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problema ainda mais fascinante”. 

Karl Popper 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho a minha mãe, Nádia, por me 

lançar alto e ao meu pai, Júlio, por me segurar firme 

e por sempre vibrarem com minhas conquistas. 

Ao meu irmão, Lucas, sempre presente apesar da 

distância. 

Ao Vô Tito (In memoriam), por me ensinar que “não 

se consegue nada nessa vida sem muito trabalho”. 



v 
 

Agradecimentos 

A Deus, por me dar forças e não me deixar desistir. 

A minha família e amigos, pelo incentivo e por compreenderem minha ausência. 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Leonardo Máximo Cardoso, pela amizade, 

oportunidade, ajuda e por confiar em meu trabalho. Por me dar liberdade e ao 

mesmo tempo me ensinar a manter o foco na busca pelos meus resultados. Por ter 

acrescentado muito em minha carreira científica. 

A Profa. Dra. Lisandra Brandino de Oliveira por toda ajuda, incentivo e pelas 

contribuições cientificas que tanto ajudaram na realização desse trabalho. 

 A Profa. Dra. Andreia Carvalho Alzamora, pelo apoio no decorrer do trabalho. 

Aos professores Prof. Dr. José Vanderlei Menani e Prof. Dr. Marcelo Eustáquio da 

Silva por gentilmente aceitarem compor a banca.  

Aos amigos do Laboratório de Fisiologia Endócrina e Cardiovascular: Bruna, 

Giovana, Luciana, Lívia, João Lucas e Hellen pela convivência agradável e em 

especial Renato, Milede e Marcone, que contribuíram para esse trabalho mais do 

que imaginam e que se tornaram ao longo do tempo grandes amigos.  

As amigas Glenda, Priscila e Ana, amigas da vida e da profissão, por ser meu 

suporte, minha alegria diária, por estarem presentes nos bons e maus momentos.  

Aos colegas do NUPEB, em especial Maria Andreia e Claudiane pela ajuda 

constante. 

Ao Centro de Ciência Animal CCA/UFOP pelo fornecimento dos animais utilizados 

nesse trabalho. 

Aos Laboratórios do NUPEB, Lab. Hipertensão, Imunopatologia e Enzimologia e 

Proteômica pela contribuição.  

Ao Laboratório de Nutrição Experimental ENUT/UFOP, em especial o S.r. Jair pela 

ajuda. 



vi 
 

Ao Laboratório de Bioquímica Clínica, em especial o Sr. Nonot e o Laboratório Piloto 

de Análises Clínicas, ambos da EFAR/UFOP pela grande ajuda nas dosagens. 



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Resumo 

A sobrecarga de sódio é classicamente associada com o desenvolvimento de 

hipertensão em humanos.  Apesar disso, não é claro na literatura quais mecanismos 

estão envolvidos com a hipertensão induzida por sobrecarga branda de sódio a 

partir do pós-desmame até a vida adulta em modelos experimentais. Também não é 

claro se esta sobrecarga branda pode, de fato, levar à hipertensão por si só ou se 

outros fatores são necessários como em muitos estudos com ratos adultos. Assim, 

este trabalho investigou alguns mecanismos envolvidos na hipertensão induzida por 

sobrecarga de sódio com dieta contendo 2% de NaCl, teor de sódio próximo ao que 

é consumido pela população humana atualmente no Brasil. Para tanto, ratos Wistar 

foram alimentados com dietas contento 2% de NaCl (SH), n = 9, ou 0,4% de NaCl 

(Cont), n = 9, durante 12 semanas após o desmame. A ingestão, excreção e balanço 

de sódio e sódio e potássio plasmático foram avaliados no período de 8 e 12 

semanas após o desmame. Após anestesia com quetamina (80mg/kg) e xilazina 

(7mg/kg), cânulas de aço inoxidável foram implantadas no encéfalo dirigidas ao 

ventrículo lateral (VL), para microinjeção de drogas. Após cinco dias de recuperação, 

a artéria e veia femoral foram, sob anestesia, canuladas para registo da pressão 

arterial e infusão de fármacos, respectivamente. Experimentos foram conduzidos em 

ratos com não anestesiados e com livre movimentação. O teste do Barorreflexo 

evocado foi realizado com a infusão intravenosa (i.v.) de nitroprussiato de sódio e 

fenilefrina. Veículo (contendo KCl) e losartan (30µg/kg) foram microinjetados em 1 µl, 

separados por 1 hora. Hexametônio (3mg/kg e 30mg/kg) foi infundido i.v. no final do 

registro. Os níveis de pressão arterial média (PAM), sistólica (PAS) e diastólica 

(PAD) foram maiores em animais HS comparados a animais controle (Cont) (PAM: 

131,5±2,9mmHg versus 117,6±2,5mmHg, PAS: 151,7±4,4mmHg versus 

135,1±3,5mmHg e PAD: 117,6±4,5mmHg versus 101,2±2,8mmHg). Losartan central 

reduziu a pressão arterial de ratos HS mas não causou efeito sobre a frequência 

cardíaca. O ganho máximo barorreflexo não foi diferente entre os grupos. 

Hexametônio (3mg/kg) produziu uma queda 185,32% maior em ratos SH (-

12,83±1,2mmHg) comparado a ratos Cont (-6,92±1,3 mmHg). Nossos dados 

sugerem que a sobrecarga de sódio com dieta contendo 2% de NaCl no período pós 

desmame pode afetar o controle da pressão arterial levando a hipertensão leve e 
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que esta hipertensão pode depender de vias centrais ativadas pela angiotensina II 

endógena e tônus simpático para o sistema cardiovascular. 
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Abstract 

High salt diet is classically involved with the development of hypertension in both 

humans and experimental models. However, very few studies addressed the 

question whether high salt diet from weaning to adult life in fact lead to hypertension 

per se or if other factors are required as in many studies with adult rats. Therefore, 

we sought to investigate if high salt diet from weaning to adult life increase blood 

pressure and if it depends on central pathways activated by angiotensin II and 

sympathetic tone. Male Wistar rats were fed either high (2%, HS), n = 10, or regular 

(0.4%, Cont), n = 13, salt diets for 12 weeks after weaning. Sodium intake, plasma 

sodium, sodium excretion, urine output and sodium balance were evaluated at 8th 

and 12th weeks after weaning. Under ketamine (80mg/kg) and xylazine (7mg/kg) 

anesthesia, stainless steel cannula was implanted in the animal's brain, directed to 

the lateral ventricle (LV), for drug microinjection. After five days of recovery, femoral 

artery was cannulated for blood pressure recording in freely moving rats. Baroreflex 

was evoked using phenylephrine and sodium nitroprusside infusion following the 

ramp protocol. Vehicle (containing KCl) and losartan (30µg/kg) were injected in 1 μL, 

separated each other by 1 hour. Hexamethonium (3 mg/kg and 30 mg/kg) was given 

at the end of the experiment. Mean, systolic and diastolic blood pressure levels were 

higher in high salt consuming rats compared to control (131.5±2.9 mmHg vs. 

117.6±2.5 mmHg, mean blood pressure; 151.7±4.4 mmHg vs. 135.1±3.5 mmHg, 

systolic blood pressure; 117.6±4.5 mmHg vs. 101.2±2.8 mmHg, diastolic blood 

pressure). Central losartan reduced blood pressure of HS rats but had no effect on 

blood pressure of Cont rats. Baroreflex maximal gain was not different between 

groups. Hexamethonium (3 mg/kg) produced a fall 185.32% higher in HS rats (-

12.83±1.2 mmHg) compared to Cont rats (-6.92±1.3 mmHg) at stable blood pressure. 

Current data suggests that high salt (2%) diet after weaning may affect blood 

pressure control leading to mild hypertension in a way that may depends on central 

pathways activated by endogenous angiotensin II and sympathetic drive to the 

cardiovascular system. 
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1. Introdução 

 

A Hipertensão Arterial (HA) é uma patologia caracterizada pela elevação 

crônica e sustentada da pressão arterial e ainda tem sido identificada como uma das 

doenças que mais afetam a saúde e a qualidade de vida humana atualmente por 

comprometerem o funcionamento de vários órgãos como o cérebro, coração e rins, 

aumentando o risco de doenças como acidentes vasculares cerebrais e 

insuficiências cardíaca e renal. Por algumas décadas, fora considerada uma doença 

predominante da população adulta e idosa. Hoje, entretanto, apresenta grande 

incidência na população infanto-juvenil, atingindo cerca de 11,8% dos adolescentes 

brasileiros (Christofaro, Ritti-Dias et al. 2011; Elperin, Pelter et al. 2014; Gauer, 

Belprez et al. 2014) 

De caráter multifatorial, a HA está associada a alterações funcionais 

fisiológicas e metabólicas, atingindo diversos órgãos como o coração, cérebro e rins 

(Berne, Levy et al. 2004). Contudo, as origens e mecanismos ativados por estas 

alterações têm se revelado altamente complexos. Sabe-se, contudo, que fatores 

externos estão associados ao desenvolvimento e manutenção da HA como a 

ingestão aumentada do mineral sódio (Na+) (Osborn 1991; Osborn, Fink et al. 2007; 

Averina, Othmer et al. 2012).  Apesar de amplamente reconhecido na clínica como 

fator desencadeador de hipertensão arterial, na ciência experimental o consumo 

elevado de sódio na dieta, com água ad libitum, só se revela como tal quando 

combinado com outros fatores como tratamento com Ang II, tratamento com 

mineralocorticoides e predisposição genética (Collister, Olson et al. 2013; Averina, 

Othmer et al. 2014; Hernandez and Hayward 2014; Wang, Mu et al. 2014).  

Os mecanismos de controle da pressão arterial envolvem o sistema nervoso 

central (SNC) e mecanismos humorais (hormônios), em especial o sistema renina-

angiotensina-aldosterona. Interações entre estes dois mecanismos são uma 

constante tanto no controle da pressão arterial como de outras variáveis como o 

balanço hidroeletrolítico. É, portanto, factível que alterações provocadas pela 

ingestão aumentada de sódio imponha adaptações ao longo do tempo que 

impliquem em mudanças no comportamento de mecanismos tanto humorais quando 



2 
 

neurais de controle da pressão arterial. Isso levaria, numa escala temporal 

relativamente longa, à elevação e manutenção da pressão arterial elevada. 

Contudo, a imensa maioria dos estudos que abordam este tema se restringem 

a escalas temporais relativamente curtas e quase frequentemente se concentram 

em animais já completamente desenvolvidos, ou seja, adultos. Nossa proposta neste 

trabalho foi tentar expandir estes limites e explorar os efeitos cardiovasculares de 

uma exposição à dieta rica em sal desde a infância. 

 

1.1 Tópicos no Controle da Pressão Arterial e do Balanço Hidroeletrolítico 

 

O sistema nervoso central tem importante papel no controle da PA e de todo o 

Sistema Cardiovascular (SCV), por meio da modulação autonômica dos 

componentes simpático e parassimpático. Estes componentes têm forte influência 

nas principais variáveis que regulam a PA, resistência periférica total (RPT) e débito 

cardíaco (DC). Tanto a atividade eferente simpática quanto a atividade eferente 

parassimpática são determinadas por estruturas centrais que compõe um circuito de 

controle do sistema cardiovascular. Compõem este circuito o núcleo do trato solitário 

(NTS) o núcleo paraventricular (PVN), o núcleo ambíguo (NA) (Guyenet 2006) e 

estruturas como as citadas nos estudos de Guertzenstein que descreveu e 

caracterizou três áreas específicas participantes do controle cardiovascular, áreas 

ventrais do bulbo, rostral e caudal e o hipotálamo (Guertzenstein 1973; 

Guertzenstein and Silver 1974; Guertzenstein and Lopes 1984).   

O núcleo do trato solitário constitui uma região com grupos heterogêneos de 

neurônios e pode ser dividido em NTS rostral, NTS intermediário, principal região de 

entrada de aferências barorreceptoras e NTS commissural, principal região de 

entrada das aferências quimiorreceptoras. O NTS é também um importante centro 

integrador do controle cardiovascular e primeira estação sináptica dos sinais 

provenientes dos osmorreceptores periféricos (Haberich 1967). A partir do NTS as 

informações convergentes são processadas e retransmitidas para regiões bulbares 

que controlam o balanço autonômico, dentre elas as áreas ventrais do bulbo (Figura 
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1) (Cottle 1964; Loewy 1990; Ciriello, 

Hochstencach et al. 1994; Weston, 

Wang et al. 2003). 

Os reflexos cardiovasculares 

são as respostas mais rápidas a 

perturbações hemodinâmicas e 

químicas no sistema cardiovascular. 

Dentre esses reflexos, destacam-se 

o reflexo cardiopulmonar, responsivo 

a variações no volume ventricular e 

mediadores químicos presentes no 

sangue, o barorreflexo, responsivo 

aos desvios na pressão arterial a 

partir de uma média, e o 

quimiorreflexo, que possui células 

sensíveis a alteração na 

concentração de gases no sangue (Machado, Mauad et al. 1997; Haibara, 

Tamashiro et al. 2002; Cardoso, 

Pedrosa et al. 2005; Cardoso, 

Fernandes et al. 2007). 

 

De particular interesse neste estudo, o barorreflexo tem origem em 

barorreceptores que se localizam no arco da aorta e no seio carotídeo. Estes 

receptores de estiramento respondem a variações na tensão da parede dos vasos, 

resultado da pressão do sangue no lúmen dos mesmos. Um aumento no volume 

circulante pode, em decorrência de uma aumento na tensão da parede do vaso, 

resultar em ativação dos barorreceptores que, por meio de vias sensoriais aferentes, 

transmitem essa informação ao SNC via nervo vago e glossofaríngeo (Ciriello, 

Hochstencach et al. 1994). O resultado é um aumento na descarga parassimpática 

para o coração e redução na descarga simpática para vasos e coração na tentativa 

de corrigir o desvio inicial da pressão arterial.  Tal desvio pode ter origem, por 

exemplo, no aumento do fluido extracelular como resultado do incremento no teor de 

solutos corporal, a exemplo Na+. Contudo, os barorreceptores têm propriedades 

Figura 1. Projeções do NTS para as áreas ventrais do 

bulbo que controlam atividade autonômica para o 

coração e vasos sanguíneos. 
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adaptativas que limitam seu papel regulador no tempo, sendo este um reflexo 

bastante eficiente em corrigir desvios agudos, não persistentes, da pressão arterial. 

As vias centrais de processamento do barorreflexo passam pelo NTS, 

primeira estação sináptica dos aferentes barosensíveis (Canesin, Bonagamba et al. 

2000; Akemi, Vanderlei et al. 2001). A partir do NTS, a área simpatoinibitória 

conhecida como a região caudoventrolateral do bulbo (CVLM) e áreas 

parassimpatoexcitatórias como núcleo ambiguous e dorsal motor do vago são 

ativadas. A CVLM é uma área com densa população de neurônios GABAérgicos 

(Stornetta and Guyenet 1999; Guyenet, Sevigny et al. 2002), que se projetam para a 

rostroventrolateral do bulbo (RVLM), inibindo neurônios nessa área por meio de 

sinapses GABAérgica (Figura 2) (Feldberg and Guertzenstein 1976; Willette, Barcas 

et al. 1983; Cravo and Morrison 1993; Dampney 1994).  

Como resultado, a RVLM, principal centro que encerra neurônios pré-motores 

simpáticos, é inibida pela CVLM culminando em redução da atividade simpática 

proporcional ao estímulo dado aos barorreceptores. O tônus parassimpático também 

aumenta, resultando em redução do ritmo cardíaco e, consequentemente do débito 

(Guyenet, Haselton et al. 1989; Guyenet, Darnall et al. 1990; Dampney 1994; 

Dampney 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Principais vias bulbares que são ativadas/inibidas pelo reflexo 

barorreceptor (Guyenet, 2006). 
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O hipotálamo, que reúne a região anteroventral do terceiro ventrículo (AV3V), 

o núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN), dentre outros núcleos, fora 

correlacionado, a partir do final da década de 70, com o balanço hidroeletrolítico e 

desenvolvimento da hipertensão arterial (Buggy, Fink et al. 1977; Knuepfer, Johnson 

et al. 1984). Estudos mais recentes mostraram que dupla lesão eletrolítica, incluindo 

a região AV3V e o NTS reduzia a pressão arterial em animais SHR (Moreira, 

Takakura et al. 2009) sugerindo que vias hipotalâmicas também seriam importantes 

nos quadros de hipertensão arterial. Os resultados de vários estudos têm sugerido 

que a ativação de tais vias tem origem em áreas específicas do hipotálamo, livres de 

barreira hematoencefálica e conhecidas como órgão circunventriculares (OCV) 

(Osborn, Hendel et al. 2011; Collister, Olson et al. 2013; De Luca, Menani et al. 

2014). 

A barreira hematoencefálica exerce um fino controle das substâncias que são 

permitidas passar do sangue para o líquor, protegendo-o de alterações bruscas em 

sua composição, o que poderia afetar a funcionalidade do cérebro como um todo. 

Contudo, essa barreira também impede que o cérebro acompanhe alterações 

metabólicas e hormonais no sangue, poupando-o do dinamismo compensatório que 

rege o estado fisiológico interno (De Luca, Menani et al. 2014). Para contornar este 

problema, estruturas como os OCV permitem ao cérebro detectar alterações na 

composição do sangue e responder a estas alterações por vias puramente neurais 

ou neuroendócrinas. Sinais ou alterações nos fluidos circulantes podem, então 

influenciar a atividade de áreas diversas do encéfalo propiciando ajustes 

autonômicos e neuroendócrinos importantes mesmo que estes envolvam áreas com 

barreira hematoencefálica (Figura 3) (Fitzsimons 1998). Os primeiros estudos que 

descrevem a importância dos OCVs foram realizados na década de 1980 por 

Mangiapane e cols. Estes autores identificaram o SFO como sensor e sítio de 

ligação para a angiotensina II circulante e mostraram que sua lesão diminuía a 

resposta pressora causada por esse octapeptídeo (Mangiapane and Simpson 1980; 

Mangiapane and Simpson 1980). 
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O SFO é um OCV localizado na lâmina terminal, no assoalho do terceiro 

ventrículo e possui funções conhecidas no controle e equilíbrio de fluidos, sede, 

apetite ao sódio e controle metabólico (Mangiapane and Simpson 1980; De Luca, 

Menani et al. 2013). Possui inúmeras conexões recíprocas com outras estruturas 

centrais localizadas no prosencéfalo como o núcleo paraventricular (PVN), núcleo 

preóptico mediano (MNPo) e órgão vascular da lamina terminal (OVLT) e núcleo 

arqueado (NA) (Miselis 1981; Bains, Potyok et al. 1992).  

Rico em receptores para Na+, é a principal região prosencefálica de controle 

da ingestão de sal (Noda and Hiyama 2014). O SFO é rico em osmorreceptores que 

identificam o nível de sódio circulante e que podem ser ativados por qualquer 

aumento na osmolaridade e assim estimulam regiões centrais como o PVN e núcleo 

supraóptico (NSO), que liberam vasopressina (VP) e ocitocina (OT). Neurônios do 

Figura 3. Representação esquemática de um corte coronal mediano do encéfalo do rato mostrando 

projeções de inter e intraconexões entre áreas bulbares e prosencefálicas. Destaque é dado a vias 

simpatoexcitatórias ativadas na lâmina terminal e que passam pelo PVN. As setas indicam áreas 

livres de barreira hematoencefálica; OVLT = órgão vasculoso da lâmina terminal; MnPO = núcleo 

preóptico mediano; SFO = órgão subfornical; PVN = núcleo paraventricular do hipotálamo; NTS = 

núcleo do trato solitário; PRN = núcleos relacionados à atividade parassimpática; VLM = bulbo ventro 

lateral; AP = área postrema; LV = ventrículo lateral; 3thV = terceiro ventrículo.  
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PVN se projetam para regiões bulbares, levando informação até o NTS e RVLM, e a 

IML, integrando sinais no controle da osmolaridade e da pressão arterial (Voisin and 

Bourque 2002; Bourque 2008). Por também conter alta densidade de receptores do 

tipo AT1, o SFO também é um potente sensor dos níveis de angiotensina II circulante 

(McKinley, Allen et al. 1998; De Luca, Menani et al. 2014). Os capilares fenestrados 

que formam o SFO permitem a passagem livre da angiotensina II do sangue para o 

interstício. Uma vez lá, a angiotensina II se liga aos seus receptores AT1 e 

despolariza cerca de 60% dos neurônios (Li and Ferguson 1993). Diversos estudos 

tem relacionado várias ações da angiotensina II periférica no órgão subfornical que, 

ligada ao seu receptor, medeia diversas respostas fisiológicas, participando na 

regulação do apetite ao sódio (Weisinger, Denton et al. 1990; Noda and Hiyama 

2014), aumento da ingestão hídrica e estimulação da sede (De Luca, Menani et al. 

2014). Por outro lado, a destruição dessa região inibe a ingestão de água (Simpson 

and Routtenberg 1975; Smith, Beninger et al. 1994), e inibe a resposta pressora 

causada pela angiotensina II intravenosa (Mangiapane and Simpson 1980). 

A angiotensina II é um peptídeo formado pela cascata do angiotensinogênio 

que, pela ação da renina liberada pelos rins, é clivado em angiotensina I, em 

resposta a redução nos níveis de pressão, com potente ação vasoconstrictora, a 

angiotensina II também age em vários sítios no SNC (notoriamente nos OCV) e nas 

suprarenais, estimulando a liberação do mineralocorticóide aldosterona (Berne, Levy 

et al. 2004). A angiotensina I, por sua vez, é clivada em angiotensina II pela ação da 

ECA. Contudo, a produção de angiotensina II é diminuída em situações onde a 

concentração de Na+ no fluido extracelular aumenta, razão pela qual o modelo de 

hipertensão angiotensina II-sal dependente (o qual associa dieta rica em sal e 

infusão crônica de angiotensina II) precisar fazer uso de infusões crônicas de 

angiotensina II para que o quadro de hipertensão se instale (Fitzsimons 1998; 

Osborn, Fink et al. 2007; Adams, Bardgett et al. 2009; Guild, McBryde et al. 2012). 

Experimentalmente, a forma como a ingestão elevada de sal leva a 

hipertensão ainda não está completamente esclarecida. Contudo, várias evidências 

correlacionam uma origem neurogênica, por meio do aumento da excitação neuronal 

de vias simpatoexcitatórias. (Osborn, Fink et al. 2007; Guild, McBryde et al. 2012; 

Averina, Othmer et al. 2014). A administração crônica de Ang II causa uma elevação 
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sustentada na pressão arterial de animais de experimentação, e quando esse fator é 

associado a uma dieta rica em sal, causa hipertensão arterial, por aumento da 

atividade simpática nos órgãos e tecidos (Osborn, Fink et al. 2007; Osborn and Fink 

2010; Osborn, Fink et al. 2011; Averina, Othmer et al. 2014), dentre elas a atividade 

simpática renal (McBryde, Guild et al. 2007; Guild, McBryde et al. 2012) e atividade 

simpática esplênica (King, Osborn et al. 2007). De fato, estudos de King e cols. 

mostraram que a ganglionectomia celíaca reduz o aumento de pressão arterial em 

ratos tratados com dieta rica em sal e infusão crônica de angiotensina II (King, 

Osborn et al. 2007). Dessa forma, a relação entre estímulos osmóticos (oriundos do 

aumento da ingestão de Na+) associados a ativação de vias centrais por 

angiotensina II circulante e sistema nervoso simpático podem contribuir de forma 

sinérgica para quadros de hipertensão arterial no animal adulto. 

 

1.2 Ingestão de sal e controle da pressão arterial 

 

O volume dos compartimentos intra e extracelular é componente chave para 

manutenção da osmolaridade e da volemia. Para manter a homeostasia, o SNC, 

combinado com elementos periféricos, age de forma a manter a excreção e ingestão 

de água e de sais em valores adequados ao organismo. 

O sódio, comumente encontrado na forma de cloreto de sódio, vulgarmente 

conhecido como “sal comum” ou “sal de cozinha” é um mineral essencial ao 

funcionamento do organismo, participando do controle da pressão arterial, equilíbrio 

hidroeletrolítico, na condução de impulsos nervosos, no controle da contração 

muscular, dentre outros (Berne, Levy et al. 2004). Uma dieta básica com a ingestão 

de alimentos in natura já supre o organismo de quantidades adequadas do mineral 

(Mahan and Escott-Stump 2010). 

Existem estruturas especializadas em reconhecer os níveis de solutos no 

organismo, que se localizam principalmente nos órgãos circunventriculares como 

SFO e OVLT, chamados osmorreceptores centrais. Suas projeções também ativam 

regiões bulbares, integrando mecanismos de controle da osmolaridade e balanço 

hidroeletrolítico (Toney, Chen et al. 2003; Bourque 2008). Outros sensores estão 
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localizados no sistema porta-hepático, são denominados osmorreceptores 

periféricos, conseguem identificar a osmolaridade da região portal e converter esse 

excesso de sódio em atividade nervosa sensorial aferente. Essas informações são 

transmitidas a regiões bulbares fazendo sinapse no NTS e modulam a atividade 

autonômica em regiões ventrais do bulbo (Haberich 1967).  

 

A recomendação de ingestão diária de sódio em humanos, que figurava em 

5g ao dia, foi reduzida, em 2014 pela OMS, para 2g ao dia, devido a ascensão das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), responsáveis por 63% de óbitos no 

mundo e 72% no Brasil (WHO 2011), dentre elas as doenças cardiovasculares 

(DCV). 

Estima-se que a Hipertensão Arterial cause 7,5 milhões de mortes ao ano, 

grande parte derivado de uma alimentação inadequada com alta ingestão de sódio 

(WHO 2011), o que segundo o compilado de estudos realizado por Sarno e cols. 

(Sarno, Claro et al. 2013) vem aumentando em toda população brasileira (Tabela 1). 

Com base no exposto, nossa hipótese é de que a ingestão aumentada de 

NaCl a partir do desmame pode modificar mecanismos reguladores da pressão 

arterial de forma a permitir um aumento da pressão arterial na vida adulta e que 

Tabela 1. Estimativa do consumo de sódio no Brasil, segundo estudos relacionados (Sarno, 2013). 
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estas modificações têm como alvo vias centrais ativadas por angiotensina II 

endógena e o tônus simpático eferente. 
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Objetivos 
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2. Objetivos  

2.1 Geral 

 

Avaliar o efeito da sobrecarga de sódio na dieta oferecida a ratos por 12 

semanas pós-desmame sobre a pressão arterial e alguns parâmetros do equilíbrio 

hidroeletrolítico bem como os mecanismos envolvidos com a hipertensão neste 

modelo. 

 

2.2 Específicos 

 

▪ Avaliar as alterações cardiovasculares no modelo de animais submetidos a 

sobrecarga de sódio na dieta pós-desmame; 

▪ Avaliar as alterações em alguns parâmetros do equilíbrio hidroeletrolítico; 

▪ Avaliar a participação da Angiotensina II central no controle da pressão 

arterial nesse modelo; 

▪ Verificar se o bloqueio simpático com hexametônio sistêmico afeta de forma 

diferenciada a pressão dos animais com sobrecarga de sódio na dieta; 

▪ Avaliar a sensibilidade do barorreflexo evocado neste modelo. 
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3. Materiais e Métodos  

3.1 Modelo Animal 

 

No presente trabalho foram utilizados ratos Wistar, adultos com 12 semanas 

pós-desmame e com massa corpórea média de 329 ± 2 g. Os animais foram 

gerados e mantidos no Centro de Ciência Animal (CCA) da UFOP, com ração e 

água ad libitum, ciclo claro-escuro de 12h e temperatura média de 23°C, até a 

realização dos procedimentos experimentais.   

A capacitação e o treinamento quanto a manipulação dos animais, 

higienização e manutenção das gaiolas foi realizado pelo CCA antes de iniciar o 

contato com os animais. Todos os procedimentos foram realizados de acordo com 

aprovação prévia do Comitê de Ética em Uso Animal da Universidade Federal de 

Ouro Preto, sob protocolo nº 2013/65. Os experimentos foram sempre realizados de 

acordo com a Lei Arouca (Lei 11.794) 

No acasalamento, duas fêmeas virgens e um macho, todos com 3 meses de 

idade, foram colocados em gaiolas plásticas de 47 x 33 x 15 cm. Após cinco dias de 

acasalamento, os machos foram retirados e as fêmeas realocadas em gaiolas 

individuais durante o período de aproximadamente 28 dias de gestação, onde 

receberam dieta comercial Nuvilab® (Figura 4) e água filtrada ad libitum.  

 

Figura 4. Composição da ração comercial Nuvilab® (Instituto Adolfo Lutz, 2007). 

 

No nascimento, as ninhadas foram manipuladas aleatoriamente de maneira a 

manter oito filhotes por fêmea, sendo seis filhotes machos e duas fêmeas, quando 
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possível. As progenitoras continuaram recebendo ração e água ad libitum e os 

filhotes foram amamentados durante 21 dias, como detalhado na Figura 2.  
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Findado o período de amamentação, os filhotes foram randomizados e 

divididos em dois grupos: um grupo recebeu dieta controle Nuvilab® (0,4% sal), o 

qual foi denominado grupo Cont; o outro grupo recebeu dieta com alto teor de NaCl 

(2%), o qual foi denominado grupo HS. A dieta do grupo HS foi fabricada no 

Laboratório de Fisiologia Endócrina e Cardiovascular, do Núcleo de Pesquisas em 

Ciências Biológicas, NUPEB/UFOP, pela suplementação de NaCl na ração padrão 

(adicionando-lhe 1,6% de NaCl). Os animais sob dieta (controle ou com alto teor de 

sal) foram monitorados diariamente quanto ao peso corporal e consumo de 

alimento/água.  Contudo, apenas dados semanais de peso corporal foram utilizados 

na análise dos dados (Figura 5). 

 

3.2 Drogas e Soluções 

 

▪ Veículo: PBS (Salina tamponada com fosfato) 

A solução foi preparada diluindo utilizando os sais NaCl, Na2HPO4.H2O e 

NaH2PO4.H2O P.A. (Sigma® Ltda) em q.s.p. 1000 ml de água ultra purificada (Milli-

Q). A solução foi ajustada em pH 7,2, transferida para o frasco Mariotte, e 

esterilizada por autoclavação durante 30 minutos e mantida à temperatura ambiente 

para uso.  

 

▪ Drogas utilizadas nos procedimentos cirúrgicos 

Como medida profilática, utilizou-se anti-inflamatório (cetoprofeno) na dose de 

0,03mL/300g de animal e no volume de 0,1mL/300g de animal, por via intramuscular 

e antibiótico (pentabiótico veterinário: Penicilina 4.800UI/kg, Estreptomicina 2mg/kg 

de diidroestreptomicina 2mg/kg), sendo o volume injetado de 0,1 mL por animal, por 

via subcutânea. Para anestesia dos animais, utilizou-se anestésico (Solução de 

ketamina + xilazina), preparado pela adição de 2,5 mL de Xilazina 2% (p/v) a 10 mL 

de ketamina 10% (p/v) e mantido sobre refrigeração. A dose utilizada correspondia a 

ketamina: 80mg/kg e xilazina: 7mg/kg e volume de 0,1mL/100g de animal, por via 

intraperitoneal. 
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▪ Drogas para teste do barorreflexo invocado 

Foi utilizado L-Fenilefrina (25 µg/mL) e nitroprussiato de sódio (100 µg/mL) 

(Sigma Chemical Co., St.  Louis, MO, USA). As soluções foram aliquotadas em 

frações de 1,5 ml em tubos de polietileno Eppendorf e armazenadas a -20°C até o 

momento do uso. 

 

▪ Drogas utilizadas nas injeções intracerebroventriculares 

Utilizou-se losartan (65 nmol em 1µL) e cloreto de potássio em PBS com 

concentração equimolar, no volume de 1µL por animal, as amostras foram 

aliquotadas em eppendorfs de 0,6mL e armazenadas a -20°C até o momento do 

uso. 

 

▪ Avaliação da descarga simpática por Hexametônio 

Para avaliar o bloqueio simpático, Hexametônio foi preparado na dose de 

3mg/kg e 30mg/kg, diluído em PBS, aliquotado em tubos Eppendorf de 1,5 ml e 

armazenados a -20°C até o momento do uso. 

 

▪ Anticoagulante para registro de pressão arterial e coleta da amostra de 

sangue 

Diluiu-se a solução de Heparina 5.000UI em PBS ultrafiltrado para a preparação 

da solução final com concentração de 1000UL.  A solução foi aliquotada em tubos 

Eppendorf com 0,4 ml, armazenadas a -20°C e utilizadas em quantidades que se 

fizessem necessárias. 

 

3.3 Procedimentos Cirúrgicos 

3.3.1 Confecção dos materiais 

 

▪ Cânulas-guia e Injetoras 
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As cânulas-guia foram confeccionadas utilizando-se agulhas hipodérmicas 

(20×0,55 mm, diâmetro externo 0,55) cortadas e com comprimento ajustado para 

10,0 mm. 

As agulhas injetoras foram confeccionadas a partir de agulhas gengivais 

(30G) cortadas e com comprimento precisamente ajustado para 11,8 mm. 

 

▪ Cânulas Arteriais e Venosas 

 

Para confecção das cânulas foram utilizados tubos de polietileno PE-20 

soldados a tubos de polietileno PE-10 sendo as dimensões ajustadas de acordo com 

a massa corpórea do animal. Antes do implante, o interior das cânulas foi lavado e 

preenchido com veículo PBS. A extremidade PE-50 de cada cânula foi obstruída 

com pino de metal esterilizado. 

 

3.3.2 Cirurgias 

 

▪ Estereotaxia  

As cânulas-guia foram implantadas nos animais com o auxílio de um aparelho 

estereotáxico (Stoelting Co., Illinois, EUA), de forma a ficarem direcionadas ao 

ventrículo lateral (VL). Para isso, os animais foram anestesiados com uma mistura 

de ketamina (80mg/kg) e xilazina (7mg/kg) administradas intraperitonealmente (i,p.). 

Em seguida, os animais foram tricotomizados e posicionados no aparelho 

estereotáxico. A área tricotomizada foi submetida à assepsia com álcool iodado para 

o início do procedimento cirúrgico. A parte superior do crânio foi exposta por meio de 

uma incisão mediana, paralela à sutura sagital. Dois parafusos de aço inoxidável 

foram implantados na calota craniana. Os pontos de referência bregma e lambda 

(Figura 6) foram alinhados no mesmo plano horizontal modificando-se a posição da 

barra incisora. Seguindo as coordenadas estereotáxicas estabelecidas por Paxinos e 

Watson (Paxinos and Watson 1997), um orifício foi feito na calota craniana pro meio 

de trepanação para inserção da cânula guia, utilizando-se o bregma como 

referência, de acordo com as seguintes coordenadas estereotáxicas: 0,8 mm 

posterior, +1,6 mm lateral e 2,6 mm ventral. Após a incisão o corte cirúrgico foi 
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fechado com resina acrílica odontológica, que também fixou na posição estabelecia 

a cânula guia, ancorando-se nos parafusos previamente fixados na calota craniana. 

Seca a resina, a cânula guia foi obstruída com um mandril de aço inoxidável até o 

momento do experimento. Os animais passaram por cinco dias de recuperação e 

cuidados pós-operatórios. 

 

Figura 6. Exposição das suturas cranianas durante a cirurgia estereotáxica. (Fonte: Carlos G. 

Gonzales. Disponível em http://www.cggonzalez.com). 

 

▪ Canulação 

Após os cinco dias de recuperação pós-operatória os animais foram 

novamente anestesiados com mistura de ketamina (80mg/kg) e xilazina (7mg/kg) 

intraperitonealmente. Os animais foram postos em posição decúbito dorsal e 

tricotomizados na região ventral da pata traseira direita. Após incisão na região 

inguinal, o trígono femoral foi exposto. Artéria e veia femorais foram expostas e 

dissecadas (Figura 7.). Os vasos foram cateterizados com a porção PE-10 das 

cânulas e o PE-50 externo foi transpassado subcutaneamente ao dorso do animal e 

sua extremidade distal exteriorizada na região interescapular. Ao final do 

procedimento, as regiões que sofreram incisão foram suturadas. 
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Figura 7. (A) Exposição do trígono femoral da pata traseira esquerda. (B) Cânulas arterial e venosa 

implantadas durante a cirurgia de canulação. (Adaptado de Fontes, 2010). 

 

3.4 Coleta e Registro de Dados 

 

3.4.1 Medidas de ingestão de água, ração e coleta de urina e fezes 

Para medidas da ingestão de água e ração e coleta de urina e fezes, os 

animais foram alocados em gaiolas metabólicas Tecnoplast® na 8ª e 12ª semana 

após o desmame e lá permaneceram 24 horas para adaptação ao meio. 

Transcorrido este período, os parâmetros supracitados foram avaliados por mais 24 

horas. A ingestão de água e ração fora calculada com base na diferença entre o que 

foi ofertado no anterior menos o que permaneceu no dia seguinte, respeitando-se 

tempo exato de 24 horas. O volume de urina das 24 horas fora medido e uma 

amostra de fezes e urina foram coletados (Figura 8). Estas amostras foram 

congeladas a -20C até a análise. 

A B 
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Figura 8. Esquema das gaiolas metabólicas utilizadas no experimento (Tecniplast SPA®), mostrando 

em detalhes os métodos de coleta de material e dados únicos e altamente confiáveis oferecidos pelas 

gaiolas do fabricante supracitado. 

 

3.4.2 Registro de pressão arterial  

Os animais previamente canulados (48 horas antes) foram conectados a um 

transdutor de pressão (MLT0699) ligado a um pré-amplificador (BridgeAmp) e este a 

um conversor analógico para digital PowerLab 4 da série 35. Para evitar a formação 

de coágulo na ponta arterial da cânula arterial, uma solução de heparina sódica (500 

UI/ml) foi utilizada para preenchê-la (~100 µL). Os dados assim coletados foram 

utilizados pelo software LabChar 7.1 for Windows para criar um registro temporal da 

pressão arterial pulsátil do animal. Para tanto, os dados foram aquisitados a uma 

frequência amostral de 1000 Hz (resolução temporal) utilizando uma janela de 

digitalização de 20 mV de amplitude (resolução espacial). A partir dos dados de 

pressão arterial pulsátil, foram derivados os dados de pressão arterial média (PAM) 

e de frequência cardíaca (FC) em tempo real. Um esquema do aparato é mostrado 

na figura 9.  
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3.5 Protocolo Experimental 

 

Os experimentos farmacológicos foram conduzidos em animais não 

anestesiados e com livre movimentação na gaiola. Os parâmetros cardiovasculares 

foram monitorados durante todo o período de adaptação do animal ao ambiente de 

experimentação. Quando estes parâmetros mostraram-se estáveis, iniciou-se o 

registro definitivo dos dados. O tempo total de registro perdurou por 

aproximadamente 4 horas, sendo considerados basais os primeiros 30 minutos de 

registro. 

Para teste do barorreflexo evocado, foram utilizadas as drogas vasoativas 

fenilefrina (25 µg/ml) e nitroprussiato de sódio (100 µg/ml). Infusões lentas de 

fenilefrina (0,1mL/min) e nitroprussiato de sódio (0,05 ml/min) foram feitas por tempo 

suficiente para se obter um aumento e uma redução escalar e uniforme da pressão 

arterial de aproximadamente 40 mmHg conforme previamente estabelecido na 

literatura (Farah, Moreira et al. 1999). 

Para se avaliar o papel da angiotensina central na manutenção da pressão 

arterial, o antagonista de receptores AT1 losartan (30 µg/kg) foi administrado 

intracerebroventricularmente, na altura do ventrículo lateral (VL). Um controle interno 

para efeitos do potássio fora feito utilizando-se um veículo que continha quantidades 

equimolares ao do losartan de potássio. Microinjeções de 1 µL foram feitas  

Figura 4. Representação esquemática dos procedimentos de aquisição de dados. 

Figura 9. Esquema para a aquisição de dados biológicos pelo PowerLab. 
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lentamente (10 seg. de duração) no VL separadas por 1 hora cada. Após a 

administração de losartan, foi feito mais uma hora de registro dos parâmetros 

cardiovasculares. 

Ao final do registro, foi administrada lentamente uma dose de 3 mg/kg ou 30 

mg/k de hexametônio intravenosamente, registrando-se a pressão arterial por mais 

20 minutos até a eutanásia do animal. Estes protocolos estão sumariados na Figura 

10. 

 

3.6 Dosagens de Sódio 

 

3.6.1 Urinário e Fecal 

As análises de sódio na urina e nas fezes foram realizadas no Laboratório de 

Bioquímica Clínica da Escola de Farmácia EF/UFOP. 

Depois de descongeladas, as amostras de urina foram centrifugadas a 14.000 

rpm por 10 minutos para sedimentar precipitados. Uma amostra (20µL) do 

sobrenadante foi retirada e diluída a 1:1250. A leitura da concentração de sódio foi 
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feita em fotômetro de chamas MicroNal B462®, contra um padrão de sódio utilizado 

na calibração prévia do aparelho. 

Para determinação de sódio e potássio nas fezes, amostras de fezes foram 

pesadas, maceradas em 2mL de água ultrapura e centrifugadas a 14.000 rpm por 10 

minutos.  Uma amostra (50 µL) do sobrenadante foi retirada e diluída a 1:200. As 

leituras das concentrações de sódio e potássio foram feitas em fotômetro de chamas 

MicroNal B462®, contra padrões de sódio e potássio utilizados na calibração prévia 

do aparelho. 

 

3.6.2 Plasmático 

As análises bioquímicas do plasma foram realizadas pelo Laboratório Piloto 

de Análises Clínicas da Escola de Farmácia LAPAC/EF/UFOP, utilizando o 

analisador de eletrólitos Roche 9180 Electrolyte Analyzer®. 

 

3.7 Análise dos dados 

Os dados de pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC) basais 

foram determinados a partir da média dos valores registrados continuamente 

durante os primeiros 30 minutos do protocolo experimental.  Foram computados a 

PAM, FC, pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD). 

 As respostas cardiovasculares à microinjeção central (VL) de losartan foram 

avaliadas 30 e 60 minutos após a injeção.  Níveis de PAM e FC foram quantificados 

nos tempos citados e comparados com os níveis de PAM e FC 5 e 10 minutos antes 

da injeção de losartan. Também foram feitas as comparações entre os grupos 

experimentais para cada tempo analisado. 

 As respostas cardiovasculares à injeção sistêmica de hexametônio foram 

avaliadas em dois momentos: num primeiro momento, os níveis de PAM e FC foram 

avaliados no pico da resposta, que ocorre nos primeiros 3 minutos após a injeção. 

Essa resposta foi caracterizada como pico. No segundo momento, os níveis de PAM 

e FC foram avaliados quando estáveis, aproximadamente 5 minutos após a injeção. 

Essa resposta foi caracterizada como estável. Em ambos os casos foi computada 
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variação de PAM e FC em relação aos seus níveis 1 minuto antes da injeção de 

hexametônio. 

 A análise do barorreflexo consistiu em computar, batimento a batimento 

consecutivo, a PAM e FC de 5 ciclos cardíacos antes do início da resposta pressora 

ou depressora à fenilefrina ou nitroprussiato até o pico de variação de pressão em 

resposta a essas drogas. Todos estes dados foram então reunidos e utilizados para 

construção de uma dispersão de pontos onde a FC foi plotada em função da PAM 

para cada grupo experimental utilizando o software SigmaPlot for Windows 11.0. A 

curva de dispersão obtida foi então utilizada para se calcular a melhor curva 

sigmoidal a partir do método de regressão sigmoidal de 4 parâmetros conforme 

descrito por Cardoso e cols. 2005 (Cardoso, Pedrosa et al. 2005). Abaixo está a 

equação global da sigmoide de 4 parâmetros: 

 

Eq 1.:    𝐹𝐶 = 𝐹𝐶𝑚𝑎𝑥 +
𝐹𝐶𝑚𝑖𝑛−𝐹𝐶𝑚𝑎𝑥

1+𝑒
−(
𝑃𝐴𝑀−𝑃𝐴𝑀50

𝑏
)
 

 

Onde,  FCmin = platô inferior; 

  FCmax = platô superior; 

  b = coeficiente de curvature; 

  PAM50 = pressão arterial correlata ao ponto de inflexão da sigmoide. 

Foram computados a partir dos resultados de regressão o platô inferior, a 

PAM50 e a diferença entre FCmin e FCmax. 

 Os dados de ganho barorreflexo foram obtidos das curvas derivadas das 

sigmoides obtidas por regressão individual do conjunto de dados de cada animal. 

Foram comparados entre grupos os dados de ganho máximo do barorreflexo. 

 

3.8 Análise Histológica 
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Ao final dos experimentos, o sítio de injeção foi marcado com 1 µL de azul de 

Evans. Os ratos foram profundamente anestesiados com tiopental sódico (12 mg/kg) 

administrado intravenosamente por meio da cânula inserida na veia femoral. A caixa 

torácica foi então aberta, o coração exposto e aproximadamente 20 ml de salina 

foram retro-perfundidos no animal por via transcardíaca. Na sequência, 20 ml de 

formalina 10% tamponada com fosfato 0,1M foram retro-perfundidos também por via 

transcardíaca. Após craniotomia, o encéfalo foi removido e fixado em formalina 10% 

tamponada com fosfato 0,1M por, no mínimo, 24 horas. Secções coronais foram 

feitas na altura do sítio de injeção (VL) e montadas sobre lâminas de vidro 

previamente gelatinizadas. Os cortes foram, então, visualizados a fresco sob lupa 

(aumento aproximado de 5 vezes) para confirmação da microinjeção no ventrículo 

lateral. Apenas animais cujo sítio de injeção foi confirmado no VL foram computados 

na análise dos dados. 

 

3.9 Análise Estatística 

 

Análises estatísticas foram feitas no software GraphPad Prisma 6.0 for 

Windows. Os dados de regressão sigmoidal foram obtidos utilizando-se o software 

SigmaPlot 11.0 for Windows. Os dados estão representados como media ± erro 

padrão da média e foram comparados entre si utilizando a análise de variância 

(ANOVA) de duas vias seguida pelos pós-testes de Tukey ou Bonferroni ou teste t 

de Student, não pareado, quando cabível. Diferença significativa entre os pares de 

médias foram definidos quando a probabilidade de se cometer erro tipo II foi inferior 

a 5%, ou seja, p<0,05. 
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Resultados 
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4. Resultados  

 

A figura 11 mostra um corte coronal do encéfalo de um rato mostrando o local 

onde a microinjeção foi feita (trato da cânula guia), o que confirma a microinjeção no 

ventrículo lateral (VL). 

 

Figura 11. Fotomicrografia de um corte coronal do encéfalo entre 0,4 e 0,8 mm posterior ao bregma 

mostrando o trato da cânula guia implantada (seta verde). A seta preta mostra o ventrículo lateral. 

c.a. = comissura anterior. Aumento de 0,8 vezes. 

 

Efeito da ingestão de sódio (2% NaCl) sobre massa corporal, ingestão de 

água, e parâmetros hidroeletrolíticos. 

A fim de padronizar o modelo de ingestão de sal pós desmame por 90 dias, 

os parâmetros de massa corporal, ganho de peso, ingestão de água e ração foram 

avaliados utilizando a gaiola metabólica. Para massa corporal, houve diferença 

significativa entre os grupos apenas nas semanas 7 e 8 [F(1,273) = 25.16, p = 

0.0001], resultando em um ganho de massa maior na semana 9 [F(1, 21) = 2.415, p 

= 0.1351], sendo que ao final 12 semanas os animais apresentavam pesos 

semelhantes (327 ± 3g Cont vs 332 ± 3g HS) (Figura 12).  

1 mm 

c.a. 

VL 
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Figura 12. Massa corporal (painel A) e ganho de peso (painel B) dos animais que receberam dieta 

contendo 0,4% (Cont, n=9) e 2,0% (HS, n=9) de NaCl.  Massa corporal na semana 0 equivale à 

massa corporal no desmame (34,0±1,3 g para Cont e 33,4±1,3 g para HS).  Os animais chegaram às 

12 semanas de dieta com massas corporais semelhantes (327±3g para Cont e 332±3g para HS).  Os 

dados estão expressos como média ± erro padrão da média.  * diferente de Cont, ANOVA de duas 

vias seguida pelo pós-teste de Bonferroni. 
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Os animais dos grupos HS Cont ingeriram quantidades semelhantes de ração 

na 8ª semana [F(1, 21) = 2.415, p = 0.0531] ao passo que na 12 semana animais do 

grupo HS ingeriram mais ração comparados a animais do grupo Cont [F(1, 6) = 

13.48, p = 0.0104]. A ingestão de sal para o animal HS foi 4,7 vezes maior no 

período de 8 semanas e 7,9 vezes maior para o período de 12 semanas em 

comparação com o animal Cont [F = 139, p = P<0.001], o que levou a uma maior 

ingestão de água, tanto no período de 8 semanas  como no período de 12 semanas 

pelo animal HS [F = 39,14, p = P<0.01], (Figura 13). 

 

Figura 13. Ingestão de ração (g/rato/24h, painel A) e água (ml/rato/24h, painel B) dos animais que 

receberam dieta contendo 0,4% (Cont, n=4) e 2,0% (HS, n=4) de NaCl até a 8ª (8S) e 12ª (12S) 

semanas após o desmame.  Barras representam médias dos grupos, acompanhada do erro padrão 

da média; símbolos (quadrados e círculos) representam valores individuais de cada animal dos seus 

respectivos grupos.  Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média.  * diferente de 

Cont, ANOVA de duas vias seguida pela pós-teste de Bonferroni. 
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A ingestão elevada de sódio não alterou o conteúdo plasmático de sódio e 

potássio plasmáticos, sendo os valores semelhantes para os dois grupos, Na+ 

plasmático: Cont 136,7±1 mmol/L e HS 140, 3±3,2 mmol/L e K+ plasmático: Cont 

3,54±0,12 mmol/L e HS 4,73±1,18 mmol/L, indicando não haver alteração na 

osmolaridade do plasma (Figura 14).  

 

Figura 14. Concentrações de sódio no plasma (mmol/L, painel A) e potássio (mmol/L, painel B) dos 

animais que receberam dieta contendo 0,4% (Cont, n=4) e 2,0% (HS, n=4) de NaCl até a 12ª (12S) 

semanas após o desmame.  Barras representam médias dos grupos, acompanhada do erro padrão 

da média; símbolos (quadrados e círculos) representam valores individuais de cada animal dos seus 

respectivos grupos.  Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média.  Não há 

diferenças entre os grupos; ANOVA de duas vias seguida pela pós-teste de Bonferroni. 
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O maior teor de sódio ingerido provocou uma maior excreção de Na+ na urina 

no grupo HS durante a 12ª semana, em comparação ao grupo Cont oito semanas e 

Cont 12 semanas [F(1, 12) = 31.06, p = 0.0001]. Os animais do grupo HS também 

apresentaram maior volume urinário quando comparados a animais do grupo Cont 

tanto na 8ª quanto na 12ª semana [F(1, 12) = 88.70, p < 0.0001] (Figura 15). 

 

Figura 15. Concentração de sódio na urina (mmol/L, painel A) e volume urinário (ml/rato/24h, painel 

B) dos animais que receberam dieta contendo 0,4% (Cont, n=4) e 2,0% (HS, n=4) de NaCl até a 8ª 

(8S) e 12ª (12S) semanas após o desmame.  Barras representam médias dos grupos, acompanhada 

do erro padrão da média; símbolos (quadrados e círculos) representam valores individuais de cada 

animal dos seus respectivos grupos.  A concentração de sódio na urina foi determinada em amostra 

de urina coletada durante 24 horas.  Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média.  
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As diferenças entre os grupos estão indicadas pelos asterisco; ANOVA de duas vias seguida pelo 

pós teste de Bonferroni. 

 

Na avaliação do sódio ingerido, excretado e o balanço de sódio, temos que o 

animal HS oito semanas ingeriu mais sódio em comparação ao grupo Cont oito e 12 

semanas e o grupo HS 12 semanas ingeriu mais sal que o grupo cont oito semanas 

e 12 semanas [F = 139, p < 0.001]. Para a avaliação do período de oito semanas, o 

animal HS ingeriu 4,7 vezes mais sódio que o animal Cont, e para o período 12 

semanas, 7,9 vezes. Para a avaliação do Na+ excretado também houve diferenças 

significativas, tanto para o animal HS oito semanas em comparação ao Cont oito e 

12 semanas, como para o animal HS 12 semanas em comparação ao HS oito 

semanas e aos grupos Cont oito e 12 semanas [F(1, 12) = 48.71, p < 0.0001]. No 

balanço não houve diferenças significativas entre os grupos, indicando que o sódio 

em excesso ingerido pelos animais HS está sendo eliminado na urina (Figura 16). 
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Figura 16. Sódio ingerido (mmol/24h, painel A), sódio excretado (mmol/24h, painel B) e balanço de 

sódio (mmol/24h, painel C) dos animais que receberam dieta contendo 0,4% (Cont, n=4) e 2,0% (HS, 

n=4) de NaCl até a 8ª (8S) e 12ª (12S) semanas após o desmame.  Barras representam médias dos 

grupos, acompanhada do erro padrão da média; símbolos (quadrados e círculos) representam 

valores individuais de cada animal dos seus respectivos grupos.  Os dados estão expressos como 

média ± erro padrão da média.  As diferenças entre os grupos estão indicadas pelos asterisco;  

ANOVA de duas vias seguida pelo pós-teste de Bonferroni. 
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Na avaliação de excreção fecal para sódio [F(1, 12) = 1.438, p = 0.2536] e 

potássio [F(1, 12) = 4.648, p = 0.0521] não houve diferenças significativas entre os 

grupos nos dois períodos analisados, indicando que o sódio ingerido não foi 

eliminado nas fezes e sim absorvido no trato gastrointestinal (Figura 17).  

 

Figura 17. Teor de sódio (mmol/g, painel A) e potássio (mmol/g, painel B) nas fezes dos animais que 

receberam dieta contendo 0,4% (Cont, n=4) e 2,0% (HS, n=4) de NaCl até a 8ª (8S) e 12ª (12S) 

semanas após o desmame.  Barras representam médias dos grupos, acompanhada do erro padrão 

da média; símbolos (quadrados e círculos) representam valores individuais de cada animal dos seus 

respectivos grupos.  O teor é expresso em mmol por gramas de fezes e foi determinado em uma 

amostra de fezes coletada durante 24 horas.  Os dados estão expressos como média ± erro padrão 

da média.  Não houve diferenças significativas entre os grupos; ANOVA de duas vias seguida pelo 

pós-teste de Bonferroni. 
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Efeito da sobrecarga de sódio na dieta sobre os parâmetros cardiovasculares. 

Ao final 12 semanas de exposição a sobrecarga de sódio na dieta (2% NaCl), 

os animais HS apresentaram níveis de pressão arterial maiores comparado aos 

Cont, (Cont: 117,6 ± 2,5 mmHg x HS: 131,5 ± 2,9 mmHg), pressão arterial sistólica 

(PAS) (Cont: 135,1 ± 3,5 mmHg x HS: 151,7 ± 4,4 mmHg) e pressão arterial 

diastólica (PAD) (Cont: 101,2 ± 2,8 mmHg x HS: 117,6 ± 4,5 mmHg), 

correspondendo a uma elevação de 11,8% na PAM, 12,2% na PAS e 16,2% na 

PAD. Para frequência cardíaca não houve diferenças significativas entre os grupos 

(Figura 18).  

  

Figura 18. Pressão arterial média (mmHg, painel A) frequência cardíaca (bpm, painel B), pressão 

arterial sistólica (mmHg, painel C) e pressão arterial diastólica (mmHg, painel D) dos animais que 

receberam dieta contendo 0,4% (Cont, n=9) e 2,0% (HS, n=9) de NaCl a até a 12ª semana após o 

desmame.  Barras representam médias dos grupos, acompanhada do erro padrão da média; 

símbolos (quadrados e círculos) representam valores individuais de cada animal dos seus 

respectivos grupos, tomados durante os 30 minutos iniciais do registro.  Os valores médios 

acompanhados dos erros padrões das médias estão expressos abaixo das respectivas barras.  Os 

dados estão expressos como média ± erro padrão da média.  * diferente de Cont; teste t de Student 

não pareado.  
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Para avaliar o bloqueio dos receptores AT1 nesse modelo, foi microinjetado 

losartan, que resultou em diferenças significativas na redução da pressão arterial do 

grupo HS no momento 30 min e 60 min em comparação aos seus valores basais, 

levando a pressão arterial do HS após as microinjeções a valores semelhantes ao 

grupo Cont [F (3, 48) = 5.714, p = 0.0020]. Para frequência cardíaca não houve 

diferenças significativas entre os grupos e os tempos analisados [F(3, 48) = 0.1623, 

p = 0.9212] (Figura 19).  

 

Figura 19. Pressão arterial média (mmHg, painel A) e frequência cardíaca (bpm, painel B) antes (-10 

e -5 minutos) e após (30 e 60 minutos) a administração de losartan (30 µg/kg – 1 µL) no ventrículo 

lateral de animais que receberam dieta contendo 0,4% (Cont, n=9) e 2,0% (HS, n=9) de NaCl até a 

12ª semana após o desmame.  Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média.  * 

diferente de Cont; ** diferente de -5 e -10 minutos; ANOVA de duas vias para medidas repetidas 

seguida pelo pós-teste de Bonferroni. 
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Na avaliação da participação do sistema nervoso simpático, o bloqueador 

ganglionar hexametônio foi utilizado inicialmente na dose de 3mg/kg, que resultou 

em diferenças significativas na redução da pressão dos animais HS em comparação 

com os animais Cont, tanto para a avaliação no pico de ação como para o período 

em que a pressão já havia estabilizado [F(1, 12) = 6.749, p = 0.0233],  sem alterar a 

frequência cardíaca. Para a dose de 30mg/kg, não houve diferença significativa 

entre os grupos no pico e no momento estável, contudo nessa dose foi possível 

observar diferenças significativas na frequência cardíaca, tanto para o pico como 

para o momento estável (Figura 20). 
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Figura 20. Pressão arterial média (mmHg, painéis A, C, E e G) e frequência cardíaca (bpm, painéis B, 

D, F, H) computadas no pico da resposta e após estabilização dos parâmetros quando da 

administração de hexametônio intravenoso (3 e 30 mg/kg) em animais que receberam dieta contendo 

0,4% (Cont, n=4) e 2,0% (HS, n=4) de NaCl até a 12ª semana após o desmame.  Os dados estão 

expressos como média ± erro padrão da média.  * diferente de Cont; ANOVA de duas vias seguida 

pelo pós-teste de Bonferroni. 
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A análise do barorreflexo evocado revelou diferenças nos valores de MAP50, 

platô inferior e range de frequência conforme mostrado na figura 12 e tabela anexa. 

Contudo não houve diferença significativa no ganho barorreflexo máximo entre os 

grupos estudados (Figura 21). 

Parâmetro Cont (n=4) HS (n=4) 

Ganhomax (bpm/mmHg) -4,18±0,52 -6,03±1,49 

MAP50
 (mmHg) 116,7±0,75 114,1±0,81* 

Platô inferior (bpm) 247,5±3,72 290,5±2,51* 

Range (bpm) 250,6±6,71 265,3±8,85* 

 

Figura 21. Curva de função do barorreflexo evocado (painel superior) e de ganho do barorreflexo 

(painel inferior) dos animais que receberam dieta contendo 0,4% (Cont, n=12) e 2,0% (HS, n=10) de 

NaCl até a 12ª semana após o desmame.  O barorreflexo foi evocado com infusões intravenosas de 

fenilefrina (25 µg/ml) e nitroprussiato de sódio (100 µg/ml) de forma a produzir aumentos e reduções 

da pressão arterial em rampa.  Regressão sigmoidal de 4 parâmetros foi utilizado para estimar a 

melhor curva para cada grupo.  As curvas de ganho foram derivadas a partir da curva da curva de 

regressão sigmoidal.  Parâmetros computados na regressão sigmoidal são mostrados na tabela.  * 

diferente de Cont; Teste t de Student não pareado. 

PAM (mmHg)

40 60 80 100 120 140 160 180 200

F
C

 (
b

p
m

)

100

200

300

400

500

600

Cont (n=4)

HS (n=4)

Regressão sigmoidal Cont

Regressão sigmoidal HS

40 60 80 100 120 140 160 180 200

G
a
in

 (
b
p
m

/m
m

H
g
)

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

Cont

HS



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 



42 
 

5. Discussão 

 

Este trabalho é um dos primeiros, senão o primeiro, a mostrar que animais 

alimentados com uma dieta contendo alto teor de sal (2% de NaCl) a partir do 

desmame até a 12 semana apresentam elevação consistente dos níveis de pressão 

arterial média, sistólica e diastólica. Também mostramos que o bloqueio de 

receptores AT1 centrais com losartan reduz a pressão arterial de animais HS e que o 

tratamento com hexametônio é capaz de produzir uma queda maior na pressão de 

ratos HS quando comparados a ratos Cont. 

A escolha de uma dieta contendo 2% de NaCl foi fundamentada em dados 

recentes sobre a ingestão de sódio pela população brasileira e reflete um teor de 

Na+ médio próximo ao que é encontrado em vários alimentos industrializados. A 

organização mundial de saúde preconiza, atualmente, a ingestão de 

aproximadamente 2 gramas de sal por dia (para o indivíduo adulto) (WHO 2011). As 

estimativas são de que a população brasileira ingere aproximadamente 12 gramas 

de sal por dia, ou seja, 6 vezes mais sal que o recomendado atualmente. Nosso 

modelo emprega 5 vezes mais sal que o recomendado para roedores ficando, 

portanto, próximo da diferença entre preconizado e de fato ingerido pelas 

populações humanas. 

A partir dos trabalhos de Barker e cols., na década de 1980, estabeleceu-se 

que alterações nas fases iniciais do desenvolvimento, pré e/ou pós-natal acarretam 

em adequações comportamentais, fisiológicas e metabólicas no organismo e que 

tais alterações podem predispor o indivíduo ao surgimento de doenças, dentre elas 

as relacionadas ao sistema cardiovascular (Barker, Osmond et al. 1989). Logo, a 

exposição do indivíduo a altos teores de NaCl na dieta precocemente, ou seja, logo 

após o desmame, poderia levar a adaptações fisiológicas que permitiriam a elevação 

da pressão arterial na fase adulta. Contudo, a maioria dos estudos na literatura não 

correlaciona a exposição crônica ao sal nas fases iniciais da vida com o 

desenvolvimento de hipertensão do animal na fase adulta. Por isso, nosso trabalho 

explora esta lacuna, colhendo dados referentes ao controle do balanço 

hidroeletrolítico e do sistema cardiovascular em animais que foram expostos a dieta 

com 2% de NaCl por 12 semanas. 
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 Durante o período experimental, a massa corporal dos animais (Figura 12) foi 

semelhante durante a maioria das 12 semanas avaliadas. Contudo, na evolução da 

sétima para a oitava semana, o peso do animal HS foi significativamente menor em 

comparação ao animal Cont, resultando em ganho de massa maior na semana 

seguinte. Na oitava semana, correspondente aos sessenta dias pós desmame os 

animais HS, também foram observadas alterações nos padrões hidroeletrolíticos, 

como excreção urinária de sódio, balanço de sódio e volume urinário. Avaliando a 

ingestão de ração (Figura 13), no período de oito semanas, os animais ingeriram 

quantidades semelhantes de ração. Já na 12ª semana o animal HS ingeriu mais 

ração em comparação ao animal Cont.  

Os dados de quantidade de sódio ingerido mostraram que ratos HS ingerem 

4,7 e 7,9 vezes mais sódio na 8ª e 12ª semanas quando comparado aos ratos do 

grupo Cont. Contudo, esse desafio osmótico parece ser facilmente revertido pela 

maior ingestão de água (ad libitum) do animal, tanto para 8 como para 12 semanas. 

Estes achados são semelhantes aos encontrados por Collister e cols. 2013 e Osborn 

e cols. 2014, também com a oferta de uma dieta 2% NaCl aos animais (Collister, 

Olson et al. 2013; Osborn, Olson et al. 2014). 

Na Figura 14, é possível observar que os valores de sódio e potássio 

plasmático não foram diferentes entre o grupo HS e Cont, sugerindo que, 

possivelmente, o teor de sódio oferecido na ração pelo período de 12 semanas pode 

não ter afetado a osmolaridade plasmática. Este achado é corroborado por dados da 

literatura que mostram não haver alterações significativas no sódio plasmático de 

animais adultos tratados com salina isotônica 0,9% NaCl por quatorze dias (Adams, 

McCarthy et al. 2008) e salina hipertônica 0,3 M durante 60 dias pós desmame 

(Moreira, da Silva et al. 2014). Contudo, estes dados são diferentes dos dados 

obtidos com protocolos como infusão intravenosa de salina 2 M, que aumenta 

significativamente a osmolaridade e por consequência os níveis de sódio plasmático 

(Blanch, Freiria-Oliveira et al. 2013).  

O nosso modelo de dieta foi capaz de aumentar a excreção de sódio urinário 

dos animais HS, manobra do organismo para eliminar o excesso de sódio ingerido e 

manter a concentração plasmática de sódio em níveis adequados, na tentativa de 
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compensar alterações nos padrões cardiovasculares e osmóticos (Antunes-

Rodrigues, de Castro et al. 2003). 

 Levando em consideração o sódio ingerido e excretado, o balanço de sódio 

de 24h para os animais HS foi semelhante ao dos animais Cont, ou seja, o sódio 

ingerido em excesso pelo animal HS foi eliminado. Este achado está de acordo com 

dados da literatura que mostram resultados semelhantes para dieta contendo 

também 2%, embora os experimentos tenham sido conduzidos em ratos adultos 

pelos autores (Vieira, Nahey et al. 2010; Collister, Olson et al. 2013).  

Não houve diferenças significativas no teor de sódio e potássio fecal entre os 

grupos, indicando que o sal ingerido pelos animais não está sendo eliminado nas 

fezes, mas sim completamente absorvido no trato gastrointestinal.                        

Estudos prévios demonstraram que a oferta de uma sobrecarga elevada de 

sal na dieta (8%) provoca uma série de alterações fisiológicas e metabólicas, que 

tornam o indivíduo hipertenso (Carlson, Osborn et al. 1998; Fujita, Ando et al. 2007). 

Porém, o teor de 4% de NaCl na dieta (Hendel and Collister 2006) e o de 2%, 

comumente utilizado na literatura, não ocasionam aumento de pressão em animais 

adultos, independente do tempo de exposição (King and Fink 2006; Osborn, Fink et 

al. 2007; Osborn and Fink 2010) o que difere dos dados encontrados por nós. 

Possivelmente porque animais adultos jovens já apresentam os seus sistemas 

completamente desenvolvidos e possuem mecanismos compensatórios efetivos 

para evitar que a pressão permaneça elevada.  

Entretanto quando a dieta é ofertada combinada a cofatores como 

predisposição genética, ratos Dahl-Salt sensíveis, (Rondón, Marcano et al. 2013; 

Wang, Mu et al. 2014) e administração de mineralocorticoides (Xu, Fink et al. 2004; 

Hernandez and Hayward 2014; Wehrwein, Yoshimoto et al. 2014) observa-se o 

aumento da pressão. 

Aliados aos modelos de hipertensão sal-dependente supracitados estão os 

modelos Ang II-sal dependente, onde a junção desses fatores causa hipertensão 

arterial (Hendel and Collister 2006; King, Osborn et al. 2007; Osborn, Fink et al. 

2007; Adams, McCarthy et al. 2008; Osborn, Hendel et al. 2011; Collister, Olson et 

al. 2013; Osborn, Olson et al. 2014), o modelo com oferta de 0,9% de sal na água. 
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(Guild, McBryde et al. 2012), 0,3M de NaCl na água (Moreira, da Silva et al. 2014)  e 

com infusão intravenosa de salina hipertônica. (Pedrino, Nakagawa Sera et al. 

2005).  

No caso do modelo de hipertensão AngII-sal dependente, postula-se que os 

alvos da angiotensina II circulante no cérebro são, em especial, o órgão subfornicial 

e a área postrema, que por serem livres de barreira hematoencefálica são 

constantemente ativadas por substâncias circulantes no plasma, como a Ang II. 

Assim, respostas pressoras desencadeadas pela Ang II são exacerbadas na 

presença de Na+, que contribuem para a manutenção de vias simpatoexcitatórias 

ativadas e elevação da pressão arterial (Guyenet 2006; Osborn, Fink et al. 2007). 

 De acordo com nossos dados, a exposição exclusiva ao sal, sem a presença 

de cofatores, durante os 12 semanas pós desmame, ocasionou elevação de pressão 

arterial média dos animais HS, (Controle: 117,67 ± 2,2 mmHg x Sal: 134,78 ± 4,2 

mmHg), pressão arterial sistólica (PAS) (Controle: 136,48 ± 3,3 mmHg x Sal: 154,35 

± 5,0 mmHg) e pressão arterial diastólica (PAD) (Controle: 105,46 ± 3,2 mmHg x Sal: 

120,46 ± 5,0 mmHg). A frequência cardíaca não se mostrou diferente entre os 

grupos, o mesmo observado por Guild e cols. 2012, com a oferta de salina 0,9% 

NaCl (Guild, McBryde et al. 2012) e por Osborn e cols. 2014, com a oferta de dieta 

2%, associado ou não a cofatores (Osborn, Olson et al. 2014).  

Existem no organismo estruturas especializadas que detectam os níveis de 

sal circulante. As centrais denominadas osmorreceptores centrais localizam-se 

principalmente nos OCV’s, que conseguem identificar pequenas alterações de Na+ 

no plasma. O excesso de sódio no plasma ativa essas regiões prosencefálicas que 

possuem conexões recíprocas com regiões bulbares de controle da pressão arterial 

e balanço hidroeletrolítico, como NTS, RVLM e CVLM, enviando aferências que 

podem estimular o aumento do tônus simpático (Voisin and Bourque 2002; Bourque 

2008). Entretanto, nossos dados mostraram que os níveis de sódio plasmático não 

foram diferentes entre os grupos, não consistindo, portanto, um estímulo contínuo 

para aumento da pressão arterial. Neste impasse, somos forçados a levar em 

consideração os osmorreceptores periféricos, que se localizam no sistema porta-

hepático e conseguem reportar ao SNC os estímulos osmóticos continuamente 

gerados pelo excesso de solutos (incluindo o sódio) absorvido a partir do trato 
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gastrointestinal (Haberich 1967). Os nervos provenientes dos osmorreceptores 

centrais e periféricos encontram-se no NTS, sua primeira estação sináptica, o que 

pode alterar o funcionamento e processamento de informações aferentes outras no 

bulbo e corroborar para o aparecimento da hipertensão arterial.  

 Considerando a interação entre vias centrais ativadas por Ang II, desafio 

osmótico por ingestão aumentada de sal e simpatoexcitação, o bloqueio do receptor 

AT1 central (ventrículo lateral) por losartan foi realizado para avaliar a contribuição 

da Ang II endógena para o aumento de pressão dos ratos HS (Figura 19). As 

microinjeções foram realizadas no ventrículo lateral e certamente atingiram o SFO, 

órgão rico em receptores para Ang II (De Luca, Menani et al. 2014). O bloqueio 

resultou em queda na pressão arterial média de ratos HS, alcançando valores 

semelhantes ao do animal Cont. O bloqueio dos receptores AT1 não causou 

alteração na PAM de animais Cont. Não foram observadas diferenças na FC entre 

os grupos e após as microinjeções. Corroboram este achado os estudos de Collister 

& Nahey (2008) que demostraram que a infusão intravenosa (i.v.) de losartan reduz 

os valores de PAM em ratos alimentados com uma dieta contendo 4% de NaCl 

(Collister and Nahey 2008). Também corroboram nossos achados trabalhos de 

Kanagy & Fink (1993), os quais realizaram um experimento infundindo losartan i.v. 

em animais com sobrecarga de sódio por infusão endovenosa de salina hipertônica 

(6 mEq/dia) concluíram que o mesmo previne a hipertensão induzida por dieta rica 

em sal em animais com massa renal reduzida, sugerindo então a importância da 

angiotensina nos modelos de hipertensão induzida por sal na dieta. Em suas 

análises eles também não observaram diferenças na frequência cardíaca (Kanagy 

and Fink 1993).  

Para avaliar a presença da descarga simpática nesses animais, o bloqueador 

ganglionar hexametônio foi utilizado inicialmente na dose de 3 mg/Kg, demonstrando 

que uma dose baixa foi capaz de reduzir mais a pressão arterial dos animais HS 

quando comparado a animais Cont, tanto no período do pico de ação quanto no 

momento em que a pressão já estava estabilizada, indicando possivelmente que a 

dieta rica em sal aumenta a sensibilidade da pressão arterial do animal ao 

hexametônio. Para a dose de 30mg/kg, não houve diferença significativa entre as 

reduções de pressão entre os grupos. Contudo, a dose de 30 mg/kg de hexametônio 
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revelou que ratos HS não apresentavam taquicardia reflexa semelhante à de ratos 

Cont, sugerindo que a retirada cardiovagal de ratos HS possa estar comprometida. 

 A análise do barorreflexo evocado também revelou que ratos HS 

apresentaram maiores valores para MAP50, platô inferior e range de frequência 

cardíaca quando comparados a ratos Cont. Contudo, a análise do ganho não 

revelou diferenças entre os grupos sugerindo que a sensibilidade do barorreflexo 

seja semelhante entre eles. Este dado está de acordo com dados de Guild e cols. 

(2012), o qual utilizou a mesma técnica de análise do barorreflexo para avaliar o 

ganho de animais com alta ingestão de sal e não observou diferenças (Guild, 

McBryde et al. 2012). Por outro lado, o maior valor do platô inferior de ratos HS 

sugere que a retirada cardiovagal esteja de fato reduzida nestes animais, 

corroborando os dados obtidos com a injeção de hexametônio 30 mg/kg. 

 Em suma, podemos concluir que uma dieta rica em sal pode, desde as fases 

iniciais da vida, alterar de forma significativa o controle cardiovascular e permitir o 

aparecimento de hipertensão arterial, a qual parece estar associada a disfunções no 

controle autonômico cardiovascular. 
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