de 

50%, segundo o Protocolo de Welch (Figura 4). A estacionariedade dos valores de 

PAS e IC de cada segmento foram examinadas visualmente e aqueles que 

possuíam artefatos ou transientes, tiveram o seguimento excluído. Os seguimentos 

de PAS e IC foram submetidos a análise espectral pela Transformada Rápida de 

Fourier. Os espectros de IC foram integrados em bandas de baixa (LF: 0,20 – 0,75 

Hz) e alta frequência (HF: 0,75 – 3,00 Hz), e os espectros de PAS foram integrados 

apenas em bandas de LF (Figura 5). A razão entre as potências de LF e HF (LF/HF) 
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do IC também foi determinada. Os valores da banda LF do IC foram expressos em 

unidades normalizadas (un), que corresponde a porcentagem de potência LF e HF 

em relação a potência total do espectro menos a potência da banda de frequência 

muito baixa (VLF; <0,2 Hz). Os valores HF foram expressos em unidades absolutas 

para o espectro do IC (ms2). A análise da VPAS e VFC no domínio do tempo foi 

realizada pelo programa computacional JBios, no qual o registro foi janelado em 

1500 pontos (aproximadamente 5 minutos). Para análise da VFC no domínio do 

tempo foram avaliados a média, o SDNN e a RMSSD. Para análise da VPAS no 

domínio do tempo foram avaliados a média e o desvio padrão (SD). A média dos 

valores foram utilizadas para expressar tais parâmetros para cada rato. 

 

 

Figura 4 - Representação esquemática da segmentação das séries temporais 

(Protocolo de Welch) para análise espectral (variabilidade no domínio da frequência) 

da pressão arterial sistólica e do intervalo cardíaco (Dias, 2007). 
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Figura 5 - Espectro representativo do intervalo cardíaco de um rato controle. As 

bandas de baixa e alta frequência (LF e HF) do espectro estão representadas nas 

cores cinza e preto, respectivamente (Dias, 2007). 

 

 3.5 Métodos não lineares de análise da variabilidade: Entropia 

multiescala e dinâmica simbólica 

 Os principais métodos de análise da variabilidade são baseados em modelos 

lineares. Por exemplo, a análise espectral considera o sinal de VFC como o 

resultado de uma soma ponderada de exponenciais complexas (periódicas) de 

diferentes frequências, onde determinadas frequências estão relacionadas com as 

atividades do sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático (Silva, 2013). 

Contudo, como a regulação do sistema cardíaco envolve interações não lineares 

entre os sistemas fisiológicos, formando uma dinâmica complexa, muitas propostas 

de métodos não lineares têm surgido como alternativas na busca de extrair mais 

informações desses sinais (Silva, 2013). O corpo humano é um exemplo importante 

de sistema complexo, pois é composto por vários sistemas interdependentes, que 

interagem entre si em várias escalas diferentes, em busca de adaptar o organismo 

diante das inúmeras situações que um indivíduo pode se deparar no dia a dia (Silva, 

2013).  
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 Os métodos não lineares de análise da variabilidade utilizados neste trabalho 

são a entropia multiescala e a dinâmica simbólica que foram estimadas através do 

programa computacional JBios.  

 Entropia é essencialmente uma medida de regularidade ou previsibilidade de 

séries temporais de modo que aumenta com irregularidades crescentes. Um sinal 

previsível possui pouca informação e uma entropia menor, um sinal imprevisível 

possui muita informação e uma entropia maior. Altos valores de entropia indicam alta 

irregularidade ou alta imprevisibilidade da série avaliada (Silva, 2013). Apesar disso, 

nem sempre um valor alto de irregularidade reflete alta complexidade fisiológica. Por 

exemplo, séries provenientes de indivíduos com fibrilação atrial geralmente possuem 

valor de entropia maior que séries provenientes de indivíduos saudáveis, ao passo 

que sua complexidade fisiológica é considerada menor, por se tratar de um sistema 

degradado pela doença (Silva, 2013). Várias regras existentes definem que para 

séries com 100 a 5000 pontos, são utilizados valores de m=1 ou m=2 e 10% < r < 

25% do desvio padrão da série (Silva, 2013). Apesar de não existir nenhum roteiro 

confiável para se determinar os valores ótimos de m e r, alguns estudos têm 

proposto maneiras de se estimar estes valores ótimos (Silva, 2013). Os parâmetros 

foram ajustados para m=2 e r=15% do desvio padrão do sinal e número de escalas 

igual a 25. Os valores foram expressos através da média das escalas de 1 a 5 e a 

média das escalas de 6 a 25 utilizando somente registros de 1 hora. Um gráfico com 

todos os valores de entropia para cada grupo foi construído a fim de avaliar o perfil 

da curva, sendo importante para caracterizar as dinâmicas. A escala 1 avalia a 

entropia em todo o sinal e, como pode ser observado na figura 6, na escala 2 é feita 

a média de dois pontos (exemplo, X1+X2/2), criando agora um novo sinal com a 

metade do tamanho do sinal original e avaliando a entropia, na escala três é feita a 

união de três pontos diminuindo o sinal para 1/3 do tamanho original e avaliando a 

entropia e assim sucessivamente até atingir a escala de número 25. A medida que 

aumenta o número de escalas, diminui o tamanho do sinal e se perde os detalhes do 

sinal. Dessa forma consideramos que em baixas escalas (1 a 5) possuímos um sinal 

com alta frequência e por isso correlacionamos ao SNP e em altas escalas (6 a 25) 

possuímos um sinal com baixa frequência e por isso correlacionamos ao SNS.  
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Figura 6 - Imagem representativa da forma de como as escalas da análise da 

entropia são obtidas (Costa et al., 2005). 

 

 A dinâmica simbólica é uma abordagem não linear para avaliar a modulação 

autonômica cardíaca. Para a análise da dinâmica simbólica ocorre a conversão da 

série temporal de batimento por batimento de valores de IC e PAS numa sequência 

de símbolos e posteriormente a avaliação de como varia as sequências de símbolos 

e avalia a dinâmica de cada três simbolos consecutivos. O valor máximo menos o 

valor mínimo é utilizado e dividido por 6, o resultado desse cálculo será o tamanho 

de cada faixa. As séries de IC e PAS foram divididas em segmentos de 

sobreposição de 300 pontos. Em seguida, cada segmento foi uniformemente 

distribuído em seis níveis (de 0 a 5), e então foram criadas sequências de três 

(trincas) valores consecutivos, todos os pontos dentro do mesmo nível receberão o 

mesmo símbolo. Em seguida, as sequências de três símbolos consecutivos 

(palavras) são avaliadas e classificadas de acordo com seu padrão de variação 

Todas as trincas criadas foram agrupadas dentro de 4 famílias: a) 0V: os três pontos 

consecutivos estão dentro da mesma faixa, não ocorrendo variação, ou seja, todos 

os símbolos são iguais, as sequências {0,0,0} e {3,3,3} são exemplos de sequências 

desta classe; b) 1V: dois símbolos consecutivos são iguais e um símbolo é diferente, 

ocorrendo uma variação, exemplos de sequências desta família são {5,2,2} e {0,0,1}; 

c) 2LV: ocorre duas variação semelhantes, variando de forma ascendente ou 

descendente, exemplos de sequências desta família são {1,2,5} e {3,2,1}; d) 2UV: 

ocorre duas variações diferentes, no qual todos os três símbolos estão espalhados 

em forma de pico ou vale, as sequências {2,4,2} e {3,0,1} são exemplos dessa 

família (Figura 7). Todo padrão ocorre dentro dessas quatro famílias e, após essa 
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caracterização a porcentagem de padrões de ocorrência em cada família é usada 

para análise, sendo que a sua soma resulta em 100% (Silva et al., 2017). Estudos 

com bloqueadores farmacológicos, testes autonômicos e modelos de doenças 

indicam que os índices 0V e 2UV do IC são capazes de avaliar a modulação 

cardíaca simpática e parassimpática, respectivamente (Dias et al., 2016). 

 

 

Figura 7 - Ilustração do processo de conversão de uma série de intervalos cardíacos 

em uma série de símbolos. Séries de intervalo cardíaco são divididas em seis níveis, 

cada qual associado a um símbolo de 0 a 5. Em seguida, todas as sequências de 

três símbolos são criadas a partir da série convertida (A). Imagem representativa da 

dinâmica simbólica de padrões sem variações (0V, A e B), padrões com 1 variação 

(1V, C e D), padrões com 2 variações semelhantes (2LV, E e F) e padrões com 2 

variações diferentes (2UV, G e H) (B) (Guzzetti et al., 2005; Porta et al., 2007).  

 

 3.6 Determinação da sensibilidade do barorreflexo espontâneo  

 A SBR foi analisada usando séries temporais batimento a batimento com 

valores de IC e PAS com auxílio do programa computacional CardioSeries® 

utilizando o Método da Sequência (Figura 8). Diversos parâmetros relacionados a 

análise da SBR pelo Método da Seqência podem ser facilmente modificados pelo 

usuário para identificação das sequências barorreflexas e não barorreflexas 

encontradas, tais como: limiar da detecção de mudanças na PAS, limiar para 

detecção de mudanças no IC, número de batimentos entre a mudança na PAS e a 
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mudança no IC (delay) e valor de r (correlação) (Dias, 2012). Trechos do registro 

foram analisados em busca de sequências de três ou mais batimentos consecutivos 

cujo o delta entre batimentos é maior do que 0,5 mmHg e 0,5 ms. Assim aumentos 

da PAS acompanhados por aumentos do IC (sequência up) ou reduções da PAS 

acompanhadas por reduções do IC (sequência down) foram localizadas. O programa 

também detecta o número de rampas de PAS, ou seja, sequências de três ou mais 

batimentos com aumentos ou reduções na PAS acompanhadas ou não de 

alterações no IC. Logo após, o programa busca sequências barorreflexas, isto é, 

resposta reflexa no IC gerada por mudança na PAS, se a mudança na PAS não gera 

mudança reflexa no IC, isso é considerado apenas uma rampa de PAS. O índice de 

efetividade do barorreflexo (BEI) é calculado pela razão entre o número de 

sequências barorreflexas e o número de rampas. A SBR espontâneo é estimada 

pelo ganho total, sendo que um ganho maior ocorre quando uma pequena variação 

na PAS gera grande variação no IC, ou seja, o mesmo delta de PAS causa grande 

alteração no IC.  

 

 

Figura 8 - Imagem da tela do programa CardioSeries, mostrando o método utilizado 

para a determinação das sequências barorreflexas e não barorreflexas de um animal 

alimentado com a dieta controle.  

 

 3.7 Determinação da sensibilidade do barorreflexo induzido 

 Ainda no 26° dia, após o registro basal da PAP, os índices de SBR cardíaca 

para as respostas bradicárdicas e taquicárdicas reflexas foram estimados por meio 
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de testes farmacológicos com fenilefrina (FE) e nitroprussiato de sódio (NPS) 

(Soares et al., 2005). A cânula venosa foi acoplada a uma cânula extensora 

constituída de um tubo de polietileno (PE-50) com volume interno de 

aproximadamente 150L preenchido com salina. O uso da cânula extensora evita a 

manipulação do animal durante a administração dos fármacos, visando proporcionar 

o mínimo de estresse possível. As respostas bradicárdicas e taquicárdicas reflexas 

geradas por elevações e reduções da PAM foram induzidas pela administração 

endovenosa em bolus de FE: 4 µg/Kg e NPS: 16 µg/Kg, respectivamente. Um 

volume de 40µL de ambos os fármacos foi administrado e, em seguida, a cânula foi 

lavada com aproximadamente 200 µL de salina. Inicialmente a FE foi administrada e 

em seguida o NPS, com um intervalo de 5 minutos entre estes fármacos, permitindo 

o retorno da PAM e FC aos valores basais. A escolha do fármaco a ser administrado 

primeiro foi aleatória e mantida em todos experimentos. As variações de PAM 

induzidas pela FE e NPS, bem como as variações reflexas na FC, foram 

quantificadas e a razão entre ambas (∆FC/∆PAM - bpm/mmHg) foi utilizada como 

índice de SBR (Brandólis, 2009; Farah et al., 1999; Soares et al., 2005). A fim de 

padronizar a extração dos dados, valores médios de um trecho de aproximadamente 

10 segundos do registro foram utilizados durante extração dos valores de FC e PAM 

basais e durante o pico da resposta a cada fármaco. 

 As figuras abaixo ilustram o registro da PAS de um animal no qual foi 

administrada uma dose de FE (Figura 9A) e NPS (Figura 9B). Nas figuras são 

identificados o período basal (antes da administração dos fármacos), o momento da 

administração dos fármacos e o período reflexo (pico da resposta marcado com um 

círculo) para a PAS e FC (Soares et al., 2005). Embora as figuras mostradas usem 

valores de PAS para cálculo do índice barorreflexo, nenhuma restrição é imposta 

sobre o uso da PAD ou da PAM (Soares et al., 2005). 
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Figura 9A - Registro da pressão arterial sistólica durante o experimento com 

administração em bolus de fenilefrina, gerando aumento na pressão arterial sistólica 

e bradicardia reflexa. Estão representadas a frequência cardíaca (linha superior) e a 

pressão arterial sistólica (linha inferior). São identificados o período basal, o 

momento da administração de fenilefrina e o período reflexo, sendo que os círculos 

indicam os trechos nos quais os dados foram extraídos para realização dos cálculos 

do índice barorreflexo  (Soares et al., 2005). 

 

 

Figura 9B - Registro da pressão arterial sistólica durante o experimento com 

administração em bolus de nitroprussiato de sódio, gerando diminuição na pressão 
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arterial sistólica e taquicardia reflexa. Estão representadas a frequência cardíaca 

(linha superior) e a pressão arterial sistólica (linha inferior). São identificados o 

período basal, o momento da administração de nitroprussiato de sódio e o período 

reflexo, sendo que os círculos indicam os trechos nos quais os dados foram 

extraídos para realização dos cálculos do índice barorreflexo  (Soares et al., 2005). 

   

 A FE, semelhante química e farmacologicamente com a norepinefrina, é um 

fármaco agonista adrenérgica seletiva que atua em receptores -1, sendo que não é 

a substância original produzida pelo nosso corpo, mas age de forma semelhante 

ocupando os mesmos tipos de receptores e ativando-os, imitando ou até mesmo 

aumentando os efeitos produzidos pela substância natural (Esteve-Taboada et al., 

2016; Macarthur, Riley, 2007; Malhotra et al., 1998). Seus efeitos sistêmicos estão 

relacionados com a vasoconstrição periférica, resultando em um aumento da PA 

seguida de bradicardia reflexa por levar a ativação dos barorreceptores (Malhotra et 

al., 1998).  

 O NPS é um fármaco vasodilatador de ação imediata e curta duração, cuja 

molécula é formada por um núcleo férrico, cinco íons cianeto e um grupo de ácido 

nítrico. Quando interage com os grupos sulfidrila das células sanguíneas e da 

parede vascular, íons cianeto e óxido nítrico são liberados, sendo que este último 

atua como um vasodilatador direto, diminuindo a PA e causando taquicardia reflexa. 

É o fármaco mais eficaz para emergências hipertensivas e possui maior ação sobre 

o sistema arterial do que sobre o sistema venoso. Age muito rapidamente (em 

segundos) e sua ação dura de 1 a 2 minutos, com uma meia vida plasmática de 3 a 

4 minutos (Feitosa-Filho et al., 2008). 

 É importante considerar que é necessário usar determinada dose de FE que 

gere elevações na PAM não ultrapassando um delta de aproximadamente 40mmHg. 

O delta de PAM ideal deve estar na faixa entre 30 e 40mmHg. A resposta reflexa na 

FC não é necessariamente confinada aos barorreceptores arteriais, desta forma 

mudanças grandes ou rápidas na PA podem afetar outros mecanorreceptores, como 

aqueles encontrados no coração (Farah et al., 1999; Faris et al., 1980). As fibras  

aferentes desses mecanorreceptores cardíacos são excitadas pela distensão 

mecânica das câmaras cardíacas durante ou após enchimento, sendo esta 

excitação determinada pela PA (no caso de receptores atriais) ou pela pressão 

diastólica final dos ventrículos (nos receptores ventriculares) (Aires, 2012). Os 
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mecanorreceptores cardíacos produzem respostas similares aos mecanorreceptores 

arteriais, sendo suposto que suas vias neuronais de integração bulbar sejam as 

mesmas. No entanto, mesmo tendo vias de ativação similares, os 

mecanorreceptores cardíacos contribuem menos com a regulação da PA (Aires, 

2012). Ainda corroborando com essa idéia, é visto que doses elevadas de FE 

resultam em um grande aumento da resistência vascular periférica, aumentando 

muito a PA e gerando aumentos da pós - e pré - carga no ventrículo esquerdo com 

consequente alteração na FC (Aragão et al., 2014; Macarthur, 2007; Souza et al., 

2011). E, apesar da atividade mínima em receptores β-2, a FE não causa 

taquicardia, mas causa bradicardia reflexa devido ao aumento da pressão sanguínea 

(Macarthur, 2007). Caso a dose de FE seja alta o suficiente para gerar um grande 

aumento na resistência vascular periférica, e consequentemente na PA, a resposta 

reflexa na FC não será apenas pela ativação dos barorreceptores arteriais e a 

especificidade do teste será perdida. 

 A figura 10 ilustra uma representação esquemática da via de ativação dos 

barorreceptores situados no seio carotídeo, incluindo as regiões bulbares 

responsáveis pelo controle cardiovascular (Lohmeier, 2015). O estiramento dos 

barorreceptores situados no seio carotídeo induzido por aumentos da PA é 

transduzido em sinal elétrico pelas fibras aferentes no nervo do seio carotídeo (nervo 

de Hering), um ramo do nervo glossofaríngeo (nervo craniano IX), e os impulsos 

elétricos trafegam para o núcleo do trato solitário (NTS), local de terminação dos 

aferentes do barorreceptor. Os neurônios do NTS ativam, através da liberação do 

neurotransmissor glutamato, neurônios inibitórios no bulbo ventrolateral caudal 

(caudal ventolateral medulla, CVLM). Deste núcleo, neurônio inibitórios, tendo GABA 

como neurotransmissor, se projetam para o bulbo ventrolateral rostral (rostral 

ventrolateral medulla, RVLM). Em seguida, ocorrem projeções de neurônios do 

RVLM para neurônios pré-ganglionares da coluna intermediolateral da medula 

espinhal que possuem saída simpática basal para a periferia. Deste modo, a 

ativação de barorreceptores arteriais induzida por aumentos da PA suprime a saída 

simpática central para o coração e vasos pela inibição do RVLM, diminuindo a 

resistência vascular periférica e a contratilidade cardíaca e ao mesmo tempo, 

também ocorre aumento do tono vagal ao coração pela estimulação do núcleo 

ambíguo, determinando redução da FC e tudo isso contribui para diminuir a PA 

(Aires, 2012; Dampney, 2016; Lohmeier, 2015). Inversamente, a queda súbita da PA 
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leva a uma menor atividade dos barorreceptores arteriais, diminuindo a frequência 

de disparo do potencial de ação na via aferente, e reflexamente diminuindo a 

atividade parassimpática e aumentando a atividade simpática para o coração e 

vasos, promovendo aumento da FC, da resistência vascular periférica total e, 

também, aumento da contratilidade cardíaca, contribuindo para a volta da PA aos 

níveis normais (Dampney, 2016; Guyton, Hall, 2006). O componente mais 

importante da resposta reflexa é a mudança na resistência periférica total, que 

representa 80% da mudança na PA em repouso e praticamente 100% durante o 

exercício (Dampney, 2016). 

 

 

 

Figura 10 - Representação 

esquemática da via de ativação dos 

barorreceptores situados no seio 

carotídeo (Lohmeier, 2015). 

  

 

  

  

 3.8 Avaliação do tono autonômico (simpático e vagal) 

 A atividade parassimpática para o coração (tono vagal cardíaco) pode ser 

mensurada através do aumento da FC em resposta ao bloqueio dos receptores 

muscarínicos, principalmente receptores colinérgicos M2, com a administração de 

metil-atropina. A atividade simpática para o coração (tono simpático cardíaco) pode 

ser mensurada através da diminuição da FC em resposta ao bloqueio dos 

receptores β-adrenérgicos com a administração de propranolol (Salman, 2015). O 

propranolol é um fármaco antagonista que possui uma meia vida de 

aproximadamente 3-4 horas, sendo excretado do organismo por metabolismo 

hepático (Bortolotto; Consolim-Colombo, 2009). É um bloqueador adrenérgico não 

seletivo, atuando em receptores β1 encontrados principalmente no miocárdio e 

receptores β2 encontrados no músculo liso, nos pulmões, nos vasos sanguíneos e 

em outros órgãos, resultando em efeitos periféricos mais acentuados como o 
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aumento da resistência arterial periférica e broncoconstrição (Bortolotto; Consolim-

Colombo, 2009). 

 Após 5 min da administração de NPS referente ao teste de SBR, os ratos 

receberam, através da mesma cânula extensora conectada na cânula da veia 

femural, propranolol (2 mg/kg) seguido de atropina (1 mg/kg), com um intervalo de 

15 minutos entre os fármacos (Dias, 2012). Foram administrados 40 L de cada 

fármaco, sendo que logo após a administração de cada fármaco a cânula foi lavada 

com aproximadamente 200L de salina. Após 15 minutos da injeção do segundo 

bloqueador autonômico, o registro foi encerrado. Após 24 horas, ou seja, no 27° dia 

de dieta, os ratos foram submetidos ao mesmo protocolo experimental, porém 

receberam os bloqueadores autonômicos na ordem inversa (Brandólis, 2009; Dias, 

2012). Sendo assim, no primeiro dia foi administrado propranolol seguido de atropina 

e no segundo dia atropina seguida de propranolol.  

 A bradicardia observada após a administração do propranolol no primeiro dia 

representa o tono simpático cardíaco, enquanto a taquicardia observada após a 

administração de atropina no segundo dia representa o tono vagal cardíaco (Dias, 

2012). Para os cálculos, foram utilizados valores médios de FC de aproximadamente 

1 minuto de registro antes e após a administração dos fármacos. O tono simpático 

foi estimado pela seguinte equação: FC após aproximadamente 10 minutos da 

administração de propranolol menos FC basal. O tono vagal foi estimado pela 

seguinte equação: FC após aproximadamente 10 minutos da administração de 

atropina menos FC basal.  

Após o duplo bloqueio farmacológico de ambos receptores, muscarínicos e β-

adrenérgicos, a FC observada representa a ritmicidade espontânea cardíaca 

desprovida de qualquer modulação autonômica, denominada frequência intrínseca 

de marcapasso (FIMP) (Dias, 2012). O FIMP foi expresso após cada duplo bloqueio 

e também como a média deste índice obtido após cada sequência de administração, 

propranolol/atropina e atropina/propranolol. 

 

 3.9 Determinação do quimiorreflexo com ativação de quimiorreceptores 

induzidos por hipóxia citotóxica 

 Ainda no 27° dia, após o término dos experimentos para avaliação do balanço 

simpato-vagal cardíaco, foram realizados os testes para determinação do 

quimiorreflexo. Para isso, a cânula arterial dos animais foi desconectada do 
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transdutor de pressão, e foi necessário esperar um período de aproximadamente 3 

horas para cessar o bloqueio autonômico. Para realizar a estimulação dos 

quimiorreceptores periféricos, a cânula arterial dos animais foi novamente conectada 

ao transdutor de pressão para o registro da PAP e a cânula venosa foi acoplada a 

outra cânula extensora constituída de um tubo de polietileno (PE-50) com volume 

interno de aproximadamente 150L preenchido com salina. Foi administrada em 

bolus uma solução de KCN em uma única dose de 160g/Kg (40g/50L) através da 

cânula extensora conectada na cânula da veia femural (Barros et al., 2002; 

Granjeiro, 2009). O KCN foi administrado duas vezes utilizando a mesma dose, 

sendo necessário esperar um período de aproximadamente 10 minutos entre as 

administrações e o valor apresentado é a média das respostas  entre essas duas 

administrações. As respostas pressora e bradicárdica [pico (∆mmHg) e duração da 

resposta (ms)] foram mensuradas. 

 O KCN é um fármaco capaz de estimular os quimiorreceptores periféricos e 

isto se dá devido a inibição da enzima citocromo-oxidase da cadeia transportadora 

de elétrons, produzindo um déficit energético celular associado a indisponibilidade 

de oxigênio, promovendo hipóxia citotóxica (Duchen, Biscoe, 1992; Granjeiro, 2009). 

 As fibras aferentes quimiossensíveis provenientes dos corpúsculos aórticos e 

carotídeos, assim como as fibras provenientes dos barorreceptores arteriais, se 

incorporam ao glossofaríngeo e vago, respectivamente, e se projetam ao NTS, em 

seus subnúcleos mais laterais (Aires, 2012). Os neurônios do NTS que recebem 

aferências quimiossensíveis projetam-se diretamente ao RVLM, excitando os 

neurônios pré-motores simpáticos ali localizados e determinado vasoconstrição. O 

intenso aumento da resistência periférica associa-se a venoconstrição, aumentando  

o retorno venoso e o enchimento do coração, contribuindo para elevar o débito 

cardíaco e aumentar a PA. Os efeitos na FC são antagônicos quando comparados 

com a PA, pois a FC diminui em resultado da elevação simultânea do tônus vagal, 

visto que neurônios do NTS também projetam-se diretamente para o núcleo 

ambíguo (Aires, 2012). Sendo assim, a estimulação de quimiorreceptores periféricos 

com a administração de KCN irá resultar em excitação simpática e parassimpática.  

 A figura 11 mostra os efeitos da ativação do quimiorreflexo com KCN 

160g/Kg (40g/50L) na PA e na FC de um animal não-anestesiado. É possível 
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notar que, a ativação do quimiorreflexo em animais não-anestesiados produz 

aumento na PA e uma resposta reflexa de diminuição da FC (Granjeiro, 2009). 

 

 

Figura 11 - Traçados representativos ilustrando os registros da frequência cardíaca 

(bpm), pressão arterial média (mmHg) e pressão arterial pulsátil (mmHg) antes 

(basal) e após a ativação do quimiorreflexo com KCN 160g/Kg (40g/50L). O 

momento da injeção intravenosa de KCN é indicado pela seta (Granjeiro, 2009).  

 

 3.10 Detecção de espécies reativas de oxigênio 

 Para avaliação da produção de ROS no tecido cardíaco, a região do ápice do 

coração foi retirada, lavada com salina gelada 0,9%, congelada em nitrogênio líquido 

com o crioprotetor Tissue-Tek® OCT, fatiada em 10 μm de espessura com auxílio de 

um criostato, sendo as fatias colocas em lâminas previamente silanizadas. 

Dihidroetídio (DHE) foi usado como um corante fluorescente oxidativo. DHE intercala 

no DNA das células produzindo uma fluorescência vermelha quando oxidado por 

ânion superóxido. As lâminas foram colocadas na estufa à 37°C por 20 minutos. Os 

cortes foram circulados com o auxílio de uma caneta hidrofóbica e incubados com 

100µL de tampão fosfato 0,1M + ácido dietilenetriaminapentacético (DTPA) 100µM à 

37°C por 10 minutos em uma câmera úmida. O excesso do tampão foi retirado e 

100µL de DHE 2µM foi adicionado em cada corte e as lâminas foram incubadas em 

um ambiente umidificado e protegido da luz à 37°C por 30 minutos. As imagens 

foram obtidas usando o microscópio de fluorescência Nikon Eclipse Ti equipado com 
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um filtro de rodamina e uma câmera digital e o programa computacional NIS-

Elements BR 3.2, utilizando a objetiva de 10x e um tempo de exposição de 150 ms. 

Foram utilizados 5 animais para cada grupo e 3 imagens de cada animal foram 

obtidas para realização da análise. As imagens foram analisadas usando o software 

ImageJ 1.50i mensurando a densidade óptica média da fluorescência (Guizoni et al., 

2016; Li et al., 2016). 

 

 3.11 Análise histológica do tecido cardíaco 

 A porção mediana do coração foi retirada com auxílio de um bisturi, lavada 

com salina gelada 0,9%, fixada em formol 10% durante 24 horas e armazenada em 

álcool 70%. Posteriormente os fragmentos foram embebidos em parafina, fatiados 

em 5 μm de espessura com auxílio de um micrótomo e as fatias foram colocadas em 

lâminas previamente silanizadas. Foram colocados nas lâminas 3 fatias de cada 

animal, sendo que uma dessas fatias foi escolhida para análise. Nestas lâminas 

foram avaliadas a deposição de colágeno e a hipertrofia dos cardiomiócitos, como 

descrito a seguir.  

 

  3.11.1 Avaliação quantitativa da deposição de colágeno 

 A fibrose foi determinada pela quantificação da deposição de colágeno no 

ventrículo esquerdo com o corante Picrossirius red e contra-coloração de 

hematoxilina e eosina. Foi examinada a deposição de colágeno perivascular e 

intersticial. As imagens foram obtidas através de uma câmera digital acoplada em 

um microscópio óptico (LEICA DM 2000) e visualizadas através do programa 

computacional LAS V3.8 com a objetiva de 10x. Foram utilizados 6 animais para 

cada grupo e 3 imagens foram obtidas para cada animal. Em cada imagem foi 

realizada a quantificação de colágeno em 2 áreas. A quantificação do colágeno foi 

realizada através da mensuração da intensidade da coloração com auxílio do 

programa Image J Fiji (Figura 12).  
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Figura 12 - Imagem representativa do 

procedimento de quantificação de colágeno 

de um animal controle através do software 

Image J Fiji. 

 

 

  3.11.2 Hipertrofia cardíaca  

 Para análise do diâmetro e área dos cardiomiócitos, as lâminas foram coradas 

com hematoxilina e eosina. As análises foram realizadas em cortes longitudinais e 

transversais. As imagens foram obtidas através de uma câmera digital acoplada em 

um microscópio óptico (LEICA DM 2000) e visualizadas através do programa 

computacional LAS V3.8 com a objetiva de 20x. Foram utilizados 5 animais para 

cada grupo e 2 imagens foram obtidas para cada animal. Em cada imagem foram 

mensurados o diâmetro e a área de 5 cardiomiócitos. O tamanho das células foi 

obtido com auxílio do programa ImageJ 1.50i. 

  

 3.12 Coleta de sangue 

 Um grupo de ratos foi tratado para realizar as dosagens bioquímicas e as 

análises histológicas do tecido cardíaco, com a finalidade de excluir a influência dos 

fármacos que foram administradas nos animais. Os animais foram eutanasiados por 

decapitação no 25° dia após o início da dieta, e imediatamente o sangue foi coletado 

utilizando um tubo de ensaio de 15 mL. Este foi centrifugado à 826g durante 10 

minutos a 4°C, posteriormente o soro foi separado, transferido para um microtubo de 

1mL e armazenado em -20°C para posterior realização das dosagens séricas. 

  

 3.13 Peso de órgãos e tecidos 

 Após a eutanásia dos animais, os tecidos adiposos retroperitoneal e 

epididimal e coração foram retirados e pesados com o auxílio de uma balança 

analítica. 

 

 3.14 Determinação de concentrações séricas de colesterol total, 

colesterol-HDL, colesterol-LDL, glicose e triacilglicerol 

 As concentrações séricas de colesterol total, colesterol-HDL, glicose e 

triacilglicerol foram determinadas utilizando espectrofotômetro semi automático e kits 
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comerciais (Bioclin®, Belo Horizonte, MG). A concentração de colesterol-LDL foi 

realizada pelo método direto utilizando analisador automático pela empresa 

Laboratório Central em Divinópolis-MG. 

 

 3.15 Análise estatística 

 O teste de normalidade foi realizado pelo teste de Shapiro-Wilk e as 

diferenças significativas entre os grupos foram analisadas por meio do teste t de 

Student não-pareado, com P< 0,05 como critério de significância. Os dados são 

expressos como média ± erro padrão da média. 
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4. Resultados 

 

 4.1. Parâmetros gerais 

  4.1.1. Ganho de peso corporal dos ratos 

 Durante o período experimental (24 dias), o peso corporal dos animais foi 

avaliado em dias alternados. O ganho de peso dos ratos alimentados com a dieta 

cafeteria foi semelhante àquele dos ratos alimentados com a dieta controle (Gráfico 

1).  
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Gráfico 1 - Efeito da dieta cafeteria no peso corporal (g) de ratos Wistar. Os valores 

representam a média ± erro padrão de 08 animais.  

 

  4.1.2. Peso dos tecidos e órgãos 

 Os ratos alimentados com a dieta cafeteria apresentaram um aumento de 

aproximadamente 304% e 120% no peso do tecido adiposo retroperitoneal e 

epididimal, respectivamente. A dieta cafeteria não afetou o peso corporal final e o 

peso do coração (Tabela III e Gráfico 2).  
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Tabela III - Peso (g) corporal inicial e final e dos tecidos adiposos branco (TAB) 

retroperitoneal e epididimal e coração de ratos alimentados com a dieta controle ou 

cafeteria.  

 Controle Cafeteria 

Peso inicial 77,00 ± 2,62 (08) 81,50 ± 2,47 (08) 

Peso final 211,50 ± 9,60 (08) 219,75 ± 9,65 (08) 

TAB retroperitoneal 0,76 ± 0,06 (11) 3,07 ± 0,14* (11) 

TAB epididimal 1,46 ± 0,08 (13) 3,21 ± 0,22* (12) 

Coração 0,89 ± 0,02 (11) 0,88 ± 0,05 (11) 

Os valores representam a média ± erro padrão. Os números entre parênteses 

representam o total de animais utilizados.*P<0,05 vs. controle. 
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Gráfico 2 - Efeito da dieta cafeteria no peso (g) dos tecidos adiposos branco 

retroperitoneal (Retro) e epididimal (Epi) e coração de ratos Wistar. As colunas e 

barras representam a média ± erro padrão de 11-13 ratos. *P < 0,05 vs. controle. 

 

  4.1.3 Parâmetros séricos 

 A dieta cafeteria não alterou as concentrações séricas de colesterol-HDL, 

colesterol-LDL e glicose, mas induziu um aumento significativo nas concentrações 

séricas de triacilglicerol (62%) e colesterol total (39%) (Tabela IV e Gráfico 3). 
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Tabela IV - Concentrações séricas (mg/dL) de colesterol total, colesterol - HDL, 

colesterol - LDL, triacilglicerol e glicose de ratos alimentados com a dieta controle ou 

cafeteria.  

 Controle Cafeteria 

Colesterol total 92,81  8,54 (09) 129,26  10,36* (09) 

Colesterol - HDL 30,38  1,57 (07) 35,74  2,67 (07) 

Colesterol - LDL 39,41  5,72 (10) 44,40  4,60 (09) 

Triacilglicerol 87,66  13,44 (12) 141,69  14,75* (12) 

Glicose 149,72  3,84 (09) 150,02  11,45 (09) 

Os valores representam a média ± erro padrão. Os números entre parênteses 

representam o total de animais utilizados. *P < 0,05 vs. controle. 
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Gráfico 3 - Efeito da dieta cafeteria nas concentrações séricas de colesterol total 

(COL), colesterol-HDL (HDL), colesterol-LDL (LDL), triacilglicerol (TAG) e glicose 

(GLI) de ratos Wistar. As colunas e barras representam a média ± erro padrão de 07-

12 ratos. *P < 0,05 vs. controle. 
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 4.2 Pressão arterial: Valores médios e variabilidade 

  A VPAS foi determinada utilizando métodos lineares e não lineares. Os 

métodos lineares da VPAS foram estimados no domínio do tempo, através da 

análise do SD, e no domínio da frequência através da análise da potência do 

espectro na faixa de baixa frequência (LF). Os métodos não lineares de análise 

utilizados foram a dinâmica simbólica representado pela porcentagem de ocorrência 

da família 0V e 1V e entropia multiescala representada pela média das escalas 

curtas de 1 a 5 e longas de 6 a 25 e a curva média para todas as escalas (1 a 25), 

sendo possível analisar o perfil da curva de entropia. Exceto para a entropia 

multiescala, que utilizou registros com duração de 1h, os demais dados são 

provenientes de registros em condições basais com a duração entre 30 minutos e 1 

hora. 

 A dieta cafeteria não induziu alterações na PAS, PAD e PAM (Tabela V e 

Gráfico 4) e na VPAS (Tabela V) obtida por métodos lineares (Gráfico 5 e gráfico 

6). Entretanto foi observado uma pequena alteração na VPAS (Tabela V) obtida por 

métodos não-lineares, sendo observado um aumento de 7% na família 1V da 

dinâmica simbólica, sem alteração na família 0V (Gráfico 7). A dieta cafeteria 

também não induziu alterações na entropia multiescala (Gráfico 8). 

  



59 
 

Tabela V - Pressão arterial (sistólica, diastólica e média) e variabilidade da pressão 

arterial sistólica por métodos lineares [domínio do tempo (SD) e domínio da 

frequência (LF)] e não-lineares [dinâmica simbólica (0V e 1V) e entropia multiescala 

(média das escalas de 1 a 5 e 6 a 25)] de ratos alimentados com dieta controle ou 

cafeteria.  

 Controle Cafeteria 

PAS (mmHg) 141,00  3,60 144,30  3,00 

PAD (mmHg) 89,20  2,30 93,30  2,00 

PAM (mmHg) 111,30  2,50 116,10  2,20 

SD (mmHg) 5,10 ± 0,31 5,20 ± 0,22 

LF (mmHg2) 7,70 ± 1,10 9,00 ± 1,10 

0V (%) 29,20 ± 2,10 24,00 ± 2,10 

1V (%) 45,70 ± 1,30 48,90 ± 0,60* 

1 a 5 1,27 ± 0,08 1,42 ± 0,07 

6 a 25 1,31 ± 0,06 1,37 ± 0,05 

Os valores representam a média ± erro padrão de 14-18 animais. *P < 0,05 vs. 

controle. 

PAS: Pressão arterial sistólica; PAD: Pressão arterial diastólica; PAM: Pressão 

arterial média; SD: Desvio padrão; LF: Potência do espectro na faixa de baixa 

frequência.  
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Gráfico 4 - Efeito da dieta cafeteria na pressão arterial sistólica (PAS), pressão 

arterial diastólica (PAD) e pressão arterial média (PAM) de ratos Wistar. As colunas 

e barras representam a média ± erro padrão de 14-18 animais.  
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Gráfico 5 - Efeito da dieta cafeteria no desvio padrão (SD) da pressão arterial 

sistólica de ratos Wistar. As colunas e barras representam a média ± erro padrão de 

14-18 animais. 
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Gráfico 6 - Efeito da dieta cafeteria na potência do espectro na banda de baixa 

frequência (LF) da pressão arterial sistólica de ratos Wistar. Os resultados são 

expressos em unidades absolutas. As colunas e barras representam a média ± erro 

padrão de 14-18 animais. 
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Gráfico 7 - Efeito da dieta cafeteria na dinâmica simbólica da pressão arterial 

sistólica de ratos Wistar, representada pela porcentagem de ocorrência em cada 

família (0V, 1V). As colunas e barras representam a média ± erro padrão de 14-18 

animais. *P < 0,05 vs. controle. 
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Gráfico 8 - Efeito da dieta cafeteria na entropia multiescala (EMS) da pressão 

arterial sistólica. (A) O gráfico mostra a entropia média das escalas curtas de 1 a 5 e 

longas de 6 a 25. (B) Perfil da curva da EMS com todas as escalas (1 a 25). As 

colunas e barras (A) e os valores (B) representam a média ± erro padrão de 09 

animais. 
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 4.3 Frequência cardíaca: Valor médio e variabilidade 

 A dieta cafeteria induziu um aumento de aproximadamente 15% na FC basal 

e portanto uma redução similar no IC (Tabela VI e Gráfico 9). A dieta cafeteria não 

afetou a VFC no domínio do tempo, avaliados pelo SDNN e RMSSD (Tabela VI e 

Gráfico 10). Entretanto, a dieta cafeteria induziu alterações na VFC no domínio da 

frequência, sendo observado um aumento de 60% na potência do espectro na faixa 

de baixa frequência (LF-un) e um aumento de 104% na razão LF/HF, sem alterar a 

potência do espectro na faixa de alta frequência (HF - ms2) (Tabela VI e Gráfico 11 

e 12). O efeito da dieta cafeteria na VFC também foi avaliado por métodos não-

lineares, sendo a dinâmica simbólica representada pela porcentagem de ocorrência 

da família 0V, 1V, 2LV e 2UV e entropia multiescala representada pela média das 

escalas curtas de 1 a 5 e longas de 6 a 25 e a curva média para todas as escalas (1 

a 25), sendo possível analisar o perfil da curva de entropia dos grupos. A dieta 

cafeteria induziu um aumento de 39% na porcentagem de ocorrência da família 0V e 

uma diminuição de 18% na porcentagem de ocorrência da família 2UV, sem causar 

alteração nas porcentagens de ocorrência das famílias 1V e 2LV (Tabela VI e 

Gráfico 13). A dieta cafeteria não induziu alteração na entropia multiescala média 

das escalas curtas de 1 a 5 e longas de 6 a 25 quando comparados ao grupo 

controle (Tabela VI e Gráfico 14). Exceto para a entropia multiescala, que utilizou 

registros com duração de 1h, os demais dados são provenientes de registros em 

condições basais com a duração entre 30 minutos e 1 hora. 

. 
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Tabela VI - Frequência cardíaca e variabilidade da frequência cardíaca por métodos 

lineares [domínio do tempo (média, SDNN e RMSSD) e no domínio da frequência 

(LF, HF, LF/HF)] e não-lineares [dinâmica simbólica (0V, 1V, 2LV e 2UV) e entropia 

multiescala (média das escalas de 1 a 5 e 6 a 25)] de ratos alimentados com  dieta 

controle ou cafeteria. 

 Controle Cafeteria 

FC (bpm) 372,00  8,00 429,00  9,00* 

IC (ms) 162,00 ± 3,00 142,00 ± 3,00* 

SDNN (ms) 6,30 ± 0,70 7,40 ± 0,53 

RMSSD (ms) 4,60 ± 0,43 4,20 ± 0,25 

LF (un) 18,14 ± 1,18 29,00 ± 2,23* 

HF (ms2) 5,66 ± 0,89 4,72 ± 0,66 

LF/HF 0,24 ± 0,02 0,49 ± 0,05* 

0V (%) 15,43 ± 0,97 21,49 ± 1,63* 

1V (%) 41,69 ± 1,50 43,10 ± 0,55 

2LV (%) 6,22 ± 0,52 5,37 ± 0,48 

2UV (%) 36,65 ± 1,74 30,03 ± 1,30* 

1 a 5 0,79 ± 0,08 0,87 ± 0,06 

6 a 25 0,82 ± 0,09 0,94 ± 0,06 

 Os valores representam a média ± erro padrão de 14-18 animais. *P < 0,05 vs. 

controle. 

FC: Frequência cardíaca; IC: Intervalo cardíaco; SDNN: Desvio padrão; RMSSD: 

Raiz quadrada da média do quadrado de sucessivas diferenças; LF: Potência do 

espectro na faixa de baixa frequência; HF: Potência do espectro na faixa de alta 

frequência (HF). 
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Gráfico 9 - Efeito da dieta cafeteria na frequência cardíaca e no intervalo cardíaco 

em ratos Wistar. As colunas e barras representam a média ± erro padrão de 14-18 

animais. *P < 0,05 vs. controle. 
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Gráfico 10 - Efeito da dieta cafeteria no desvio padrão (SDNN) e na raiz quadrada 

da média do quadrado das sucessivas diferenças (RMSSD) da frequência cardíaca 

em ratos Wistar. As colunas e barras representam a média ± erro padrão de 14-18 

animais. 
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Gráfico 11 - Efeito da dieta cafeteria na potência do espectro na banda de baixa 

(LF) e alta (HF) frequência da frequência cardíaca em ratos Wistar. As colunas e 

barras representam a média ± erro padrão de 14-18 animais. *P < 0,05 vs. controle. 
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Gráfico 12 - Efeito da dieta cafeteria na razão entre as potências das bandas de 

baixa (LF) e alta (HF) frequência (LF/HF) da frequência cardíaca em ratos Wistar. As 

colunas e barras representam a média ± erro padrão de 14-18 animais. *P < 0,05 vs. 

controle. 
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Gráfico 13 - Efeito da dieta cafeteria na dinâmica simbólica da frequência cardíaca, 

representada pela porcentagem de ocorrência em cada família (0V, 1V, 2LV e 2UV), 

em ratos Wistar. As colunas e barras representam a média ± erro padrão de 14-18 

animais. *P < 0,05 vs. controle. 
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Gráfico 14 - Efeito da dieta cafeteria na entropia multiescala (EMS) da frequência 

cardíaca em ratos Wistar. (A) O gráfico mostra a entropia média das escalas curtas 

de 1 a 5 e longas de 6 a 25. (B) Perfil da curva da EMS com todas as escalas (1 a 

25). As colunas e barras (A) e os valores (B) representam a média ± erro padrão de 

09 animais. 

 

 4.4 Sensibilidade do barorreflexo cardíaco 

  4.4.1 Sensibilidade do barorreflexo espontâneo  

 A dieta cafeteria não induziu alteração no BEI e na SBR quando comparado 

ao grupo controle (Tabela VII e Gráficos 15). 

 

Tabela VII - Índice de efetividade do barorreflexo (BEI) e sensibilidade (ganho total) 

de ratos alimentados com a dieta controle ou cafeteria.  

 Controle Cafeteria 

Efetividade 0,26  0,03 0,29  0,01 

Sensibilidade 1,64  0,22  1,29  0,11 

Os valores representam a média ± erro padrão de 17-18 animais. 
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Gráfico 15 - Efeito da dieta cafeteria na efetividade e na sensibilidade do 

barorreflexo representada pelo BEI e pelo ganho total em ratos Wistar. As colunas e 

barras representam a média ± erro padrão de 17-18 animais.  

 

  4.4.2 Sensibilidade do barorreflexo induzido  

A FC e PAM basais e após administração de FE e NSP, assim como a razão 

entre as alterações reflexas da FC induzidas por alterações da PAM após a 

administração destes fármacos, índice barorreflexo, estão apresentados na tabela 

VIII e gráfico 16. A dieta cafeteria não induziu alteração na sensibilidade 

taquicárdica (induzida por NPS) e bradicárdica (induzida por FE) quando comparado 

ao grupo controle, porém induziu aumento na FC basal de aproximadamente 12,5% 

antes da administração de ambas os fármacos e na FC após administração de NPS 

(15%).  
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Tabela VIII - Frequência cardíaca (FC - bpm) e pressão arterial média (PAM - 

mmHg) basais e após administração de fenilefrina (FE) e nitroprussiato de sódio 

(NPS) e índice barorreflexo (bpm/mmHg) de ratos alimentados com a dieta controle 

ou cafeteria.  

 Controle Cafeteria 

FE   

FC basal 358,40  10,20 407,50  10,30* 

FC após FE 311,30  10,70 344,00  11,70 

PAM basal 113,00  2,20 114,60  3,00 

PAM após FE 150,30  2,80 148,20  3,50 

Índice barorreflexo 1,26  0,23 1,91  0,30 

NPS   

FC basal 350,00  12,50 390,30  11,60* 

FC após NPS 460,15  11,19 530,90  11,60* 

PAM basal 113,70  2,97 114,00  3,30 

PAM após NPS 93,20  2,40 91,50  1,05 

Índice barorreflexo 5,41  0,96 6,94  0,78 

Os valores representam a média ± erro padrão de 06-07 animais. *P < 0,05 vs. 

controle. 
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Gráfico 16 – Efeito da dieta cafeteria na sensibilidade do barorreflexo induzido 

expressa pelo índice do barorreflexo (∆FC/∆PAM bpm/mmHg), aplicado por 

alterações reflexas na frequência cardíaca (FC-bpm) produzidas por alteração da 

pressão arterial média (PAM-mmHg) induzida por administração em bolus de 

fenilefrina (4g/Kg) e nitroprussiato de sódio (16g/Kg). As colunas e barras 

representam a média ± erro padrão de 06-07 animais. 

 

 4.5 Avaliação do tono autonômico (simpático e vagal) 

 A tabela IX e os gráficos 17 e 18 mostram o controle autonômico cardíaco 

avaliado pelo bloqueio farmacológico com atropina e propranolol. São apresentados 

os valores da FC antes e após o bloqueio autonômico, o tono vagal e simpático e os 

valores da FIMP após o duplo bloqueio autonômico. A dieta cafeteria, além de 

induzir aumento de aproximadamente 18% na FC basal (anterior a administração de 

atropina e propranolol) promoveu um aumento de 425% no tono simpático, 

evidenciando assim um aumento da atividade simpática para o coração nos ratos 

cafeteria em relação aos controles, sem induzir alteração no tono vagal (Tabela IX e 

Gráfico 17). A dieta cafeteria também não foi capaz de induzir alteração na FIMP 

média  (Tabela IX e Gráfico 18).  
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Tabela IX - Frequência cardíaca (FC-bpm) antes da administração de atropina e 

propranolol, frequência cardíaca após administração de atropina e propranolol, tono 

vagal e simpático e frequência intrínseca do marcapasso (FIMP) de ratos 

alimentados com a dieta controle ou cafeteria.  

 Controle Cafeteria 

Atropina/Propranolol   

FC antes de atropina 331,60  9,50 397,50  20,50* 

FC após atropina 455,00  19,20 505,50  22,20 

Tono vagal 123,40  10,40 108,00  21,05 

FIMP 1 418,60  9,90 459,10  14,60* 

Propranolol/Atropina   

FC antes de propranolol 352,60  8,80 408,00  11,30* 

FC após propranolol 346,50  8,70 376,00  10,70 

Tono simpático 6,10  1,20 32,10  8,20* 

FIMP 2 464,00  13,40 493,50  16,00 

FIMP médio 441,30  11,40 476,30  14,40 

Os valores representam a média ± erro padrão de 06 animais. *p < 0,05 vs. controle.  
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Gráfico 17 - Efeito da dieta cafeteria no tono vagal, expresso pela diferença entre 

a frequência cardíaca após administração de atropina e frequência cardíaca 

anterior à administração de atropina e no tono simpático, expresso pela diferença 

entre a frequência cardíaca após administração de propranolol e frequência 

cardíaca anterior a administração de propranolol em ratos Wistar. As colunas e 

barras representam a média ± erro padrão de 06 animais. *P < 0,05 vs. controle. 
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Gráfico 18 - Efeito da dieta cafeteria na frequência intrínseca das células 

marcapasso (FIMP-bpm) após o duplo bloqueio com atropina e propranolol em ratos 

Wistar. As colunas e barras representam a média ± erro padrão de 06 animais.  

 

 4.6 Determinação do quimiorreflexo após ativação de quimiorreceptores 

induzidos por hipóxia citotóxica 

 A magnitude das alterações na PAM e na FC induzidas pela administração de 

KCN em ambos os grupos, estão apresentadas na tabela X e nos gráficos 19 (A e 

B) e 20 (A e B). Durante o episódio de hipóxia, foram observados simultaneamente 

um aumento na PAM e uma diminuição da FC. A dieta cafeteria não foi capaz de 

alterar as magnitudes dessas alterações, sendo observado em ambos os grupos 

efeitos similares no sistema cardiovascular pela ativação dos quimiorreceptores. 
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Tabela X - Resposta pressora (∆ PAM), duração da resposta pressora, resposta 

bradicárdica (∆FC) e duração da resposta bradicárdica de ratos alimentados com a 

dieta controle ou cafeteria.  

 Controle Cafeteria 

Resposta pressora (∆ PAM) 55,58  4,42 61,11  4,73 

Duração da resposta pressora 10,14  0,58 8,60  0,48 

Resposta bradicárdica (∆FC) -189,31  17,70 -198,62  16,08 

Duração da resposta bradicárdica 11,30  0,45 9,89  0,72 

Os valores representam a média ± erro padrão de 08 animais. 
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Gráfico 19 - Efeito da dieta cafeteria na pressão arterial média (resposta pressora, 

A) e na duração da resposta pressora (B) após ativação de quimiorreceptores com 

KCN (160g/Kg), em ratos Wistar. As colunas e barras representam a média ± erro 

padrão de 08 animais. 
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Gráfico 20 - Efeito da dieta cafeteria na frequência cardíaca (resposta bradicárdica, 

A) e na duração da resposta bradicárdica (B) após ativação de quimiorreceptores 

com KCN (160g/Kg), em ratos Wistar. As colunas e barras representam a média ± 

erro padrão de 08 animais. 

 

 4.7 Detecção de espécies reativas de oxigênio 

 A dieta cafeteria não induziu alteração na produção de ROS avaliadas por 

DHE no tecido cardíaco (Gráfico 21 e Figura 13).  

 



78 
 

0

2

4

6

8

10

 

In
te

n
s
id

a
d
e
/µ

m
2
 

 Controle                                       Cafeteria

 

Gráfico 21 - Efeito da dieta cafeteria na análise quantitativa da produção de 

espécies reativas de oxigênio. As colunas e barras representam a média ± erro 

padrão de 05 animais.  

 

 

Figura 13 - Imagens representativas da detecção de espécies reativas de oxigênio 

no tecido cardíaco por DHE de um animal alimentado com a dieta controle (A) ou 

cafeteria (B).  
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 4.8 Análise histológica do tecido cardíaco 

  4.8.1 Avaliação quantitativa da deposição de colágeno 

 A dieta cafeteria não induziu alteração na deposição de colágeno no tecido 

cardíaco (Gráfico 22 e Figura 14).  
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Gráfico 22 - Efeito da dieta cafeteria na deposição de colágeno perivascular e 

intersticial. As colunas e barras representam a média ± erro padrão de 06 animais. 

 
 

 

Figura 14 - Imagens representativas de cortes do tecido cardíaco corado com 

Picrossirius red e contra-corado com hematoxilina e eosina. São observadas áreas 

de deposição de colágeno perivascular e intersticial de animais controle (A) e 

cafeteria (B). Aumento da objetiva de 10x.  
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  4.8.2 Hipertrofia cardíaca  

 A dieta cafeteria não induziu alteração na área e no diâmetro dos 

cardiomiócitos (Gráfico 23 e Figura 15). 

 

0

50

100

150

200

250

 

Á
re

a
 d

o
 c

a
rd

io
m

ió
c
it
o

 (

m

2
)

 Controle                                   CafeteriaA

 

0

2

4

6

8

10

12

14

 

D
iâ

m
e
tr

o
 d

o
 c

a
rd

io
m

ió
c
it
o
 (

m

)

 Controle                                    Cafeteria
B

 

Gráfico 23 - Efeito da dieta cafeteria na área (A) e no diâmentro (B) dos 

cardiomiócitos. As colunas e barras representam a média ± erro padrão de 05 

animais.  
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Figura 15 - Imagens representativas de cortes transversais do ventrículo esquerdo 

com o aumento na objetiva de 40x (A) e cortes longitudinais do ventrículo esquerdo 

com aumento na objetiva de 20x (B) de animais alimentados com a dieta controle 

(A') ou cafeteria (B'), corado com hematoxilina e eosina.  
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5. Discussão 

 O presente estudo demonstra que a suplementação da ração comercial com a 

dieta cafeteria por 26 dias induziu um aumento da adiposidade corporal, avaliada 

pelo aumento de peso do TAB retroperitoneal e epididimal, e dislipidemia, avaliada 

pelo aumento da concentração sérica de triacilglicerol e colesterol total. No entanto, 

a dieta não induziu alteração no peso corporal final, nas concentrações séricas de 

glicose, colesterol-HDL, colesterol-LDL, peso do coração, área dos cardiomiócitos, 

conteúdo de colágeno e produção de ROS no tecido cardíaco. A dieta cafeteria 

também promoveu um aumento na FC basal e no tono autonômico simpático, sendo 

este último avaliado pela VFC e pela administração de bloqueadores autonômicos, 

mas não causou alteração na PA, na SBR induzido e espontâneo e na sensibilidade 

do quimiorreflexo. Não houve alteração na análise da VPAS por métodos lineares, 

porém foi encontrado um aumento na família 1V da dinâmica simbólica (método não 

linear).  

 

 5.1 Parâmetros metabólicos gerais 

 O aumento da adiposidade, sem diferença no ganho de peso corporal, está 

em concordância com dados prévios do nosso grupo de pesquisa (Chaves et al., 

2006; Melo, 2016). Os ratos alimentados com a dieta cafeteria apresentam uma 

redução significativa no peso dos músculos extensor digitorum longus, tibialis e 

soleus (Carvalho, 2010) e redução da fibra muscular do gastrocnêmico indicando 

atrofia muscular (Sishi et al., 2010). O aumento da adiposidade pode ser 

compensado pela diminuição da massa muscular, mantendo o peso corporal dos 

animais alimentados com a dieta cafeteria, semelhante ao grupo controle. 

 Apesar da dieta cafeteria apresentar um acréscimo de 20% de sacarose na 

água de beber, estes ratos apresentaram um quadro de normoglicemia. Este efeito 

foi similar a estudos prévios (Carvalho, 2010; Chaves et al., 2006; Melo, 2016), 

sendo acompanhado por um aumento nas concentrações séricas de insulina 

(Chaves et al., 2006) e leptina (Marques-Oliveira, Chaves, dados não publicados). O 

aumento da insulina plasmática induz um aumento na captação de glicose pelo 

tecido adiposo marrom e TAB retroperitoneal e epididimal (Chaves et al., 2006; 

Chaves et al., 2008), assim como um aumento da glicólise e uma diminuição da 

gliconeogênese no tecido hepático (Martins-santos, 2008). Esses achados indicam 

que a normoglicemia nesses animais pode ser devido ao fato da sensibilidade 
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tecidual a insulina estar preservada. O aumento na concentração sérica de 

triacilglicerol é provavelmente devido a um aumento da ingestão de lipídeos pelos 

animais, acompanhado de um aumento na concentração de quilomícrons e da 

secreção hepática de VLDL-TAG (Melo, 2016). A atividade da lipase lipoproteica 

está aumentada no tecido adiposo marrom e no TAB epididimal e retroperitoneal 

(Chaves et al., 2006), porém esse aumento não parece compensar a absorção 

intestinal e secreção hepática de triacilglicerol. O colesterol total também está 

aumentado nos ratos alimentados com a dieta cafeteria sem alteração nas 

concentrações séricas de colesterol - HDL e LDL, sugerindo que esse aumento 

também pode ser oriundo da maior concentração VLDL, devido ao alto teor de 

lipídeos da dieta. 

 O termo dieta cafeteria originalmente proposto se refere ao livre acesso aos 

diferentes alimentos da dieta humana, palatáveis e de alto valor energético 

(Rothwell, Stock, 1979; Sclafani, Springer, 1976). No entanto também é encontrado 

na literatura dietas contendo alimentos hipercalóricos da dieta humana porém 

triturados e pelletizados, impossibilitando aos animais o direito de escolha (Higa et 

al., 2014). Alguns autores se referem a essa dieta como cafeteria (Higa et al., 2014) 

e outros como high fat (Speretta et al., 2016). Independente dos alimentos 

escolhidos e a forma que é ofertada, a dieta cafeteria é hipercalórica, hiperlipídica e 

hiperglicídica. Outra diferença encontrada na literatura, é em relação ao peso/idade 

inicial dos animais e o período de permanência em dieta, o que provavelmente pode 

induzir diferenças nos diversos parâmetros analisados.  

 Abaixo estão descritos alguns estudos utilizando a dieta cafeteria que 

avaliaram o peso corporal, peso do tecido adiposo e parâmetros séricos em 

roedores. É visto que a oferta da dieta cafeteria a ratos Wistar fêmeas, com peso 

inicial de aproximadamente 225g, durante 15 dias não induz alteração no peso 

corporal final e na glicemia de jejum, mas aumenta de 2 a 3 vezes o peso do TAB e 

tecido adiposo marrom e as concentrações séricas de leptina quando comparados 

aos controles (Muntzel et al., 2012). Ratos Wistar, com peso inicial de 

aproximadamente 200g, alimentados por 16 semanas com a dieta cafeteria 

apresentam aumento no peso corporal final, no peso do tecido adiposo visceral, nas 

concentrações séricas de triacilglicerol, insulina, colesterol-HDL e ácidos graxos não-

esterificados, sem causar alteração no colesterol-total e nas concentrações 

plasmáticas de glicose em jejum (Sishi et al., 2010). Foi demonstrado que ratos 
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Wistar com peso inicial de aproximadamente de 255g alimentados com a dieta 

cafeteria por 10 e 30 dias, apresentam peso corporal final similar após 10 dias de 

dieta, porém após 30 dias o peso corporal é maior nos animais alimentados com a 

dieta cafeteria comparado com o grupo controle (Prada et al., 2005). Independente 

do tempo de dieta os animais apresentam aumento no peso dos TAB retroperitoneal, 

epididimal e mesentérico e na concentração plasmática de triglicérides (Prada et al., 

2005). Após 30 dias de dieta, a concentração plasmática em jejum de insulina é 

maior, e não foram observadas alterações nas concentrações plasmáticas de 

glicose, colesterol e colesterol-HDL (Prada et al., 2005). Ratos Sprague-Dawley, 

pesando inicialmente 100g, alimentados durante 8 semanas com a dieta cafeteria 

apresentam um aumento no ganho de peso corporal e na concentração plasmática 

de insulina de animais jejuados, sem alterar a concentração de glicose e 

triacilglicerol quando comparado aos controles (Coatmellec-Taglioni et al., 2000). 

Ratos Sprague-Dawley com peso inicial de 212g alimentados com a dieta cafeteria 

por 16-20 semanas apresentam um aumento significativo no peso dos TAB 

epididimal e retroperitoneal, nos níveis séricos de insulina e leptina, no peso corporal 

final e nos níveis plasmáticos de glicose (Howit et al., 2011). Entretanto, a amostra 

de sangue para realização das dosagens séricas, foi coletada por punção cardíaca 

com o animal anestesiado com tiopental de sódio (100mg/kg) (Howit et al., 2011).  

 Dessa forma, a maioria dos estudos mostraram que a dieta cafeteria induz um 

aumento no peso do TAB, nas concentrações séricas de leptina, triacilglicerol e 

insulina, sem alterar as concentrações séricas de glicose e colesterol-HDL. No 

entanto, o efeito da dieta cafeteria no peso corporal final e no colesterol sérico é 

discrepante entre os estudos. Estudos pioneiros demonstram que a oferta da dieta 

cafeteria a ratos Zucker magros durante 24 dias promove um aumento no ganho de 

peso corporal de animais adultos (5 meses), mas não em animais jovens (5 

semanas). Entretanto, ambos os grupos (jovens e adultos) apresentam aumento no 

conteúdo de gordura corporal (Rothwell; Stock, 1982). A concentração plasmática de 

glicose foi similar em ratos jovens e ligeiramente elevada em ratos adultos (Rothwell; 

Stock, 1982). Em relação ao colesterol, a principal fonte de colesterol exógeno são 

produtos de origem animal, assim é possível que as diferenças do efeito da dieta 

cafeteria na concentração de colesterol sérico entre os estudos seja decorrente dos 

itens palatáveis que compõe a dieta. Desta forma, a discrepância encontrada no 

peso corporal final e no colesterol nos resultados de diferentes trabalhos 
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provavelmente ocorre devido ao tempo de manutenção dos ratos na referida dieta, 

bem como a idade do animal em que foi iniciado o tratamento ou ainda a 

composição dessas diferentes dietas, embora todas sejam hiperlipídicas e 

hipercalóricas.  

 Também tem sido demonstrado que a oferta de alimentos da dieta humana na 

forma de pellet a roedores além de induzir adiposidade e dislipidemia, induz também 

resistência à insulina, sendo este último não observado em nosso modelo (Higa et 

al., 2014; Speretta et al., 2016). Em camundongos com idade inicial de 10 semanas 

a oferta da dieta cafeteria na forma de pellet oferecida por um período de 12 

semanas não induz diferença no peso do coração e no peso corporal final quando 

comparado à dieta controle, apesar de induzir aumento no peso do TAB 

retroperitoneal e epididimal (Higa et al., 2014). As concentrações séricas em jejum (8 

horas) de triacilglicerol, colesterol total, insulina, glicose, leptina, colesterol-LDL, 

estimado pela equação de Friedewald, e ácidos graxos livres foram aumentadas, 

acompanhado de uma redução no teste de tolerância à insulina nos camundongos 

alimentados com a dieta cafeteria quando comparado ao grupo controle (Higa et al., 

2014). Ratos Holtzmam pesando aproximadamente 300-320g alimentados durante 7 

semanas com a dieta high fat, composta de alimentos da dieta humana triturados e 

pelletizados, apresentam um aumento do peso corporal a partir da sexta semana 

quando comparado ao grupo controle, além disso apresentam aumento no peso do 

TAB epididimal, retroperitoneal e mesentérico e nas concentrações séricas de 

colesterol-total, triglicérides, glicose em jejum e insulina, além de redução na 

sensibilidade à insulina, sem mudança nas concentrações séricas de colesterol-HDL 

(Speretta et al., 2016). 

 A alimentação com a dieta cafeteria produz um quadro de obesidade que é 

inteiramente devido a uma ingestão excessiva de energia (Rothwell; Stock, 1979). 

Quando se oferece uma dieta variando o sabor, aparência, textura e composição, o 

animal exibirá hiperfagia e se tornará obeso (Rothwell; Stock, 1979). É interessante 

que os ratos não só consumam mais energia, mas também comam uma maior 

quantidade de alimentos, o que demonstra que o controle da ingestão de alimentos 

no rato pode ser devido a fatores como palatabilidade e variedade (Rothwell; Stock, 

1979).  

 Muitos trabalhos utilizam a dieta high fat como um modelo de obesidade, e 

apesar da dieta cafeteria também possuir aumento na concentração de lipídeos, 
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este modelo geralmente não produz alterações similares com as dietas do tipo high 

fat. Em relação as diferenças nas concentrações séricas de colesterol, é observado 

que o colesterol-total e colesterol-LDL são maiores no grupo alimentado com a dieta 

high fat em comparação ao grupo alimentado com a dieta cafeteria, enquanto que as 

concentrações de colesterol-HDL foram aumentadas apenas pela dieta high fat, 

quando comparado ao grupo controle e grupo cafeteria (Higa et al., 2014). Tem sido 

sugerido que a dieta cafeteria pelletizada é mais eficiente para induzir hiperfagia, 

hipertrofia de adipócitos, hiperglicemia e resistência à insulina, enquanto a dieta high 

fat é mais eficiente para induzir mudanças no perfil lipídico (Higa et al., 2014). A 

oferta da dieta high fat contendo de 23 - 36% de gordura a roedores induz um 

aumento de adiposidade corporal (Battault et al., 2017; Barnes et al., 2003; Fardin et 

al., 2012; How et al., 2014; Khan et al.,2015; Stocker et al., 2007) e dislipidemia 

(Battault et al., 2017; Erdos et al., 2011; Higa et al., 2014). Além disso também induz 

resistência à insulina (Battault et al., 2017; Barnes et al., 2003; Erdos et al., 2011; 

Higa et al., 2014; Zhao et al., 2012) e aumento nas concentrações séricas de leptina 

(Barnes et al., 2003; Erdos et al., 2011; Fardin et al., 2012; Higa et al., 2014). 

Existem algumas diferenças encontradas nesses estudos que podem ser devido ao 

tempo de manutenção dos animais na dieta e à sua composição. As dietas com alto 

teor de gordura em geral estão associadas à hiperfagia, entretanto dietas ricas em 

gorduras insaturadas são consideradas menos deletérias para a saúde humana do 

que as ricas em gorduras saturadas (Coelho et al., 2011; Crescenzo et al., 2015). 

Porém são observadas alterações metabólicas mesmo em dietas que são 

suplementadas com óleo de soja (Barnes et al., 2003). 

 

 5.2 Hemodinâmica 

 A obesidade induzida ou não por dieta tem sido associada à hipertensão e 

outras alterações cardiovasculares (Barnes et al., 2003; Chen et al., 2015; Naderali 

et al., 2001; Sharma, 2004), entretanto não existe um consenso do efeito da dieta 

cafeteria na PA e na FC.  

 Abaixo estão descritos alguns estudos que mostram o efeito da dieta cafeteria 

na PA e FC. Nossos achados mostram que 26 dias de dieta é suficiente para elevar 

a FC sem alterar a PA. A discrepância encontrada entre os estudos abaixo nos 

valores de PA e FC pode ser devido ao tempo de manutenção dos ratos na dieta, o 

método usado para aferição da PA e principalmente à composição das dietas, que 
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difere entre os estudos. A dieta cafeteria não induz alteração na PAM e na FC 

obtidas diariamente por telemetria após 15 dias de dieta (Muntzel et al., 2012) ou 

pelo método de manguito de cauda após 12 semanas de dieta (Higa et al., 2014), 

porém induz um aumento global desses parâmetros quando comparado ao grupo 

controle (Muntzel et al., 2012). Os animais alimentados com a dieta cafeteria não 

apresentam diferença na PAS, PAD e FC, avaliado pelo método manguito de cauda, 

durante a primeira semana quando comparado ao grupo controle (Howitt et al., 

2011). Em nosso estudo a dieta cafeteria durante 26 dias também não alterou a PA. 

No entanto ratos Sprague-Dawley alimentados durante 8 semanas com a dieta 

cafeteria apresentam um aumento da PA quando comparado ao grupo controle, 

usando o método de manguito de cauda em animais não anestesiados (Coatmellec-

Taglioni et al., 2000). Também tem sido demonstrado que no final da 16° semana de 

dieta a PAS é significativamente elevada, sem induzir alteração na PAD e na FC 

(Howitt et al., 2011). Ratos Holtzmam alimentados durante 7 semanas com a dieta 

cafeteria na forma de pellet apresentam um aumento na PAM e na FC quando 

comparados aos controles, sendo o registro realizado em ratos conscientes e 

movimentando livremente após canulação da artéria femural (Speretta et al., 2016).  

 Na dieta high fat é oferecido aos animais um pellet com concentrações pré-

definidas de cada macronutriente, porém entre os estudos a porcentagem dos 

macronutrientes e a fonte de gordura não são exatamente os mesmos. Com isso, 

mesmo a dieta high fat sendo um modelo de obesidade muito usado, os dados 

referentes à PA e FC também são discrepantes. Abaixo estão descritos alguns 

estudos que mostram o efeito da dieta high fat na PA e FC. É observado que ratos 

alimentados com a dieta high fat durante 8 semanas apresentam um aumento na 

PAM e na atividade do nervo simpático renal, sem alterar a FC. Esses experimentos 

foram realizados após canulação da artéria femural e os animais permaneceram 

anestesiados (Khan et al., 2015). Ratos Wistar anestesiados alimentados durante 

doze semanas com uma dieta high fat apresentam aumento da PAM, avaliada 

através da canulação da artéria femural, e da atividade do nervo simpático renal 

quando comparado aos controles (Barnes et al., 2003). Por outro lado, ratos 

alimentados com a dieta high fat por 10 ou 20 semanas não apresentam aumento na 

PAM (após canulação da artéria femural em ratos conscientes) e na atividade do 

nervo simpático renal (ratos anestesiados) quando comparados aos seus 

respectivos controles (Fardin et al., 2012). Ratos Sprague-Dawley conscientes 
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alimentados com a dieta high fat por 4 semanas foram divididos em dois grupos, 

animais propensos à obesidade e resistentes à obesidade, não sendo observado 

diferença na PAM e na FC (medida através da canulação da artéria femural) entre 

os grupos (Zhao et al., 2012). Ratos Sprague-Dawley foram alimentados por 13-15 

semanas com uma dieta high fat e foi observado que os animais propensos à 

obesidade possuem um significante aumento na PA (medida através da canulação 

da artéria femural) sem alteração na FC (How et al., 2014). Ratos Sprague-Dawley 

pesando aproximadamente 350-425g foram alimentados com uma dieta low fat (10% 

kcal de gordura) e high fat (32% kcal de gordura) durante 13 semanas (Stocker et 

al., 2007). Após 5 semanas os animais alimentados com a dieta high fat foram 

separados em animais propensos à obesidade e resistentes à obesidade baseado 

no ganho de peso corporal e foi visto que a partir da 10° até a 13° semana a PAM foi 

maior em animais propensos a obesidade, sem alteração na FC, sendo o registro 

feito através de telemetria (Stocker et al., 2007). Ratos jovens e adultos foram 

alimentados com uma dieta high fat durante 15 semanas e através da análise por 

telemetria foi observado na primeira semana uma diminuição na PA em animais 

adultos e um aumento na FC em jovens e adultos (Erdos et al., 2011). Similar aos 

nossos achados, a oferta da dieta high fat por uma semana aumenta a FC sem 

alterar a PA em animais jovens. Porém, após a sexta semana a PAM de ratos jovens 

aumentou, sendo que a PA dos animais adultos permaneceu menor e a FC diminuiu 

em ambas as idades, sendo que a redução em jovens foi mais significante (Erdos et 

al., 2011). Ratos Wistar adultos, pesando aproximadamente 200-230g tratados por 

30 dias com uma dieta com alto teor de carboidratos e lipídeos através de uma 

emulsão por via oral, apresentam redução na PA e na FC (Ai et al., 2010). A PA dos 

animais anestesiados com pentobarbital de sódio foi avaliada através da 

instrumentação de um catéter na artéria femural (Ai et al., 2010). Apesar de alguns 

experimentos terem sido conduzidos em animais anestesiados, acreditamos que as 

divergências encontradas nos estudos acima não sejam decorrentes do efeito do 

anestésico.  

 Estudos realizados com ratos Zucker, um modelo geneticamente modificado, 

tem sugerido que a idade é um fator determinante no desenvolvimento de alterações 

hemodinâmicas em obesos. Ratos Zucker possuem receptores para leptina não 

funcionais e se tornam obesos através da hiperfagia (Huber; Schreihofer, 2010). A 

partir da 6° semana de idade estes animais apresentam um aumento no peso 
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corporal e nas concentrações séricas de insulina e triglicérides e a partir da 15° 

semana, além dessas alterações, apresentam também um aumento nas 

concentrações séricas de colesterol e glicose em jejum, mostrando resistência à 

insulina (Frisbee, 2005). Ratos Zucker obeso na fase adulta (avaliado a partir 12° 

semana de idade) apresentam aumento da PAM, sem alteração na FC, na presença 

(Frisbee, 2005; Schreihofer et al., 2007) ou ausência de anestésico (Guimarães et 

al., 2014; Osmond et al., 2009). No entanto, em fêmeas adultas essa alteração não é 

encontrada (Buñag; Barringer, 1988). Não existe um consenso nos valores de PA 

em ratos Zucker obesos jovens (avaliado a partir da 6°-7° semana) não 

anestesiados (Guimarães et al., 2014; Osmond et al., 2009). Embora tenha sido 

demonstrado que ratos Zucker obesos conscientes com idade de 6 - 7 semanas 

(jovens) apresentam aumento da PAM sem alteração na FC (Guimarães et al., 

2014). Um outro estudo mostra que a PAM foi semelhante entre ratos jovens (7 

semanas) magros e obesos (Osmond et al., 2009). A diferença entre os estudos é o 

método de avaliação da PA. Enquanto um trabalho realiza a aferição da PA por 

canulação da artéria femural (Guimarães et al., 2014) o outro avalia pelo método de 

telemetria (Osmond et al., 2009). 

 

 5.3 Variabilidade da pressão arterial sistólica e frequência cardíaca e 

tono autonômico 

 A FC é gerada pelas células do nodo sinusal, porém sofre regulação pelo 

sistema nervoso autônomo. Nossos dados demonstram que ratos alimentados com 

a dieta cafeteria durante 26 dias apresentam um aumento na FC e um aumento na 

atividade simpática para o coração avaliado pelo aumento de LF (un) e da razão 

LF/HF através da análise linear da VFC no domínio da frequência, pelo aumento na 

dinâmica simbólica da família 0V da análise não linear da VFC e pelo uso de 

bloqueadores autonômicos que também mostram um aumento do tono simpático. 

Também foi observado uma diminuição da atividade parassimpática para o coração 

demonstrado apenas pela diminuição da dinâmica simbólica da família 2UV da 

análise não linear da VFC, pois a banda HF (ms2) da análise linear da VFC e o tono 

vagal visto através do uso de bloqueadores autonômicos não foram alterados. 

Também não foi encontrada alteração na FIMP após o duplo bloqueio autonômico. 

Estes dados mostram que o efeito da dieta cafeteria é mais pronunciado na 

atividade simpática do que na atividade vagal.  
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 O aumento de 12% na FC basal e na atividade do SNS para o coração não 

foram suficientes para aumentar a PA nos ratos alimentados com a dieta cafeteria, 

provavelmente devido ao curto tempo de dieta. O aumento da FC 

consequentemente gera uma alteração no débito cardíaco (considerando que o 

volume sistólico é o mesmo), e como não foi observada alteração na PA, supomos 

que algum mecanismo compensatório pode ter ocorrido nos vasos (PAM = débito 

cardíaco x resistência vascular periférica). Também não foram encontradas 

alterações na análise da VPAS (por métodos lineares), com isso acredita-se que a 

não alteração na potência da banda de LF do espectro da PAS, e presumivelmente 

a manutenção da modulação simpática vasomotora, tenha sido suficiente para não 

causar elevação da PA dos animais alimentados com a dieta cafeteria quando 

comparado ao grupo controle. A atividade do SNS foi aumentada para o coração, 

porém esse aumento não foi observado nos vasos. Entretanto, além da modulação 

simpática vasomotora, os rins também possuem um importante papel no controle da 

PA. O mecanismo de natriurese permite que a manutenção da PA a longo prazo 

seja alcançada via controle da excreção renal de sódio e água (Aires, 2012). O 

aumento prolongado da PA provoca elevação na excreção de sódio e água e, se a 

ingestão dos mesmos permanecer constante, o volume de fluido extracelular, o 

volume sanguíneo e o débito cardíaco diminuem até que a PA seja restaurada ao 

valor controle prévio ao aumento (Aires, 2012). Um outro mecanismo envolve a 

menor liberação de renina, associada ao aumento na tensão da arteríola aferente 

renal (devido ao aumento da PA) e à maior carga filtrada de sódio que chega à 

mácula densa, que irão determinar intensa redução das concentrações plasmáticas 

de angiotensina II e aldosterona (Aires, 2012). A angiotensina II é responsável pela 

elevação do volume do líquido extracelular e do débito cardíaco, devido à retenção 

de sódio e água no organismo, pelo aumento da resistência periférica total, pelo 

aumento da ingestão (sede) e retenção renal de água (ADH) e pela estimulação da 

síntese e liberação de aldosterona (Aires, 2012). A aldosterona é produzida na zona 

glomerulosa do córtex da glândula adrenal e é responsável por estimular a secreção 

ativa primária de H+, por uma H+-ATPase da membrana luminal e a permeabilidade 

ao sódio da membrana luminal (Aires, 2012). Sendo assim o aumento da PA e a 

consequente diminuição do sistema renina-angiotensina-aldosterona contribuem 

para o retorno da PA a valores prévios ao aumento. O controle a longo prazo da PA 

é extremamente complexo, envolvendo interações neurais, hormonais e locais, que 



92 
 

atuam sobre o coração, vasos e rins para determinar o nível basal da PA (Aires, 

2012).  

 O SNS é o principal sistema vasoconstritor, que pode contribuir para a 

hipertensão observada em pacientes com SM (Battault et al., 2017). A análise 

espectral tem sido amplamente utilizada para avaliar o controle cardiovascular 

autonômico, no qual as oscilações de FC em alta frequência, acopladas ao ritmo 

respiratório, refletem a modulação cardíaca parassimpática e as oscilações mais 

lentas (baixas frequências) estão associadas ao controle simpático (Silva et al., 

2017). Em seguida são mostrados estudos em humanos que correlacionam 

obesidade com análise da variabilidade. Um estudo feito com mulheres obesas e 

magras, analisou a VFC de três segmentos consecutivos de 5 minutos de duração 

com auxílio do software VariaCardio TF4 e foi observado um aumento na razão 

LF/HF em mulheres obesas quando comparado as magras (Skrapari et al., 2007). 

Outro estudo demonstra que mulheres obesas saudáveis apresentam maior 

atividade do nervo simpático muscular (avaliado por microneurografia) e resistência 

vascular quando expostas a um estresse mental (teste de palavras coloridas) e a 

baixas temperaturas (mão submergida e um recipiente com água e gelo) quando 

comparado à mulheres magras saudáveis (Kuniyoshi et al., 2003). Previamente foi 

demonstrado que pacientes com elevada gordura visceral abdominal apresentam 

um aumento da atividade simpática para o músculo (Alvarez et al., 2002). Crianças 

obesas com idade de 6-10 anos apresentam um aumento na banda LF e na razão 

LF/HF, além de ser evidenciado uma correlação positiva desses parâmetros com a 

circunferência da cintura, e uma diminuição na banda HF, com uma correlação 

negativa com a circunferência da cintura, quando comparado a crianças com peso 

normal, sem alterações nos parâmetros da análise da variabilidade no domínio do 

tempo (Santos-Magalhães et al., 2015). O ganho de peso corporal (5kg) decorrente 

da ingestão de uma dieta hipercalórica por um período de 6-8 semanas por 

indivíduos normotensos não obesos promove aumento na gordura abdominal 

visceral e subcutânea, na concentração plasmática de leptina e na PAS sem alterar 

a PAD e FC (Gentile et al., 2007). O ganho de peso também induz um aumento na 

atividade simpática para o músculo, avaliado por microneurografia, em indivíduos 

saudáveis não obesos (Gentile et al., 2007). Um estudo mostrou que a redução do 

peso corporal induzido pela cirurgia bariátrica após 6 meses foi associada com uma 

mudança nos parâmetros da VFC, sendo observado um aumento no SDNN e uma 
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redução na razão LF/HF, sendo consistente com um aumento na modulação 

parassimpática e uma redução na modulação simpática (Pontiroli et al., 2013).  

 Em modelos animais também tem sido observado uma relação entre 

obesidade e aumento da atividade do SNS. Ratos Holtzmam alimentados durante 7 

semanas com a dieta high fat, composta de alimentos da dieta humana triturados e 

pelletizados, apresentam um aumento na PAM basal, na banda LF da PAS (mmHg2) 

e da FC (un), na relação LF/HF da FC e uma redução da banda HF da FC (un) 

(Speretta et al., 2016). O espectro foi integrado nas bandas de baixa frequência (0,2 

- 0,75 Hz) e alta frequência (0,75 - 3 Hz) (Speretta et al., 2016). Camundongos com 

idade inicial de 5 semanas alimentados com uma dieta high fat por 12-15 semanas 

apresentam um aumento na PAM acompanhado por uma diminuição na FC, além 

disso também apresentam um aumento na banda LF da FC sem alteração na 

análise da VPAS (Williams et al., 2003).  

 Estudos têm sido conduzidos a fim de determinar quais índices da análise 

espectral são mais confiáveis para detectar alterações autonômicas. É observado 

que o bloqueio de receptores simpáticos com atenolol e parassimpáticos com 

metilatropina causa bradicardia e taquicardia, respectivamente (Silva et al., 2017), 

sendo que a administração de tais bloqueadores autônomicos é um método 

importante para avaliar a modulação autonômica. Após o bloqueio autonômico (com 

ambos os fármacos) foi observada uma redução notável na VFC (SDNN e RMSSD) 

(Silva et al., 2017). Em concordância com a diminuição da VFC global, houve a 

diminuição do poder dos espectros (VLF, LF e HF - ms2) (Silva et al., 2017). A 

infusão intravenosa de FE causa aumento da PA e bradicardia resultado de uma 

ativação vagal e a infusão de NPS causa diminuição da PA e taquicardia resultado 

de uma ativação simpática. A VFC (SDNN e RMSSD) reduz durante a infusão de 

NPS e aumenta durante a infusão de FE (Silva et al., 2017). Por outro lado, o SD da 

PA não altera durante a infusão de ambos os fármacos (Silva et al., 2017). A 

ativação vagal (FE) leva a um aumento acentuado do poder dos espectros em LF e 

HF (ms2) (Silva et al., 2017). A ativação simpática (NPS) reduz o poder dos 

espectros em HF (ms2), mas não afeta a banda LF (Silva et al., 2017). Na análise 

espectral da PAS, a ativação vagal (FE) induz um aumento no poder VLF, mas uma 

diminuição nos espectros em LF e HF e a ativação simpática (NPS) causa um 

aumento acentuado apenas na faixa LF (Silva et al., 2017). Os resultados mostram 

que, para a análise espectral, o poder na banda de HF do IC e a potência na faixa 
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de LF da PAS são os índices mais confiáveis de modulação parassimpática e 

simpática, respectivamente (Silva et al., 2017). 

 Além da análise da variabilidade realizada através de métodos lineares, 

também foi realizada a VPAS e VFC por métodos não lineares (dinâmica simbólica e 

entropia multiescala).  

 A análise simbólica tem sido muito útil para avaliar o controle autonômico do 

sistema cardiovascular (Silva et al., 2017). Nossos resultados mostram um aumento 

na porcentagem de ocorrência da família 0V e uma diminuição na porcentagem de 

ocorrência da família 2UV na análise da dinâmica simbólica da FC. Esses resultados 

confirmam os achados observados na análise da variabildade através dos métodos 

lineares, pois a porcentagem de sequências caracterizadas por três períodos 

cardíacos sem variações significativas (0V%) e com duas variações diferentes 

(2UV%) refletem mudanças nas modulações simpáticas e vagais, respectivamente 

(Porta et al., 2007). Mostrando mais uma vez que os animais alimentados com a 

dieta cafeteria apresentam aumento na modulação simpática [aumento de LF (un), 

porcentagem de ocorrência da família 0V e do tono simpático] e uma diminuição na 

modulação parassimpática [menor porcentagem de ocorrência da família 2UV]. 

Corroborando a idéia acima, é observado que indivíduos saudáveis com média de 

idade de 28 anos submetidos ao registro do ECG durante o procedimento do tilt test 

(teste de inclinação) apresentam aumento em 0V e uma diminuição em 2UV (Porta 

et al., 2007). Estes resultados estão de acordo com a análise linear, mostrando um 

aumento em LF e na razão LF/HF e uma diminuição em HF (Porta et al., 2007). 

Dessa forma, métodos lineares e não lineares são úteis para indicar aumento da 

atividade simpática e uma redução na atividade parassimpática. 

 Abordagens distintas foram utilizadas para provocar alterações autonômicas 

em ratos Wistar conscientes pesando aproximadamente 280-300g, através do 

bloqueio farmacológico de receptores autonômicos cardíacos (atenolol 4mg/Kg 

0,8mg/kg/h e metilatropina 2mg/Kg 0,4 mg/kg/h durante 1 hora) e alterações na PA 

induzida por fármacos vasoativos (FE 1g/50L/min e NPS 0,6g/10L/min) (Silva et 

al., 2017). O bloqueio simpático (atenolol) reduz a ocorrência de padrões de 0V e 

1V, enquanto aumenta a incidência de 2UV (Silva et al., 2017). O bloqueio 

parassimpático (metilatropina) reduz a porcentagem de padrões 2UV (Silva et al., 

2017). A ativação simpática (NPS) aumenta a porcentagem de padrões de 1V e 

reduz a ocorrência de 2UV (Silva et al., 2017). A ativação vagal (FE) reduz a 
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porcentagem do padrão com 1V e aumenta a ocorrência de 2UV. Na dinâmica 

simbólica da PAS a ativação simpática (NPS) aumenta a ocorrência 1V, 2LV e 

diminuiu as porcentagens de 2UV, enquanto que a ativação vagal (FE) aumenta 0V, 

mas diminuiu as porcentagens de 1V, 2LV e 2UV (Silva et al., 2017). Os resultados 

apontam 0V% e 1V% relacionado a modificações simpáticas e 2UV% a modificação 

vagal (Silva et al., 2017). Este estudo demonstra que o padrão 1V também é um 

índice robusto de modulação simpática (Silva et al., 2017). Estes resultados 

corroboram com os nossos achados, pois em nosso trabalho também encontramos 

um aumento no padrão 1V da VPAS dos ratos alimentados com a dieta cafeteria, 

sendo que apenas esse dado da VPAS está alterado. Esse aumento encontrado não 

foi suficiente para causar aumento da modulação simpática vasomotora, mantendo a 

PA normal. 

 Neste trabalho não foram encontradas alterações na análise da entropia da 

PAS ou da FC de ratos alimentados com a dieta do tipo cafeteria. Porém, baseado 

em estudos, é visto que indivíduos jovens saudáveis possuem maiores valores de 

entropia, indicando uma maior complexidade do sistema e que o envelhecimento e 

doença gera uma perda de complexidade gerando uma entropia menor (Costa et al., 

2005). É observado que os valores de entropia para indivíduos idosos saudáveis são 

inferiores aos de indivíduos jovens saudáveis, mas os perfis das curvas de entropia 

multiescala para ambos os grupos são semelhantes, em particular em grandes 

escalas (Costa et al., 2005). Porém durante o sono, um período de atividade mínima, 

a diferença entre os valores de entropia de ambos os grupos é significativa em 

apenas pequenas escalas de tempo e esses resultados são consistentes com a 

conhecida perda de modulação de alta frequência do ritmo cardíaco com a idade e 

sugerem que os mecanismos de controle que operam em pequenas escalas de 

tempo, incluindo o ramo parassimpático do sistema nervoso autônomo, são os mais 

afetados pelo envelhecimento (Costa et al., 2005). 

 Apesar de existir evidências indicando que a elevada atividade do SNS 

desempenha um papel importante na hipertensão relacionada com obesidade, o 

aumento da atividade simpática para o músculo esquelético não está correlacionado 

com o aumento PA, sendo possível que o aumento da atividade do SNS não seja a 

causa da elevação da PA relacionada com o ganho de peso (Gentile et al., 2007). 

Tem sido demonstrado que pacientes normotensos obesos apresentam um aumento 

da atividade do SNS para o músculo (Agapitov et al., 2008). No entanto a 
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administração de fentolamina, um antagonista -adrenérgico, induz vasodilatação 

equivalente entre obesos e magros (Agapitov et al., 2008). Este achado sugere que 

o tono vascular simpático não é aumentado em obesos normotensos apesar do 

aumento do fluxo simpático para o músculo (Agapitov et al., 2008). Ratos Wistar com 

7 semanas de idade, alimentados com uma dieta hiperlipídica e hiperglicídica 

durante 15 semanas não apresentam alteração na PA, no entanto, através do 

registro do ECG, foi observado um aumento na banda de LF e um pequeno aumento 

na banda de HF, resultando em uma maior relação LF/HF e indicando um aumento 

no tono simpático acompanhado de uma maior concentração plasmática de 

epinefrina (Battault et al., 2017). Essa observação sugere que mecanismos 

compensatórios que contrabalançam a ação simpática e desassociam a atividade do 

SNS do efeito hipertensivo podem estar envolvidos (Battault et al., 2017). 

 Recentemente foi demonstrado que ratos alimentados com dieta hiperlipídica 

e hiperglicídica apresentam um aumento na resposta da enzima óxido nítrico sintase 

endotelial à estimulação simpática, o que resulta em uma hiporeatividade vascular à 

estimulação adrenérgica preservando a PA dentro de valores fisiológicos (Battault et 

al., 2017). Os fatores ou mecanismos vasodilatadores que ocorrem em indivíduos 

normotensos obesos podem se opor às ações vasoconstritoras de aumento da 

atividade do SNS. Essas descobertas podem ajudar a explicar por que alguns 

indivíduos obesos são protegidos do desenvolvimento da hipertensão (Agapitov et 

al., 2008). A oferta da dieta cafeteria (suspensão na água) oferecida à ratos Wistar 

não afetar a concentração plasmática de óxido nítrico, mas foi observado que o 

efeito estimulatório da leptina na concentração de óxido nítrico é prejudicado nestes 

animais, sem ocorrer aumento na PA, sugerindo que outros mecanismos 

depressores independentes de óxido nítrico são estimulados (Beltowski et al., 2003).  

 Um dos possíveis mecanismos envolvidos no aumento da atividade do SNS é 

desencadeado pela ação da leptina. A administração de leptina (10, 100, 500, e 

1.000 µg/kg - por 3 horas) ou solução salina (0,9%) a ratos Sprague-Dawley com 3 

meses de idade e anestesiados não altera a PAS, PAD e a FC, existindo uma 

tendência para aumento da FC mas a magnitude do aumento não foi significante 

(Haynes et al., 1997). A atividade do nervo simpático para o tecido adiposo marrom 

e para os rins aumenta na terceira hora após a administração de leptina na dose de 

1.000 µg/kg, doses menores provocaram aumentos modestos, sendo um efeito 

dose-dependente (Haynes et al., 1997). Em concordância com esse achado, outro 



97 
 

estudo mostra que a administração de leptina (40g) a camundongos C57BL/6J 

(ob/ob) com idade aproximada de 5-6 semanas induz um aumento do turnover de 

norepinefrina para o tecido adiposo marrom, sugerindo um aumento do fluxo 

simpático para este tecido e mostrando que a termogênese nesse tecido pode ser 

um mecanismo importante pelo qual a leptina regula a composição corporal e 

também pode ser responsável pelo aumento da taxa metabólica (Collins et al., 

1996). Também foi mostrado um aumento na atividade do nervo simpático lombar 

para os membros posteriores e na atividade do nervo simpático para a glândula 

adrenal, sendo sua ação dose-dependente (Haynes et al., 1997). Ratos Zucker 

obesos apresentam maior peso corporal, PAS e atividade do nervo simpático renal 

quando comparado aos Zucker magros (Haynes et al., 1997). Em ratos Zucker 

magros a infusão de leptina causa aumento na atividade do nervo simpático para os 

rins e para o tecido adiposo marrom, já os ratos obesos exibem uma atenuada 

atividade do nervo simpático para os rins e tecido adiposo marrom em resposta à 

infusão de leptina (Haynes et al., 1997). Os ratos obesos Zucker, conhecidos por 

possuírem uma mutação no gene para o receptor de leptina, são resistentes aos 

efeitos simpatoexcitatórios da leptina, apesar das maiores concentrações 

plasmáticas de leptina (Haynes et al., 1997). Esses dados demonstram que a leptina 

possui um efeito estimulador na atividade nervosa simpática global (Haynes et al., 

1997). Em contrapartida ao estudo anterior que utilizou animais anestesiados, ratos 

Sprague-Dawley, pesando aproximadamente 350-400g, receberam infusão de 

leptina por 5 dias (0,1 µg/kg) e 7 dias (1 µg/kg), e foi observado que somente a maior 

dose foi capaz de causar aumento nos níveis séricos de leptina (Shek et al., 1998). 

A infusão de leptina na maior dose induz uma diminuição da ingestão alimentar e as 

concentrações séricas de glicose e insulina de jejum, porém aumenta a PAM e a FC 

de animais não anestesiados obtida através da canulação da artéria femural (Shek 

et al., 1998). Todas as variáveis retornaram aos valores normais após o término da 

infusão (Shek et al., 1998).  

 Entretanto, em ratos Wistar pesando aproximadamente 192g alimentados 

com a dieta cafeteria (suspensão na água) durante 4 semanas apresentam aumento 

do peso corporal e na concentração sérica de leptina quando comparado aos 

controles, porém sem alteração na PA, FC, glicose e perfil lipídico (Beltowski et al., 

2003). Após 4 semanas, os animais obesos receberam injeção de leptina (1mg/kg - 

ip) e foi observado que não houve alteração da PA, porém aumenta a FC em 
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animais obesos 1, 2 e 4 horas após administração de leptina (PA mensurada em 

ratos anestesiados pelo método manguito de cauda) (Beltowski et al., 2003).   

 A leptina diminui o peso corporal por promover saciedade e aumenta a 

termogênese via aumento da atividade do nervo simpático para o tecido adiposo 

marrom (Rahmouni; Morgan, 2007). O hipotálamo é um importante sítio de ação da 

leptina no sistema nervoso central (Rahmouni; Morgan, 2007). A forma longa do 

receptor da leptina, que parece mediar os seus principais efeitos biológicos, é 

expressa em diversos núcleos hipotalâmicos com maior expressão no núcleo 

arqueado (Rahmouni; Morgan, 2007). Ratos Sprague–Dawley pesando 

aproximadamente 300-350g alimentados com ração comercial e água ad libitum ao 

receberem injeções de leptina intracerebroventricular (ICV) (10g em 4 L) ou no 

núcleo arqueado (500 ng em 200nL) apresentam um significante aumento na 

atividade do nervo simpático para o tecido adiposo marrom e rins e aumento da 

PAM sem alteração na FC (canulação da artéria femural) (Rahmouni; Morgan, 

2007). Esses dados demonstram que a ação da leptina no núcleo arqueado 

hipotalâmico é importante para o controle do fluxo simpático para o tecido adiposo 

marrom e para os rins e também para efeitos cardiovasculares (Rahmouni; Morgan, 

2007).  

 Dessa forma, é sugerido que a leptina é capaz de aumentar a atividade do 

SNS, porém o consequente aumento da PA possivelmente está relacionado com o 

tempo e com a concentração sérica de leptina, além de sua ação via núcleos 

hipotalâmicos. 

 De maneira similar aos efeitos da leptina, tem sido demonstrado que a 

insulina aumenta a atividade do SNS (Anderson et al., 1991; Cassaglia et al., 2011; 

Morgan, Rahmouni, 2010; O’Hare et al., 1989; Princher et al., 2008; Rowe et al., 

1981; Vollenweider et al., 1994; Vollenweider et al., 1995; Young et al., 2010). 

Abaixo estão descritos estudos em roedores e humanos que demonstram os efeitos 

da insulina na atividade do SNS. A administração ICV de insulina (20 ou 100 U) a 

camundongos anestesiados magros induz um aumento dose-dependente na 

atividade do nervo simpático lombar, renal e para o tecido adiposo marrom após 4 

horas do tratamento (Morgan; Rahmouni, 2010). Em camundongos agouti obesos 

com 12-16 semanas de idade e resistentes à insulina, a atividade do nervo simpático 

lombar à insulina está preservada, enquanto a atividade simpática para o tecido 

renal e adiposo marrom é atenuada nos animais obesos (Morgan; Rahmouni, 2010). 
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Também foi observado que o pré-tratamento com wortmanina 0,01 μg (inibidor de 

PI3K) atenua a resposta de SNA lombar à insulina ICV em camundongos magros e 

obesos (Morgan; Rahmouni, 2010). Corroborando com o estudo anterior é visto que 

a administração de insulina (0,1 U/min, 10 U/min e 100 U/min) ICV (terceiro 

ventrículo) a ratos Wistar anestesiados induz um aumento na atividade do nervo 

simpático lombar, porém a concentração plasmática de insulina e glicose, e a PA e 

FC não sofrem alteração durante a infusão de insulina (Muntzel et al., 1994). Outro 

estudo também mostra que a administração de insulina (100I) ICV a camundongos 

(9-12 semanas de idade) ou o tratamento com insulina (100nM) em cultura de 

células hipotalâmicas de camundongos (GT1-7) induz um aumento na atividade da 

mTOR (importante molécula na via de sinalização da insulina) no hipotálamo e em 

células hipotalâmicas, além disso o bloqueio da sinalização de mTOR através da 

administração de rapamicina bloqueia a capacidade da insulina para causar a 

ativação do nervo simpático lombar (Muta et al., 2015). 

 Foi realizado através de um clamp hiperinsulinêmico e euglicêmico a 

administração de insulina na concentração de 2 mU/kg/min e 5 mU/kg/min durante 2 

horas a homens jovens não obesos (Rowe et al., 1981). Em resposta a ambas as 

infusões de insulina, a concentração plasmática de norepinefrina aumenta 

progressivamente ao longo do estudo, aumentando 50% com a infusão de 2 mU e 

117% com a infusão de 5 mU (Rowe et al., 1981). Associada as elevações 

plasmáticas, a infusão de insulina na dose de 2 mU aumenta a FC e pressão de 

pulso, além de apresentar aumento na PAM durante infusões de 5 mU (Rowe et al., 

1981). Também foram realizados estudos hiperglicêmicos, no qual a glicemia 

aumenta 125 mg/dL acima do basal se mantendo nesta concentração durante 2 

horas (Rowe et al., 1981). Este clamp não altera a norepinefrina plasmática (Rowe et 

al., 1981). Assim, a infusão de insulina aumenta a atividade do SNS na ausência de 

alterações na glicemia (Rowe et al., 1981).  

 A infusão de insulina em dose baixa (38 mU/m2/min) e alta (76 mU/m2/min) 

durante 1 hora em homens saudáveis com idade média de 20 anos, mantendo a 

glicemia constante, induz um aumento na atividade do nervo simpático muscular 

(avaliado por microneurografia) e na concentração plasmática de norepinefrina em 

ambas as doses, além de um aumento no fluxo sanguíneo e uma diminuição da 

resistência vascular (Anderson et al., 1991). Não há alteração da PAS, porém a 

infusão de insulina em ambas as doses induz uma diminuição na PAD e PAM e um 
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aumento na FC (Anderson et al., 1991). Este estudo sugere que, aumentos na 

concentração de insulina plasmática leva o aumento do fluxo neural simpático, 

porém produz vasodilatação não elevando a PA (Anderson et al., 1991).  

 A infusão de insulina (6pmol/kg/min) durante 2 horas através de um clamp 

hiperinsulinêmico euglicêmico a indivíduos magros saudáveis aumentou o fluxo 

sanguíneo e a atividade do nervo simpático muscular (Vollenweider et al., 1995). A 

associação da infusão do clamp hiperinsulinêmico euglicêmico com uma emulsão de 

gordura, com o objetivo de induzir resistência à insulina, não altera tais parâmetros 

(Vollenweider et al., 1995). A infusão de insulina em ambos protocolos não alterou a 

concentração plasmática de norepinefrina e a PAM, porém induziu um aumento na 

FC (Vollenweider et al., 1995). Essas descobertas fornecem evidências em humanos 

de que a ativação simpática e a vasodilatação evocada pela hiperinsulinemia é 

preservada durante a infusão de gordura e sugere que a resistência aos efeitos 

estimuladores da insulina não pode causar uma resposta simpática e vascular 

atenuada no tecido do músculo esquelético (Vollenweider et al., 1995).  

 Indivíduos obesos e magros receberem infusão de insulina por duas horas (6 

pmol/kg/min) através de um clamp hiperinsulinêmico euglicêmico e foi observado 

que ambos obesos e magros apresentaram aumento da FC e apenas os indivíduos 

obesos apresentaram aumento na PAS (Vollenweider et al., 1994). Indivíduos 

obesos possuem uma maior concentração plasmática de insulina e uma maior 

atividade do nervo simpático renal mesmo antes da administração de insulina 

(Vollenweider et al., 1994). Após a administração de insulina, os indivíduos magros 

apresentam um aumento da atividade do nervo simpático muscular e do fluxo 

sanguíneo, já os obesos apesar do clamp aumentar a concentração de insulina 

plasmática, o aumento na atividade do nervo simpático muscular foi marcademente 

reduzido quando comparado aos magros e não foi observada alteração no fluxo 

sanguíneo (Vollenweider et al., 1994). A concentração plasmática de norepinefrina 

aumentou em indivíduos magros e obesos (Vollenweider et al., 1994).  

 Um estudo mostrou que as concentrações plasmáticas de glicose e insulina 

de jejum, o pulso e a PAM são maiores em indivíduos obesos quando comparado 

aos magros, sem alteração na concentração plasmática de norepinefrina (O’Hare et 

al., 1989). Durante o clamp hiperinsulinêmico euglicêmico (200mU/m2/min), o pulso e 

a norepinefrina plasmática aumentou de maneira semelhantes em ambos os grupos, 

sem alteração na PAM (O’Hare et al., 1989). As respostas cardiovasculares e 
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simpáticas a ação da insulina persistem apesar da evidência da presença de 

resistência à insulina, e é visto que o aumento da atividade simpática como causa da 

taquicardia em repouso e da hipertensão  parece improvável (O’Hare et al., 1989).   

 Os animais alimentados com a dieta cafeteria apresentam um aumento na 

concentração plasmática de insulina, apesar de não possuírem resistência à ação de 

tal hormônio. A alta concentração de insulina pode ser um outro fator que contribui 

com o aumento da atividade simpática e também com a manutenção da PA em 

valores normais, visto que estudos anteriores mostram que a insulina é capaz de 

induzir vasodilatação.  

 

 5.4 Controle barorreflexo arterial 

 Além das concentrações elevadas de leptina e insulina, outros fatores têm 

sido propostos para contribuir com o aumento da atividade do SNS em 

anormalidades metabólicas, incluindo obesidade e sensibilidade barorreflexa 

diminuída (Thorp; Schlaich, 2015). O circuito bulbar cerebral do reflexo barorreceptor 

é importante para o controle da PA e ele também pode ser ativado por estimulação 

elétrica no seio carotídeo e no nervo depressor aórtico, levando a reduções 

substanciais na atividade simpática e na PA (Brognara et al., 2016; Lohmeier, 2015). 

A sensibilidade barorreflexa tem um importante valor prognóstico para a 

estratificação de risco para várias condições fisiopatológicas cardiovasculares 

(Soares et al., 2005). Índices quantitativos de sensibilidade barorreflexa obtidos de 

forma farmacológica ou espontânea são amplamente empregados não apenas em 

estudos experimentais, mas também em estudos fisiológicos humanos (Soares et 

al., 2005). 

 Tem sido sugerido que o prejuízo no controle barorreflexo é um marcador 

para disfunções cardiovasculares relatadas em obesidade induzida por dieta e 

provavelmente o principal mecanismo que leva a simpatoexcitação observadas na 

obesidade (Fardin et al., 2012). Entretanto nossos achados contradizem os dados 

encontrados na literatura, pois existe um aumento da atividade simpática nos ratos 

alimentados com a dieta cafeteria mesmo não tendo alteração na sensibilidade do 

barorreflexo induzido ou espontâneo, mostrando que este mecanismo neural de 

controle da PA está funcionando corretamente nesses animais. A maioria dos 

trabalhos que estudam a função barorreflexa utilizam ratos Zucker ou roedores 

alimentados com a dieta do tipo high fat.  
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 Ratos obesos Zucker apresentam complicações cardiovasculares análogas 

aos humanos obesos, incluindo aumento da atividade do nervo simpático e PAM de 

repouso (Huber; Schreihofer, 2010). Ratos Zucker obesos com idade de 14 semanas 

(adultos), anestesiados ou conscientes, apresentam prejuízo na SBR avaliado 

através da administração de fármacos vasoativos (Guimarães et al., 2014; 

Schreihofer et al., 2007). Por outro lado, ratos Zucker obesos com idade média de 8 

semanas (jovens) não apresentam alteração na SBR (Guimarães et al., 2014; 

Schreihofer et al., 2007). Desta forma, os ratos Zucker obesos adultos apresentam 

um prejuízo na função barorreflexa, em contraste aos ratos Zucker obesos jovens 

(Schreihofer et al., 2007). Ratos Zucker obesos fêmeas, com idade de 12 semanas, 

apresentam um prejuízo na função barorreflexa, avaliada pela administração 

contínua de FE e NPS, sem alteração na PAM e na FC, quando comparado ao 

Zucker magro e controle Sprague-Dawley (Buñag; Barringer, 1988). A atenuação 

barorreflexa pode predispor ou contribuir para o desenvolvimento posterior de 

hipertensão, visto que ratos Zucker obesos com idade de 14 semanas apresentam 

alteração na função barorreflexa e na PAM (Schreihofer et al., 2007). São 

encontradas as mesmas alterações na SBR nos animais alimentados com a dieta 

high fat. Ratos Sprague-Dawley, Wistar e Holtzmam alimentados com a dieta high fat 

por um período variando de 4 a 20 semanas apresentam prejuízo no controle 

barorreflexo da FC e da atividade do nervo simpático renal após administração de 

FE e NPS em animais conscientes ou anestesiados (Fardin et al., 2012; Khan et al., 

2015; Speretta et al., 2016; Zhao et al., 2012).  

 É interessante notar que alterações na SBR não está relacionada com 

alterações na PA em ratos Zucker ou ratos alimentados com a dieta high fat, pois 

mesmo em situações em que a PA e/ou a FC estão inalteradas é visto um prejuízo 

na função barorreflexa (Buñag, Barringer, 1988; Fardin et al., 2012; Zhao et al., 

2012). Também existe estudo que mostra que ocorre um prejuízo no reflexo 

barorreceptor em animais que possuem PA e FC diminuídas (Ai et al., 2010). Ratos 

Wistar adultos anestesiados com pentobarbital de sódio e tratados por 30 dias com 

dietas com alto teor de carboidrato e gordura apresentam uma atenuação no 

aumento da PAM após administração de doses crescentes de FE (16, 32, 64, 128 e 

256 µg/mL) e uma significante atenuação da resposta bradicárdica, porém não foi 

observada alteração na FC após diminuição da PAM induzida por doses crescentes 

de NPS (10, 20, 40, 80 e 160 µg/mL) (Ai et al., 2010).  
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 Em sujeitos normotensos, o fluxo simpático cardiovascular aumentado está 

associado com um prejuízo no barorreflexo (Grassi et al., 1998). Um estudo 

incluindo 20 sujeitos obesos normotensos mostrou que o controle barorreflexo da FC 

e da atividade do nervo simpático muscular, avaliadas através da infusão de 

fármacos vasoativos FE (0,3, 0,6 e 0,9 g/kg/min) e NPS (0,4, 0,8 e 1,2g/kg/min) é 

aumentado após 16 semanas de uma dieta hipocalórica (Grassi et al., 1998).  

 A SBR também pode ser avaliada através de métodos que não usam a 

administração de fármacos vasoativos. Em humanos pode ser mensurada através 

de medidas indiretas pelo registro de PAS e intervalo R-R do registro do 

eletrocardiograma, e em ratos pode ser realizada através da medida da PAS e do IC 

derivados da PAP, e são analisadas sequências no qual a PAS e o IC aumentam ou 

diminuem ao mesmo tempo em pelo menos 3 ciclos cardíacos consecutivo.  

 Ratos jovens e adultos foram alimentados com uma dieta high fat durante 15 

semanas, foi realizado o registro da PA por telemetria e foi visto que após 1 semana 

de dieta a SBR espontâneo tende a ser menor, porém essas alterações se tornaram 

significativas após 10 semanas de dieta (Erdos et al., 2011). Em mulheres obesas a 

SBR é marcadamente reduzida quando comparada as mulheres magras (Skrapari et 

al., 2007). Em contrapartida, a oferta de uma dieta hipocalórica durante 3 meses a 

sujeitos com SM com idade de 582 anos e IMC 33,30,8 kg/m2 mostrou um 

aumento na SBR (Straznicky et al., 2005).  

 Evidências mostram que o prejuízo na função barorreflexa e o consequente 

aumento da atividade simpática associada a obesidade são em parte mediada pela 

leptina (Muntzel et al., 2012; Sharma, 2004). É observada a existência de uma 

correlação positiva entre aumento na concentração sérica de leptina e disfunção 

barorreflexa no grupo obeso alimentado com a dieta high fat por 20 semanas, mas 

não no grupo obeso alimentado por 10 semanas ou nos grupos controles (Fardin et 

al., 2012). Para confirmar que a alta concentração de leptina plasmática contribui 

com o prejuízo do controle barorreceptor da atividade do nervo simpático renal em 

animais obesos, foi realizada a infusão de leptina (27 ng/kg por 30 min) em animais 

controle e um significante prejuízo no controle barorreceptor foi encontrado após a 

infusão de leptina para as respostas reflexas a FE e NPS (Fardin et al., 2012).  

  Vários estudos têm proposto os mecanismos envolvidos na redução da SBR 

e no aumento da atividade simpática medida pela leptina. A medula ventrolateral 

rostral é uma importante região envolvida no controle da atividade simpática e 
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possui um grande número de neurônios sensíveis à leptina, assim as ações da 

leptina nesta região podem promover um aumento da atividade nervosa simpática 

(Fardin et al., 2012). Ratos Sprague-Dawley pesando aproximadamente 350-425g 

foram alimentados com uma dieta low fat (10% kcal de gordura) e high fat (32% kcal 

de gordura) durante 13 semanas (Stocker et al., 2007). Após 5 semanas os animais 

alimentados com a dieta high fat foram separados em animais propensos à 

obesidade e resistentes à obesidade baseado no ganho de peso corporal e foi visto 

que a injeção de muscimol (200pmol/100nL), um agonista do receber GABAA, na 

meula ventrolateral rostral induz a produção de uma maior queda na PAM nos ratos 

propensos à obesidade comparado aos animais controle e resistentes a obesidade 

(Stocker et al., 2007). A elevada atividade do nervo simpático contribui para a 

hipertensão induzida por obesidade e o estudo sugere que a elevada atividade 

simpática e PA em obesos depende da atividade tônica dos neurônios simpáticos da 

medula ventrolateral rostral (Stocker et al., 2007). 

 Receptores (Ob-Rb) para leptina também têm sido encontrados no NTS e 

injeções de leptina neste núcleo inibem a resposta reflexa do barorreceptor e 

atenuam as respostas cardiovasculares evocadas por estimulação elétrica do nervo 

depressor aórtico, que é conhecido por mediar a informação aferente do 

baroreceptor aórtico (Ciriello, 2013). Ratos Wistar e Zucker obesos e anestesiados 

pesando aproximadamente 250-375g receberam injeções endovenosas de leptina 

(50 ou 200 ng/0,1 ml) e foi observado que leptina exerce um efeito nos neurônios do 

NTS que medeiam o reflexo aórtico do baroreceptor (Ciriello, 2013). Neurônios do 

NTS que se projetam diretamente aos sítios da medula ventrolateral caudal 

diminuíram a frequência de descarga espontânea após injeções de leptina (Ciriello, 

2013). Esses achados sugerem um possível mecanismo pelo qual a leptina, em 

indivíduos obesos ou em pacientes com alta concentração plasmática de leptina, 

possui o reflexo barorreceptor atenuado o que possivelmente contribui para o 

desenvolvimento da hipertensão (Ciriello, 2013).  

 Os neurônios do NTS participam da circuitaria do barorreflexo e sua análise 

através de microscopia de transmissão eletrônica mostrou um remodelamento 

estrutural das células, com dilatação do retículo endoplasmático, mitocôndria e 

complexo de golgi, danos na membrana estrutural da mitocôndria, bem como uma 

atrofia do nervo mielinizado e espessamento da bainha de mielina sugerindo que a 

atenuação da SBR pode estar associada com o remodelamento da bainha de 
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mielina nos neurônios aferentes do tipo A (Ai et al., 2010). Substância P e o peptídeo 

relacionado com o gene da calcitonina (CGRP) são peptídeos chave na circuitaria do 

barorreflexo e tem sido reportados por promover a liberação de glutamato e 

consequentemente a modulação da transmissão glutamatérgica, promovendo a 

diminuição da PA (Ai et al., 2010). Foi observado que as concentrações de RNAm 

de ambos estão aumentadas em ratos alimentados com a dieta com alto teor de 

carboidrato e gordura, porém as concentrações de proteína no tronco encefálico 

estão diminuídas, indicando que modificações pós-traducionais desses dois 

peptídeos pode ser o mecanismo da disfunção barorrefexa nesses animais (Ai et al., 

2010). Glutamato é o principal neurotransmissor excitatório no NTS e evoca 

diminuição na PA e FC via ativação de receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) como 

o GlutR2 e embora não tenha sido encontrada alteração na concentração de RNAm, 

a concentração de proteína foi marcadamente reduzida quando comparado ao grupo 

controle (Ai et al., 2010). GABA aumenta a PA por inibir o SNP atuando via 

receptores GABAA no NTS, sendo observado uma diminuição na concentração de 

RNAm e da proteína do receptor no tronco encefálico quando comparado aos 

controles (Ai et al., 2010). Podendo então sugerir que o prejuízo na SBR em ratos 

alimentados com dieta com alto teor de carboidrato e gordura pode ser devido a 

redução da função da substância P, CGRP, GlutR2 e GABAA no NTS (Ai et al., 

2010). 

 A expressão de c-Fos no NTS induzida por FE possui uma resposta 

fisiológica comparável em jovens obesos e magros, mas foi diminuída em adultos 

obesos. Baseado nisso, microinjeções de glutamato no NTS foram usadas para 

avaliar a simpatoinibição, bradicardia e hipotensão (Guimarães et al., 2014). Porém 

em adultos obesos, a habilidade do glutamato no NTS para diminuir a atividade do 

nervo simpático e a PA foi reduzida quando comparado aos magros, sugerindo que 

o NTS pode ser menos responsivo a entradas excitatórias e que a atenuação da 

expressão de c-Fos reflete mudanças nos neurônios do NTS que são relevantes 

para o controle autonômico da PA (Guimarães et al., 2014). Também é visto que 

adultos obesos parecem ter uma redução na inibição tônica mediada por CVLM de 

neurônios pré-simpáticos no RVLM, levando a um aumento na atividade do nervo 

simpático e na PA (Guimarães et al., 2014). 

 No presente estudo, apesar dos ratos alimentados com a dieta cafeteria 

apresentarem alta concentração plasmática de leptina (Marques-Oliveira, Chaves, 



106 
 

dados não publicados), esta não foi suficiente para induzir alterações na função 

barorreflexa, sugerindo que as atividades dos núcleos citados anteriormente estão 

preservadas. 

 Contrária as ações da leptina, a insulina induz aumento no controle 

barorreflexo arterial da atividade nervosa simpática em humanos (Young et al., 

2010) e em roedores (Cassaglia et al., 2011; Princher et al., 2008). Um estudo 

registrou a atividade simpática do nervo muscular e a PA de homens saudáveis com 

idade média de 27 anos antes e após 120 minutos do aumento sustentado da 

concentração plasmática de insulina que foi obtida através de uma refeição líquida 

contendo 57% carboidrato, 28% gordura e 15% proteína ou através do clamp 

hiperinsulinêmico e euglicêmico o qual eleva a insulina à concentrações pós-

prandiais (Young et al., 2010). A análise de regressão linear entre atividade 

simpática do nervo muscular e a PAD foi utilizadas para determinar o ganho (ou 

seja, a sensibilidade) do controle barorreflexo arterial (Young et al., 2010). Após a 

refeição ou após o clamp hiperinsulinêmico e euglicêmico a atividade simpática do 

nervo muscular é aumentada após 30 minutos e permanece acima da linha de base 

até 120 minutos (Young et al., 2010). A PAS, PAD, e FC são aumentadas após a 

refeição, porém permanecem inalteradas após 120 minutos do clamp 

hiperinsulinêmico e euglicêmico (Young et al., 2010). O aumento da insulina 

plasmática através das duas metodologias utilizadas aumenta o ganho do controle 

arterial barorreflexo da atividade simpática do nervo muscular (Young et al., 2010). 

 Ratos fêmeas Sprague-Dawley anestesiadas, pesando aproximadamente 

250-280g, foram submetidas ao clamp hiperinsulinêmico euglicêmico (15mU/kg/min) 

durante 2 horas, sendo observado que a infusão de insulina induz um aumento na 

atividade do nervo simpático lombar basal e no ganho do controle da atividade 

barorreflexa do nervo simpático lombar sem alterar o ganho do controle barorreflexo 

da FC e os valores basais da PAM e FC após o período de uma hora de infusão 

(Cassaglia et al., 2011). Esses efeitos foram revertidos através de uma inibição com 

injeção local de muscimol 1mM no núcleo paraventricular do hipotálamo e no núcleo 

arqueado (Cassaglia et al., 2011). A microinjeção de insulina (0,6, 6 e 60 nU) no 

núcleo paraventricular não altera a atividade do nervo simpático lombar basal, o 

ganho do controle da atividade barorreflexa do nervo simpático lombar e os valores 

basais de PAM e FC (Cassaglia et al., 2011). No entanto, a microinjeção de insulina 

no núcleo arqueado é capaz de aumentar a atividade do nervo simpático lombar 
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basal em todas as concentrações, sem alterar a PAM e FC, além de aumentar o 

ganho do controle da atividade barorreflexa do nervo simpático lombar (Cassaglia et 

al., 2011). Tais resultados mostram que o núcleo arqueado é um sítio no qual a 

insulina atua para ativar o SNS e aumentar o ganho de barorreflexo, através de uma 

via neural que inclui o núcleo paraventricular (Cassaglia et al., 2011).  

 Numerosas condições que levam a resistência à insulina são associadas com 

prejuízo no ganho barorreflexo (Princher et al., 2008). Um estudo mostra que a 

infusão de insulina (100U/min) ICV lateral em ratos Sprague-Dawley (350 a 400g) e 

fêmeas (240 a 280 g) anestesiados com uretano (1,1g/kg) aumenta a FC (após 120 

min) e atividade do nervo simpático lombar (após 90 min) e diminui a PAM após 120 

min (Princher et al., 2008). Também induz aumento no ganho do controle 

barorreflexo da FC e da atividade do nervo simpático renal em machos e fêmeas 

(Princher et al., 2008). Em contraste, a infusão de insulina no quarto ventrículo falha 

em alterar a função barorreflexa (Princher et al., 2008). Acredita-se que o aumento 

da insulina no cérebro age agudamente no prosencéfalo para aumentar o controle 

barorreflexo da FC e da atividade do nervo simpático lombar (Pricher et al., 2008).  

 Dessa forma os efeitos opostos da alta concentração de insulina e leptina no 

controle do barorreflexo arterial, podem contribuir para a não alteração deste 

mecanismo de controle da PA nos animais alimentados com a dieta cafeteria 

durante 26.  

 

 5.5 Quimiorreflexo 

 Em nosso trabalho, podemos observar que os ratos alimentados com a dieta 

cafeteria durante 26 dias não apresentam alterações na resposta reflexa dos 

quimiorreceptores frente à hipóxia citotóxica com a administração de KCN. Tais 

resultados estão em conconcordância com um estudo prévio. Indivíduos obesos 

quando expostos a uma mistura de gases a fim de induzir hipóxia (10% O2 em N2), a 

magnitude das respostas ventilatórias e autonômicas é semelhante aos magros. 

Quando os indivíduos obesos são expostos a uma mistura de gases a fim de induzir 

hipercapnia (7% CO2 e 93% O2), apresentam um aumento da ventilação em relação 

a indivíduos magros e apesar da maior ventilação, o aumento da atividade do nervo 

simpático muscular foi semelhante em obesos e magros (Narkiewicz et al., 1999). 

Com isso podemos observar que a obesidade é caracterizada pela potencialização 

seletiva em quimiorreceptores centrais, pois sabe-se que os quimiorreceptores 
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periféricos localizados nos corpos carotídeos respondem principalmente à hipoxia, 

enquanto que os quimiorreceptores centrais, localizados na medula, respondem 

principalmente à hipercapnia (Narkiewicz et al., 1999).  

 Porém esses resultados não são conclusivos, pois é observado que homens 

saudáveis obesos apresentam uma potencialização seletiva da resposta da PA 

frente à estimulação de quimiorreceptores periféricos com hipóxia, sem apresentar 

alteração na resposta ventilatória e na frequência cardíaca em relação a homens 

saudáveis magros (Paleczny et al., 2016). Essa discrepância pode ser devido a uma 

abordagem metodológica distinta, pois este trabalho induz uma hipóxia mais aguda 

que inclui vários episódios curtos de respiração com N2 puro e possivelmente 

gerando uma maior ativação de quimiorreceptores (Paleczny et al., 2016). Neste 

estudo, está demostrado que a resposta na PA frente à estimulação de 

quimiorreceptores periféricos está relacionada com a concentração plasmática de 

insulina (Paleczny et al., 2016). Além disso, os parâmetros globais da VFC são 

reduzidos em indivíduos com aumento do teor de gordura corporal, sugerindo um 

prejuízo na regulação autônoma da função cardíaca (Paleczny et al., 2016).  

 O aumento da atividade simpática é um mecanismo fisiopatológico bem 

conhecido na resistência à insulina e hipertensão. Baseado nisso, é observado que 

a atividade do corpo carotídeo é aumentada em ratos Wistar machos e fêmeas com 

3 meses de idade alimentados com uma dieta high fat (45% gordura, 35% 

carboidrato e 20% proteína) por 21 dias, um modelo de obesidade, resistência à 

insulina e hipertensão, e uma dieta com alto teor de açucar (35% de açúcar na água 

de beber) por 28 dias, um modelo que combina resistência à insulina e hipertensão 

(Ribeiro et al., 2013). Também foi demonstrado que a resistência à insulina e a 

hipertensão produzidas por dietas hipercalóricas são completamente prevenidas 

pela desnervação do seio carotídeo e esses resultados fortalecem a ligação entre a 

disfunção dos corpos carotídeos e o desenvolvimento da resistência à insulina e 

hipertensão. Além disso, foi demonstrado que receptores de insulina estão 

presentes no corpo carotídeo (Ribeiro et al., 2013). A administração de insulina (1, 5, 

10, 50, 100 e 200 mU/kg) durante um clamp euglicêmico na carótida de ratos 

alimentados com dieta controle induz um aumento da frequência respiratória de uma 

maneira dose dependente, demostrando que a insulina desencadeia ativação dos 

quimiorreceptores periféricos localizados nos corpos carotídeos, sugerindo que a 
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hiperinsulinemia pode desencadear a hiperatividade simpática associada aos 

distúrbios metabólicos (Ribeiro et al., 2013). 

 Um estudo desenvolvido com pacientes obesos e magros com e sem AOS 

mostrou que a atividade do nervo simpático é maior em indivíduos obesos do que 

em indivíduos magros ambos sem ou com AOS, mas maior em indivíduos com AOS 

do que aqueles sem AOS, independentemente da presença ou ausência de 

obesidade (Grassi et al., 2005). A ativação simpática observada na obesidade ocorre 

de forma independente da AOS, sendo que a AOS tem um efeito de simpatização 

que é independente do peso corporal, mas é aditivo ao exibido pelo peso corporal 

excessivo e os efeitos simpatoestimulantes independentes de AOS contribuem para 

a hiperatividade simpática global da obesidade (Grassi et al., 2005). 

 Por outro lado, quando pacientes diagnosticados com SM e AOS são 

submetidos a uma dieta hipocalórica e atividade física durante 4 meses é observado 

uma diminuição do peso corporal, circunferência da cintura e concentrações séricas 

de glicose em jejum, além de apresentarem uma diminuição na PAS, PAD e 

atividade do nervo simpático muscular e um aumento no pico de VO2 (Maki-Nunes et 

al., 2015). Houve também uma diminuição dos episódios de apnéia e um aumento na 

saturação de O2 (Maki-Nunes et al., 2015). Dieta e exercício também levam à 

diminuição da resposta quimiorreflexa periférica durante a hipóxia (10% O2 e 90% 

N2), entretanto a FC e PA durante estimulação de hipóxia não foram alteradas (Maki-

Nunes et al., 2015). 

 A não alteração na sensibilidade dos quimiorreceptores encontrada em nosso 

trabalho pode ser devido ao curto período de manutenção dos animais em dieta, ou 

também devido a metodologia usada, pois diferente dos outros trabalhos, nós 

utilizamos a hipóxia citotóxica com a admistração de uma dose única de KCN. Além 

disso, apesar da alta concentração plasmática de insulina, esta não foi suficiente 

para causar ativação dos quimiorreceptores localizados no corpo carotídeo.  

 

 5.6 Espécies reativas de oxigênio, hipertrofia e fibrose 

 Tem sido demonstrado a grande relação entre obesidade e disfunções 

cardíacas, podendo ser observado que camundongos com 8 semanas de idade 

alimentados durante 16 semanas com uma dieta do tipo high fat (60%kcal) 

apresentam aumento no peso do coração e hipertrofia cardíaca, avaliado pelo índice 

peso do coração/comprimento da tíbia, e também aumento na formação de ROS, 
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avaliado pela técnica de marcação com DHE (Zeng et al., 2015). Este trabalho 

também mostra que a dieta hiperlipídica reduz a expressão de SIRT3, proteína 

desacetilase dependente de NAD+ que é importante para a função mitocondrial e 

regulação do equilíbrio redox e as defesas antioxidantes, o que levaria a aumento da 

produção de ROS e disfunção cardíaca (Zeng et al., 2015). 

 Camundongos C57BL/6 com idade aproximada de 4 semanas mantidos com 

uma dieta controle (7% de gordura, 20% de proteína e 59.2% de carboidrato) ou 

uma dieta high fat (35% de gordura, 20% de proteína e 35.4% de carboidrato) 

durante 6 meses apresentam um aumento nas concentrações séricas em jejum de 

colesterol total, triglicérides, glicose e insulina, além de um aumento no peso 

corporal e na PAS (Zibadi et al., 2009). Também foi observado um aumento na 

atividade enzimática da lisil oxidase, uma enzima modificadora de matrix extracelular 

cardíaca que catalisa a formação de ligação cruzada entre as fibras do colágeno, e 

na deposição de colágeno analisada pela coloração com Picosirius red (Zibadi et al., 

2009). A fibrose observada no tecido cardíaco coincide com um aumento da rigidez 

ventricular esquerda e um padrão de enchimento diastólico prejudicado (Zibadi et al., 

2009). 

 Indivíduos normotensos saudáveis com obesidade abdominal apresentam um 

aumento na massa do ventrículo esquerdo, sem atingir hipertrofia, além de 

disfunção diastólica (38% dos indivíduos) e fibrose (Eschalier et al., 2014). Os 

pacientes com disfunção diastólica possuem uma maior PA em relação aos sujeitos 

sem disfunção (Eschalier et al., 2014).  

 Tem sido relatada a relação entre leptina e alterações cardíacas. 

Camundongos fêmeas C57BL/6 deficientes em leptina (ob/ob) de 5 meses de idade 

receberam administração de leptina (0.1 g/g de peso corporal) subcutânea 3 vezes 

por semana durante 8 semanas e foi observado uma indução de disfunção diastólica 

que coincidiu com o aumento da deposição de matriz extracelular, como 

consequência da predominância da síntese de colágeno sobre a degradação em 

comparação com ob/ob controles (Zibadi et al., 2011). No mesmo sentido, 

fibroblastos cardíacos preparados do coração de camundongos C57BL/6 com 8 

semanas de idade e estimulados com 5-500 ng/mL de leptina em DMEM/Hepes 

durante 24 h apresentam, na dose de 50 ng/ml, mudanças na expressão gênica que 

favorecem um efeito pró-fibrótico, sendo que concentrações mais elevadas são 

associadas a um efeito pró-fibrótico mais acentuado (Zibadi et al., 2011). 
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 Ratos Wistar pesando inicialmente 150 g alimentados com uma dieta high fat 

(33,5% de godura) durante 6 semanas apresentam aumento do peso corporal, peso 

do coração e nas concentrações séricas de triacilglicerol, colesterol e leptina, além 

de apresentar um aumento na concentração de leptina no coração (Martínez-

Martínez et al., 2014). Os ratos alimentados com a dieta high fat apresentam fibrose 

cardíaca intersticial, sendo encontrada uma correlação entre a concentração de 

leptina e o conteúdo de colágeno, e maior produção de ânios superóxidos (Martínez-

Martínez et al., 2014). A leptina (10-100 ng/mL) induz um aumento na síntese de 

colágeno I e na produção de ânions superóxido de maneira tempo e dose 

dependente em miofibroblastos cardíacos (Martínez-Martínez et al., 2014). Baseado 

nisso, a leptina pode ser a responsável pela fibrose e estresse oxidativo no tecido 

cardíaco de pacientes obesos.  

 Cardiomiócitos de ratos cultivados por 72 horas com leptina (1 a 1000 ng/mL) 

apresentam aumento nos níveis de RNA total, na incorporação de [3H] leucina e na 

área de superfície celular de uma maneira dependente da concentração (Xu et al., 

2004). Cardiomiócitos submetidos a diferentes concentrações de leptina (1 a 1000 

ng/mL) durante 4 horas apresentam aumento nos níveis de ET-1, um hormônio 

vasoativo que tem sido relacionado a hipertrofia de cardiomiócitos pela estimulação 

de ROS, e de ROS de forma dependente da concentração, sendo que a 

concentração de ROS foi suavizada pelo tratamento com o antagonista do receptor 

ETA ou catalase (Xu et al., 2004). O tratamento com o antagonista do receptor ETA 

ou catalase diminui significativamente o efeito da leptina na hipertrofia (Xu et al., 

2004). Corroborando os achados foi visto que a concentração de RNA total, a área 

de superfície celular, incorporação de [3H] leucina, o teor de proteína dos 

cardiomiócitos e ROS é significativamente aumentada após o tratamento com ET-1 

durante 72 horas, sendo que o antagonista do receptor ETA ou catalase inibe os 

efeitos de ET-1 (Xu et al., 2004). Esses achados indicam que a leptina eleva os 

níveis de ET-1 e ROS, os quais podem estar envolvidos na hipertrofia induzida por 

leptina (Xu et al., 2004). 

 Os cardiomiócitos, que expressam o receptor de leptina de forma curta (OB-

Ra), cultivados com leptina (0,31 a 31,3 nmol/L) por 24 horas apresentam, na menor 

concentração estudada (0,31 nmol/L), aumento na área de superfície celular 

enquanto os efeitos máximos foram observados na dose de 0,63 nmol/L 

(Rajapurohitam et al., 2003). Leptina na dose de 3,1 nmol/L aumenta a incorporação 
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de [3H] leucina, a expressão de β-actina e de miosina, sendo que esses eventos 

ocorrem na ausência de morte celular aumentada. Estes resultados mostram o efeito 

hipertrófico da leptina no tecido cardíaco (Rajapurohitam et al., 2003).  

 Além dos efeitos da leptina, tem sido relatada a relação entre alterações 

cardíacas e atividade do SNS. Estudo realizado com indivíduos hipertensos com 

evidência de hipertrofia do ventrículo esquerdo e indivíduos hipertensos sem 

hipertrofia do ventrículo esquerdo, mostrou que o IMC e a concentração de 

norepinefrina total e renal é maior em ambos os pacientes hipertensos, entretanto a 

concentração de norepinefrina cardíaca e atividade do nervo simpático muscular são 

maiores apenas no grupo de pacientes hipertensos com hipertrofia ventricular 

(Schlaich et al., 2003). Por outro lado, a atividade simpática total e atividade do 

nervo simpático renal não diferem entre os hipertensos com e sem hipertrofia mas, 

são maiores em ambos os grupos hipertensos em comparação com os controles 

normotensos (Schlaich et al., 2003). Existe uma correlação positiva entre o índice de 

massa do ventrículo esquerdo e a concentração de norepinefrina cardíaca, 

sugerindo que a hipertrofia ventricular está associada ao aumento da atividade 

simpática no coração (Schlaich et al., 2003). 

 Em ratos geneticamente obesos, um modelo de SM, é observado um 

aumento da PAS acompanhado de hipertrofia cardíaca avaliada pela razão entre o 

peso do ventrículo esquerdo pelo comprimento da tíbia e também pelo aumento da 

área dos cardiomiócitos analisada pela histologia do ventrículo esquerdo (Matsuura 

et al., 2015). A coloração de Azan-Mallory revela que a fibrose nas regiões 

perivasculares e intersticiais do ventrículo esquerdo aumenta no grupo obeso em 

comparação com o grupo controle, assim como a produção de superóxidos no tecido 

cardíaco, avaliada pela coloração com dihidroetídio (DHE) (Matsuura et al., 2015). O 

estresse de restrição (2h/dia durante 4 semanas a partir da 9° semana) (2mg/kg) 

aumenta ainda mais esses parâmetros de uma maneira sensível a administração de 

propranolol (2mg/kg) (Matsuura et al., 2015). O estresse de restrição induz a 

ativação do SNS, resultando na liberação de catecolaminas dos terminais nervosos 

simpáticos e das glândulas supra-renais (Matsuura et al., 2015). Isso pode, portanto, 

ter contribuído para elevação da atividade nervosa simpática em ratos obesos 

(Matsuura et al., 2015). 

 Tem sido mostrado que a administração subcutânea de isoproterenol (7 

mg/kg/dia), um agonista  adrenérgico não seletivo, durante 15 dias  a  ratos Wistar 
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pesando aproximadamente 120-150g, induz hipertrofia cardíaca avaliada pela razão 

do peso do ventrículo esquerdo pelo peso corporal e pela análise microscópica em 

cortes transversais do ventrículo esquerdo, sendo mostrado um aumento na área 

dos cardiomiócitos (Parthasarathy et al., 2014). A administração de isoproterenol 

também induz aumento da deposição da fibra de colágeno no espaço intersticial do 

miocárdio, avaliado por microscopia com a coloração de Masson e por métodos 

quantitativos, afetando a rigidez miocárdica e a função contrátil do coração 

(Parthasarathy et al., 2014). Também é visto um aumento na produção de ROS, 

detectado usando 2′,7′-dichlorodihydrofluorescein diacetate (DCFH-DA), o qual 

medeia o remodelamento cardíaco e fibrose, e também uma diminuição na produção 

de antioxidantes como a catalase, glutationa peroxidase e superóxido dismutase 

(Parthasarathy et al., 2014).  

 Um estudo usou ratos SHRcp, um modelo de SM, para avaliar o efeito da 

desnervação renal a longo prazo em parâmetros metabólicos e cardiovasculares. Os 

animais foram submetidos à desnervação com 7 semanas de idade, a PA foi 

mensurada pelo método de telemetria 4 semanas após a desnervação renal e após 

19 semanas os animais foram sacrificados, o sangue e o coração retirados para 

análises (Katayama et al., 2013). A desnervação renal não induz alterações nos 

parâmetros metabólicos como: peso corporal, peso dos tecidos adiposos viscerais e 

subcutâneos, colesterol total, triglicérides, ácido graxo livre, tolerância à glicose e 

resistência à insulina (Katayama et al., 2013). Porém, foi observada uma redução na 

PAS e PAD, no aumento do peso do coração, na fibrose cardíaca, avaliada pela 

coloração com Sirius Red, e uma atenuação no estresse oxidativo cardiovascular, 

avaliado pela coloração com DHE (Katayama et al., 2013). Assim a desnervação 

renal parece ser uma estratégia terapêutica para melhorar quadros de hipertensão e 

prevenir o remodelamento cardiovascular associados a SM (Katayama et al., 2013). 

O efeito da desnervação renal promovendo melhora na fibrose e no estresse 

oxidativo no tecido cardíaco nos sugere que o efeito do SNS sobre esses 

parâmetros pode ocorrer por mecanismos indiretos.  

 Camundongos C57BL/6J com dois meses de idade foram alimentados 

durante 8 semanas com uma dieta high fat ou controle e de forma concomitante foi 

adicionado propranolol (10 mg/kg/dia) na água de beber (Franco et al., 2017). A 

dieta foi capaz de induzir aumento no peso corporal e na adiposidade, sendo que o 

propranolol não alterou tais parâmetros (Franco et al., 2017). A PAS é maior nos 
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animais alimentados com a dieta high fat, e a administração de propranolol foi eficaz 

em normalizar a PAS, evidenciando um efeito anti-hipertensivo do bloqueio -

adrenérgico em animais obesos (Franco et al., 2017). Insulina e leptina estão 

aumentadas nos animais tratados com a dieta high fat, e o tratamento com 

propranolol não previne a elevação na concentração plasmática de leptina, porém é 

eficaz em prevenir a hiperinsulinemia (Franco et al., 2017). Além disso não foram 

encontradas alterações na produção de ROS na artéria aorta em ambos os grupos, 

porém foi encontrada uma redução na concentração de óxido nítrico no grupo 

alimentado com a dieta high fat e esse aumento foi prevenido pelo tratamento com 

propranolol (Franco et al., 2017). 

 Para análise da deposição de colágeno no ventrículo esquerdo dos animais 

alimentados com a dieta cafeteria as lâminas foram coradas com picrossirius red e 

contra coradas com hematoxilina e eosina. Este procedimento representa uma 

limitação no estudo, visto que a contra coloração pode dificultar a análise. Contudo, 

foi possível visualizar bem a coloração de picrossirius red e separar da hematoxilina 

e eosina. Com isso acreditamos que a contra coloração não interferiu a análise.  

 Acreditamos que o período em que a estimulação simpática para o coração 

está aumentada nos ratos alimentados com a dieta cafeteria não é suficiente para 

elevar a PA e também para gerar danos no tecido cardíaco.  
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6. Considerações finais 

 Nossos dados demonstram que a dieta cafeteria induziu aumento de 

adiposidade e dislipidemia, fatores que estão associados com o surgimento de 

doenças cardiovasculares. Os ratos alimentados com a dieta cafeteria não 

apresentam alteração na pressão arterial, sugerindo que os mecanismos de controle 

da pressão arterial estão preservados. Além disso, também não foi encontrada 

alteração na modulação simpática vasomotora, o que contribui com a manutenção 

dos valores de pressão arterial. No entanto, a dieta cafeteria induziu um aumento na 

frequência cardíaca e na atividade simpática para o coração, sendo que este 

aumento não é precedido de uma redução na sensibilidade do controle barorreflexo. 

Desta forma, a atividade do SNS foi aumentada para o coração, mas esse aumento 

não foi observado nos vasos. Nossos achados são os primeiros a demonstrar que o 

aumento na atividade simpática para o coração ocorre independente de alteração na 

função barorreflexa em ratos alimentados com uma dieta cafeteria. Esta disfunção 

autonômica não foi suficiente para induzir mudanças no tamanho dos cardiomiócitos, 

no conteúdo de colágeno e na produção ânios superóxido. Acreditamos que com 

períodos mais longos de dieta e consequentemente com uma atividade simpática 

aumentada por maiores períodos, seria possível identificar alterações 

cardiovasculares que não foram possíveis ser diagnosticadas com apenas 26 dias 

de dieta. 
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Comissão de Ética no Uso de Animais da UFSJ – CEUA/UFSJ 

 

 

CERTIFICADO 

Certificamos que o projeto intitulado “Avaliação de parâmetros cardiovasculares em 

ratos alimentados com a dieta cafeteria”, protocolo nº 026/2016 sob a responsabilidade 

de Valéria Ernestânia Chaves que envolve a produção, manutenção e/ou utilização de 

animais pertencentes ao filo. Chordata, subfilo Vertebrata (exceto humanos), para fins 

de pesquisa científica (ou ensino) – encontra-se de acordo com os preceitos da Lei nº 

11.794, de 8 de outubro de 2008, do Decreto nº 6.899, de 15 de julho de 2009, e com as 

normas editadas pelo Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal 

(CONCEA), e foi aprovado pela COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS 

(CEUA) da Universidade Federal de São João del-Rei, em reunião de 26/08/2016  

 

Finalidade (    ) Ensino             (  x  ) Pesquisa Científica   

Vigência do Projeto Início: 01/10/2016                     Término: 01/10/2019 

Espécie/Linhagem/raça Ratos Wistar  

Nº de animais 112 

Peso / Idade  50g / 3 a 4 semanas 

Sexo Machos 

Origem Biotério Central da UFSJ  

Av. Sebastião Gonçalves Coelho , Nº 400 Chanadour 

Divinópolis – MG – Cep: 35.501-296 

 

 

Prof.ª Leila de Genova Gaya 

Coordenadora da Comissão de Ética no Uso de Animais  

CEUA-UFSJ 
 


