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Resumo 

O consumo alimentar inadequado é comumente relacionado ao desenvolvimento de diferentes 

doenças, tornando essencial o entendimento de mecanismos relacionados ao controle dos 

comportamentos ingestivos. Neste contexto, diversos hormônios têm se tornado alvo de 

diferentes estudos. A angiotensina II (Ang II) é um hormônio que, atuando por meio dos 

receptores AT1 e AT2, induz ingestão de água e sódio e reduz a ingestão alimentar. Porém, o 

papel de Ang II na ingestão de açúcares é incompreendido, assim, essa pesquisa buscou 

entender a relação entre Ang II central e a ingestão de sacarose. Para facilitar o entendimento, 

este trabalho foi dividido em três capítulos, abordando primeiramente a ação de Ang II 

endógena na indução da ingestão de sacarose, posteriormente, a relação entre a administração 

central de Ang II e a ingestão de sacarose e por fim, os possíveis mecanismos envolvidos. 

Para a execução dos experimentos, foram utilizados ratos Wistar com aproximadamente três 

meses de idade, que receberam implante de uma cânula guia para injeções 

intracerebroventriculares (i.c.v.). No primeiro capítulo, os experimentos mostraram que a 

privação hídrica induziu um aumento na ingestão de sacarose, não decorrente de uma busca 

energética e dependente da ativação dos receptores AT2 da Ang II. No segundo capítulo, 

demonstramos o efeito da injeção i.c.v. de Ang II sobre a ingestão de diferentes concentrações 

de sacarose e sobre a ingestão de glicose e frutose, componentes da sacarose. Os resultados 

mostraram uma maior ingestão de sacarose 60 e 150 mM em relação à água ofertada 

simultaneamente, não havendo diferença para a concentração 0,6 mM. Foi possível observar 

ainda a similaridade entre as ingestões de sacarose, frutose e glicose de mesma molaridade 

(60 mM). Por fim, a dissociação do efeito da sede sobre a ingestão de sacarose induzida por 

Ang II i.c.v foi demonstrada, sendo que mesmo após terem acesso, por 2h, apenas à água, os 

animais ingeriram sacarose quando a mesma foi ofertada. No terceiro capítulo, buscando 

entender como Ang II induz a ingestão de sacarose, avaliamos o efeito de Ang II i.c.v. sobre a 

reatividade ao sabor para água e para sacarose, sendo possível notar um aumento das reações 

apetitivas para ambos, entretanto mais significativo para sacarose quando os animais 

receberam água antes do teste. Em seguida, a participação dos receptores AT1 e AT2 foi 

evidenciada, uma vez que as injeções de losartana e PD123319 i.c.v. reduziram a ingestão de 

sacarose induzida por Ang II i.c.v.. De modo similar, apontamos a participação de 

mecanismos opioidérgicos, pois a injeção de naloxona (antagonista opioidérgico) i.c.v. 

também reduziu a ingestão de sacarose induzida por Ang II i.c.v.. Assim, concluímos que Ang 

II pode atuar no controle central da ingestão de sacarose e que essa ação pode ser mediada 
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pelos receptores AT1 e AT2 e por vias opioidérgicas. Além disso, Ang II aumenta a 

palatabilidade à sacarose 60 mM, sendo esse um potencial mecanismo pelo qual ela favorece 

a ingestão de sacarose.  
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Abstract 

Inadequate food consumption is commonly related to the development of different diseases, 

which makes the understanding of mechanisms related to ingestive behaviors control 

essential. In this context, several hormones have become the target of different studies. 

Angiotensin II (Ang II) is a hormone that, acting through AT1 and AT2 receptors, induces 

water and sodium intake and reduces food intake. However, the role of Ang II in sugar intake 

is misunderstood, so this research aimed to understand the relationship between central Ang II 

and sucrose intake. To facilitate the understanding, this work was divided into three chapters, 

first addressing the action of endogenous Ang II in inducing sucrose intake, later, the 

relationship between central administration of Ang II and sucrose intake and, finally, the 

possible mechanisms involved. For the execution of the experiments, Wistar rats 

(approximately three months of age), implanted with a guide cannula for 

intracerebroventricular (icv) injections (lateral ventricle), were used. In the first chapter, the 

experiments showed that water deprivation induced sucrose intake, an effect dependent on 

AT2 receptors activation, but not due to an energetic search. In the second chapter, it was 

demonstrated the effect of icv Ang II on the ingestion of different concentrations of sucrose 

and on glucose and fructose (components of sucrose) intakes. Water and sucrose were offered 

simultaneously and the results showed a higher intake of 60 and 150 mM sucrose, with no 

difference for 0.6 mM sucrose, in relation to water. Besides, at the same molarity (60 mM), 

Ang II induced similar volume intake of sucrose, fructose and glucose. Finally, it was 

investigated the dissociation of the effect of thirst on sucrose ingestion induced by icv Ang II. 

Even after having access only to water for 2 h, the animals ingested sucrose when it was 

offered. In the third chapter, seeking to understand how Ang II induces sucrose intake, it was 

evaluated the effect of icv Ang II on taste reactivity test for water and sucrose. The results 

showed an increase in appetitive reactions for both after icv Ang II. However, when the test 

were performed after the animals were allowed to drink water, appetitive reactions were 

greater for sucrose. Besides, the participation of AT1 and AT2 receptors was evidenced, since 

previous icv injection of losartan and PD123319, 15 min before offering sucrose, reduced 

central Ang II-induced sucrose intake. Similarly, it was demonstrated that naloxone was also 

able to reduce sucrose intake induced by Ang II. Thus, it is possible to conclude that Ang II 

can act in central control of sucrose intake and this action can be mediated by AT1 and AT2 

receptors and by opioidergic pathways. In addition, Ang II increased the palatability of 60 

mM sucrose, which is a potential mechanism to contribute to sucrose intake. 
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1. Introdução 

A ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), como doenças 

cardiovasculares, câncer, doenças respiratórias crônicas e diabetes, está em constante aumento 

em todo o mundo, sendo a principal causa de mortalidade atual. A organização mundial de 

saúde (OMS) publicou que em 2019 as DCNTs foram as responsáveis globais por cerca de 

80% da incapacidade decorrente de doenças (estimada pelo indicador YLDs: years of healthy 

life lost due to disability) e por 74% dos óbitos mundiais. Já no Brasil, a estimativa foi que as 

DCNTs corresponderam a 84% da causa de incapacidade e 75% da causa de óbitos, 6% mais 

alta que no ano 2000 (WHO, 2020a e 2020b). Ainda segundo a OMS, as DCNTs possuem 

fatores de risco comportamentais que podem ser modificados, como tabagismo, uso 

prejudicial de álcool, consumo de dieta inadequada e falta de atividade física, que podem 

levar a alterações metabólicas e fisiológicas como sobrepeso e obesidade, aumento da pressão 

arterial, hiperglicemia e hiperlipidemia (WHO, 2018).  

De modo geral o sobrepeso e a obesidade, presentes em diferentes DCNTs, são o 

resultado do desequilíbrio energético de longo prazo, caracterizado por um consumo maior 

que o gasto calórico (MAHAN & RAYMOND, 2018). Além disso, o consumo alimentar 

inadequado, com ênfase no consumo de dietas hipercalóricas, com alto teor de sódio e baixo 

teor de grãos integrais, frutas, vegetais e sementes, é comumente relacionado à ocorrência das 

DCNTs, podendo contribuir diretamente para o seu desenvolvimento  (BRANCA et al, 2019).  

O alto consumo de açúcar de adição, termo usado para designar açúcares adicionados 

aos alimentos pelo fabricante ou consumidor e açúcares naturalmente presentes no mel, 

xaropes, sucos de frutas e concentrados de suco de frutas, está relacionado à alteração de 

diferentes fatores envolvidos no desenvolvimento das DCNTs (Quadro 1), além de estar 

relacionado à ocorrência de cardiopatias e ao aumento de mortes por doenças 

cardiovasculares (DINICOLANTONIO & OKEEFE, 2017; YANG et al, 2014). É importante 

destacar ainda, que pela ativação das vias de recompensa, é possível que o consumo excessivo 

de açúcar também esteja relacionado ao desenvolvimento das desordens alimentares, como a 

compulsão alimentar (AVENA, RADA, HOEBEL, 2008). 
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Quadro 1: Fatores relacionados ao alto consumo de açúcares de adição e envolvidos no 
desenvolvimento de DCNTs 

 Aumento de peso (TE MORENGA, MALLARD, MANN, 2013); 

 Aumento do perfil lipídico e da pressão arterial (TE MORENGA et al, 2014); 

 Hiperinsulinemia e resistência à insulina (DINICOLANTONIO & OKEEFE, 2017). 

 

Métodos como intervenções médicas (farmacoterapia e cirurgias) e intervenções no 

estilo de vida são usados como tratamentos para essas doenças, sendo que o último, apesar de 

ser mais natural e possuir menor custo, possui baixa adesão, prejudicando sua eficácia 

(SASAKI, 2017). Este cenário amplifica a importância de se entender os mecanismos que 

regulam o comportamento alimentar, desde a realização das escolhas alimentares até os 

controles para a quantidade ingerida, tornando o sistema nervoso central (SNC) um elemento 

essencial a ser estudado.  

O SNC processa as informações sobre a necessidade de nutrientes associando a 

informações relativas à recompensa, ao contexto e às memórias adquiridas, que por vezes se 

sobressaem à necessidade, levando a uma ingestão inadequada e a um estado de desequilíbrio 

energético (BERTHOUD, 2011; SASAKI, 2017). Deste modo, pode-se inferir que quando um 

indivíduo consome uma sobremesa hipercalórica após o almoço, é possível que sua 

necessidade energética no momento já esteja suprida pela refeição principal, porém o prazer 

relacionado ao paladar do alimento, ao contexto inserido e as memórias associadas (quando se 

possui o habito de comer sobremesa ou alguma memória afetiva relacionada ao alimento em 

questão), fazem com que esse indivíduo deseje e realize a ingestão, em outras palavras, apesar 

de não sentir fome, o indivíduo sente desejo e portanto consome a sobremesa.  

Sasaki (2017) afirma que uma importante condutora de informações a respeito do 

consumo alimentar é a via humoral, que pode ser mediada tanto por nutrientes quanto por 

hormônios. Assim, tanto quando há necessidade de ingestão ou após o consumo alimentar, as 

alterações nas concentrações de glicose, aminoácidos e lipídeos, bem como as alterações nas 

concentrações de hormônios como grelina, insulina e leptina, informam ao SNC sobre a 

necessidade de ingestão ou sobre o consumo realizado. 

Apesar do vasto conhecimento da ação de importantes hormônios como leptina, 

insulina e grelina, os mecanismos de controle humoral ainda não são completamente 
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elucidados, como é o caso da relação entre angiotensina II (Ang II) e os comportamentos 

ingestivos. 

Ang II é um hormônio que faz parte do sistema renina angiotensina (SRA), que é mais 

conhecido por seu papel na regulação do equilíbrio hidromineral e função cardiovascular (DE 

KLOET et al, 2010). Assim, substâncias que reduzem a síntese ou a ligação de Ang II a seus 

receptores vêm sendo utilizadas como tratamento anti-hipertensivo há muitos anos. 

Entretanto, recentemente, várias evidências apontam para uma associação entre o SRA e o 

desenvolvimento de obesidade e resistência à insulina, fornecendo uma potencial ligação 

entre diabetes, obesidade e hipertensão, comorbidades presentes na síndrome metabólica (DE 

KLOET et al, 2010). Além disso, foi demonstrado que a Ang II em modelos animais pode 

levar a redução da ingestão de alimentos (NAKANO-TATENO et al, 2012; PORTER et al, 

2003; PORTER & POTRATZ, 2004; YAMAMOTO et al, 2011), havendo também indícios 

de que possa alterar a palatabilidade (SHIGEMURA et al, 2013; SHIGEMURA et al, 2015; 

SHIGEMURA et al, 2019). 

O conhecimento sobre a interação entre as vias que regulam a ingestão e vias de 

recompensa, juntamente a recente demonstração da existência da influência da Ang II sobre a 

ingestão de alimentos e palatabilidade, nos leva a buscar um maior entendimento sobre este 

processo. Deste modo, essa pesquisa objetivou elucidar em modelo animal, o envolvimento 

central de Ang II no consumo de sacarose, para que futuramente possa fornecer embasamento 

teórico para estudos relacionados ao consumo alimentar, DCNTs, desenvolvimento de 

intervenções e a análise de efeitos colaterais de medicamentos já utilizados.  

Para tanto, no decorrer deste trabalho foi abordado o efeito central endógeno e 

exógeno de Ang II sobre a ingestão de sacarose, explorando possíveis mecanismos 

envolvendo alteração de palatabilidade e os opioides.  
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2. Revisão da literatura 

2.1 Práticas alimentares 

O ato de se alimentar advém de um estímulo denominado motivação, o que o 

caracteriza como um comportamento motivado (LENT, 2010). A motivação pode ser interna 

ou externa, podendo se tratar de uma necessidade fisiológica (levando a busca por 

homeostasia), uma necessidade hedônica (levando a busca por prazer) ou ainda uma 

necessidade cognitiva (para satisfazer questões psicológicas e socioculturais) (POULAIN & 

PROENÇA, 2003; SASAKI, 2017).  

Para a ocorrência de um comportamento alimentar, inicialmente uma motivação leva 

ao desejo de se alimentar, denominado apetite, seguida de um comportamento de busca, 

denominado comportamento apetitivo, e enfim ao comportamento ingestivo (ou 

consumatório), que é comumente interrompido quando o apetite é cessado, o que é chamado 

de saciedade (ANDERMANN & LOWELL, 2017; LENT, 2010). A figura abaixo apresenta 

os conceitos básicos sobre a prática alimentar. 

    
Figura 1. Regulação do comportamento ingestivo a partir da integração de áreas relacionadas ao 
apetite homeostático e hedônico. SNC: sistema nervoso central. Fonte: Elaborado pela autora com 
base no texto de Sasaki (2017); 
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Entretanto é importante lembrar a complexidade das práticas alimentares em humanos, 

que possuem padrões para as refeições, como por exemplo horários pré-estabelecidos, 

deslocamento, uso de talheres e as vezes consumo de quantidade abaixo ou acima da 

necessária para satisfazer a fome, casos em que as motivações psicológica e sociocultural 

podem se sobrepor sobre as necessidades fisiológicas e hedônicas (BERTHOUD, 2011; 

SASAKI, 2017). Um exemplo disso pode ser observado quando um indivíduo cria o hábito de 

comer um lanche em jejum, durante a manhã, sempre na mesma faixa de horário, modulando 

seu organismo a manifestar o apetite naquele horário. Considerando a mesma situação, é 

possível que em algum dia esse indivíduo decida pular essa refeição, por falta de tempo, por 

exemplo, não realizando o comportamento ingestivo, apesar de manifestar o desejo de comer. 

Neste exemplo é possível identificar que apesar de haver as motivações fisiológicas, 

hedônicas e cognitivas, com a consequente manifestação do apetite, o comportamento 

ingestivo não ocorre devido a uma motivação psicológica e sociocultural (escolher não se 

atrasar para algum compromisso). Os mecanismos biológicos que permitem que haja esse 

controle sobre as práticas alimentares ainda não são completamente entendidos, porém este 

conhecimento é essencial para o desenvolvimento de intervenções em casos de disfunções 

como anorexia e compulsão alimentar (BERTHOUD, 2011; SASAKI, 2017). Os tópicos a 

seguir irão abordar um pouco mais sobre apetite, saciedade, comportamento ingestivo e o 

controle neural sobre eles.  

2.1.1. Apetite 

O termo apetite é atribuído ao desejo de ingestão, que pode ser considerado 

homeostático, quando a motivação que o desencadeou é fisiológica, como a necessidade de 

nutrientes ou déficit calórico, ou pode ser considerado hedônico, quando a motivação é a 

busca por prazer (ANDERMANN & LOWELL, 2017). Apesar das diferenças, os controles do 

apetite homeostático e hedônico ocorrem por meio de circuitos convergentes, o que pode ser 

verificado quando consideramos a resposta de recompensa gerada, por exemplo, quando a 

alimentação ocorre em uma situação de necessidade para reestabelecer a homeostasia há um 

aumento na resposta de recompensa, o que explicaria por que quando estamos com fome 

podemos ter a sensação de que um alimento é mais saboroso (BERTHOUD, 2011; 

ANDERMANN & LOWELL, 2017). 
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2.1.2 Comportamento ingestivo  

O comportamento ingestivo, também chamado de comportamento consumatório, 

consiste na entrada de substâncias líquidas e sólidas no trato gastrointestinal por meio de 

mecanismos motores orquestrados pelo SNC (LENT, 2008; LENT, 2010; MCCAUGHEY, 

2008) e pode ser considerado um dos mecanismos homeostáticos do organismo, sendo 

essencial para a sobrevivência (LENT, 2010).  

O ato mecânico do comportamento ingestivo é controlado por centros neurais no 

tronco encefálico, assim, se o encéfalo é seccionado acima do mesencéfalo e abaixo do 

hipotálamo o animal ainda consegue executar processos como salivar, lamber, mastigar e 

deglutir (GUYTON & HALL, 2006). Entretanto centros neurais superiores são os 

responsáveis por colocar estes mecanismos em ação e controlar os outros aspectos do 

consumo, em outras palavras, processar as informações sobre o apetite e saciedade e 

comandar o início e o fim de um comportamento ingestivo (GUYTON & HALL, 2006). O 

processamento dessas informações ocorre por meio de circuitos neurais que são 

interdependentes, o que pode ser percebido pelo fato que o aprendizado (estímulo cognitivo) e 

a privação (estímulo homeostático), podem alterar respostas apetitivas e aversivas 

(processamento hedônico) em relação a um alimento, influenciando o processo final de 

ingestão (NORGREN et al, 2003; BERTHOUD, 2011).  

2.1.2 Saciedade 

A saciedade ocorre quando o apetite é cessado, culminando na interrupção do 

comportamento ingestivo. Para sua ocorrência, as informações relacionadas ao que foi 

ingerido são transmitidas para o SNC pela via humoral, mediada por nutrientes e hormônios, e 

pela via neural, através da recepção de sinais periféricos pelo núcleo do trato solitário (NTS) e 

pelos sinais gerados nos órgãos circunventriculares (OCVs, que possuem barreira 

hematoencefálica incompleta) (SASAKI, 2017).  

2.1.3 Regulação neural dos comportamentos ingestivos 

Quando se trata da regulação de comportamentos motivados, o hipotálamo é 

considerado como um centro de controle, articulando com áreas corticais e límbicas, sistemas 

eferentes neurais e humorais e sistemas motores. Na regulação dos comportamentos 

ingestivos, o complexo vagal dorsal (CVD) que compreende o núcleo dorsal do vago, o NTS 
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e a área postrema (AP), juntamente aos demais OCVs, em especial o órgão subfornicial (OSF) 

e o órgão vasculoso da lâmina terminal (OVLT), promovem uma ligação entre os sinais 

periféricos e o hipotálamo, que processa as informações sob a influência de estruturas cortico-

límbicas, e envia projeções para o tronco encefálico, que por sua vez coordena as ações dos 

sistemas oromotor e locomotor (LENT, 2008; LENT, 2010; MAGNI et al, 2009). Além disso, 

a ingestão de alimentos e água frequentemente ocorre de modo antecipatório, prevenindo 

déficits metabólicos, existindo neurônios relacionados aos mecanismos de apetite e sede que 

são ativados pelo ciclo circadiano e por pistas externas de presença de água e alimento 

(ANDERMANN & LOWELL, 2017; LENT, 2010). Deste modo, o hipotálamo recebe 

informações cognitivas e límbicas (como experiências aprendidas e o prazer associado), pistas 

externas (como informações a respeito da presença de água ou alimento) e pistas internas 

(como a necessidade homeostática/antecipatória) e ativa a execução dos comportamentos 

ingestivos (LENT, 2010; SASAKI, 2017).  

Uma breve explicação das vias pelas quais o hipotálamo recebe informações para 

realizar o controle da ingestão hídrica, de sódio e alimentar é descrita a seguir, porém é 

importante ressaltar que apesar dos grandes avanços científicos, os processos que envolvem 

os controles ingestivos ainda não são completamente conhecidos.  

Ingestão hídrica e de sódio: Para realizar o controle hidrossalino, o hipotálamo conta com 

um sistema de retroação formado por duas alças, a primeira é constituída por 

mecanorreceptores periféricos (receptores de volume, que detectam alterações no volume 

sanguíneo; barorreceptores, que detectam alterações de pressão e osmorreceptores, que 

detectam alterações osmóticas) que se conectam ao NTS, que por sua vez possui conexões 

com os núcleos paraventricular (PVN) e supraótico do hipotálamo (SON). A outra alça é 

formada por receptores centrais, situados nos OCVs e em algumas regiões hipotalâmicas. Os 

OCVs, por meio de osmorreceptores, detectam variações de osmolaridade e enviam 

informações via projeções para o SON e PVN, e em paralelo, alterações na concentração 

circulante de Ang II são percebidas pelos OCVs e pela área pré-óptica do hipotálamo, 

fechando a alça de retroação (IOVINO, et al, 2021; LENT, 2010). 

Ingestão alimentar: A sinalização que determina a ingestão alimentar é bastante complexa e 

ainda não é totalmente compreendida, sendo que recentemente surgiu o conceito de que o 

impulso alimentar seria constante, como um instinto permanente que estaria inibido por sinais 

químicos e neurais nos momentos em que a ingestão não fosse necessária (LENT, 2010).  
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Entretanto, de modo geral é conhecido que sinais químicos e neurais, relacionados a 

homeostase alimentar e ao sistema cortico-límbico, chegam ao hipotálamo e influenciam no 

controle alimentar, sendo observado interdependência das vias de sinalização, ou seja, os 

sinais metabólicos podem alterar a sinalização cortico-límbica (denominado processamento de 

baixo para cima) e as estruturas cortico-límbicas podem alterar as respostas aos sinais 

metabólicos (processamento de cima para baixo) (BERTHOUD, 2011; SASAKI, 2017). 

O termo homeostase alimentar se refere ao equilíbrio da quantidade disponível de 

energia, de macronutrientes e de micronutrientes essenciais aos processos metabólicos. Para 

mantê-la, o hipotálamo recebe sinais relativos à quantidade de nutrientes presentes no trato 

gastrointestinal, na circulação e acumulados nos tecidos de reserva (LENT, 2010).  

Assim que um alimento entra em contato com a boca, os sistemas gustativos e 

olfativos enviam sinais que processam o sabor do alimento, fornecendo pistas sobre os 

nutrientes presentes, por exemplo, um alimento doce fornece pistas sobre a presença de 

carboidratos (LENT, 2010, DAMIANI & DAMIANI, 2011). A presença de alimento no trato 

gastrointestinal leva a expansão gástrica e ao estiramento mecânico do intestino que 

juntamente com a presença de nutrientes absorvidos e hormônios na circulação, formam o 

conjunto de sinais que são transmitidos ao NTS pelas aferências vagais que inervam o trato 

gastrointestinal e a veia porta hepática. Em seguida, o NTS transmite informações para o 

núcleo parabraquial (PBN) e para o hipotálamo, mais especificamente para o PVN e para o 

núcleo arqueado (ARQ) (GUYTON & HALL, 2006; DAMIANI & DAMIANI, 2011; 

SASAKI, 2017). Por meio da via humoral, os componentes básicos dos macronutrientes, 

como glicose, aminoácidos e ácidos graxos também servem diretamente como sinalizadores 

para o SNC, sendo as alterações em suas concentrações percebidas por neurônios do ARQ, ao 

mesmo tempo que, perifericamente, estes nutrientes servem de estímulo para a liberação de 

hormônios como leptina, insulina, colecistocinina (CCK), peptídeo YY (PYY) e o peptídeo 

semelhante ao glucagon-1 (GLP1), que atuam em diversos centros neurais, principalmente no 

ARQ, estimulando a regulação da alimentação (GUYTON & HALL, 2006; SASAKI, 2017).  

As estruturas córtico-límbicas influenciam na formação dos comportamentos 

ingestivos tanto por alterar a percepção sensorial dos alimentos quanto por referenciar as 

relações de recompensa e risco associadas, consequentemente levando às decisões sobre 

comer ou não comer e sobre o quanto comer (BERTHOUD, 2011, AZEVEDO et al, 2021). 
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Apesar de os detalhes a respeito da sinalização dessa complexa rede de conexões ainda 

não estarem completamente elucidados, são reconhecidas vias aferentes e eferentes entre o 

hipotálamo e as estruturas corticais e subcorticais (córtex cingulado anterior, córtex pré-

frontal, córtex orbitofrontal, córtex insular, hipocampo, septo lateral, núcleo do leito da estria 

terminal e amigdala) e de modo geral, a influência dessas estruturas sobre os comportamentos 

ingestivos se baseia na atribuição de informações a respeito das experiencias emocionais 

relacionadas ao alimento (AZEVEDO, 2021). Deste modo, quando nos deparamos com um 

alimento, o cortex orbitofrontal decodifica os estímulos visuais, olfativos e gustativos 

associados e o córtex pré-frontal determina o desejo de comer, o hipocampo associa os sinais 

sensoriais e, atuando com a amigdala, vincula a resposta de recompensa gerada pelo alimento 

ao local onde foi ingerido, além de participar da consolidação da memória. Se uma fonte de 

perigo é identificada, o septo lateral, que participa do medo e de comportamentos 

ansiogênicos, integra as informações da amigdala e do hipocampo e transmite ao hipotálamo.  

Em um segundo contato com o mesmo alimento, os estímulos ambientais e relativos ao sabor 

serão processados pelo córtex insular, que associando às novas informações homeostáticas e 

límbicas recebidas por estímulos da amígdala, do hipotálamo lateral e do córtex orbitofrontal, 

promove um ajuste na resposta ingestiva, tanto positiva quanto negativamente, dependendo 

das “dicas” aprendidas (AZEVEDO, 2021).  

Uma vez que os sinais periféricos relativos aos nutrientes e as informações cortico-

límbicas chegam ao hipotálamo, os neurônios presentes na área hipotalâmica lateral (LHA), 

ARC, PVN e nos núcleos ventromedial (VMH) e dorsomedial (DMH) expressam fatores 

orexígenos ou anorexígenos (descritos na tabela 1) que vão desencadear as vias que culminam 

na coordenação dos sistemas oromotor e locomotor, resultando na ingestão ou rejeição 

alimentar correspondentes (MAGNI et al, 2009). 
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Tabela 1. Principais fatores orexígenos e anorexínenos secretados pelos neurônios hipotalâmicos 

Fatores orexígenos Fatores anorexígenos 

Neuropeptídeo Y (NPY) Proopiomelanocortina (POMC)* 

Peptídeo relacionado ao gene agouti (AgRP) Hormônio liberador de corticotrofina (CRH) 

Orexina Transcrito relacionado à cocaína e anfetamina (CART) 

Hormônio concetrador de melanina (MCH) Peptídeo semelhante ao glucagon 1 (GLP-1) 

Endocanabinóides Fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) 

Proteína quinase ativada por AMP (AMPK) Proteína alvo da rapamicina em mamíferos (mTOR) 

Dinorfina Nesfatina-1 

Galanina (GAL) Ocitocina 

 Serotonina 

 Neurotensina 

 Histidina / Histamina 

*Percursor do hormônio estimulador de alfa-melanócitos (α-MSH). AMP, adenosina 5'-monofosfato. 
Adaptado de (ATKINSON, 2008). 

 

2.2 Preferencias alimentares 

As preferências por alimentos de alto valor calórico, ricos em açúcares e gordura 

frequentemente são associadas à ocorrência de obesidade e de DCNTs (LEVINE, KOTZ, 

GOSNELL, 2003; LOWE & BUTRYN, 2007; LUNDY, 2008, BERTHOUD, 2011), sendo 

relatado um consumo excessivo de alimentos, apesar da ausência de fome e presença de 

grande reserva de gordura (BERTHOUD, 2011).  

Os mecanismos que influenciam as preferências alimentares podem ser inatos, 

relativos a fatores fisiológicos e genéticos, ou adquiridos, baseados na experiência individual, 

como a exposição aos alimentos durante a infância, fatores regionais, econômicos e culturais 

(SASAKI, 2017). Segundo Sasaki (2017) os mecanismos inatos relacionados à preferência 

alimentar são conservados entre os humanos e possivelmente em várias espécies, isso faz 

deles um importante alvo de pesquisas que buscam elucidar os comportamentos alimentares e 

desenvolver intervenções para as doenças relacionadas.  

Gorduras e carboidratos, principalmente os açúcares, são exemplos de macronutrientes 

que podem afetar sistemas centrais de recompensa, definindo a preferência por eles e 

aumentando a ingestão (LEVINE, KOTZ, GOSNELL, 2003; MCCAUGHEY, 2008). Dois 



11 
 

sistemas são principalmente reconhecidos pela sua atuação nos mecanismos de recompensa 

alimentar, realizando a regulação hedônica do apetite, o sistema dopaminérgico e o sistema 

opioidérgico, sendo o primeiro mais associado a motivação hedônica e o segundo ao 

prazer/valor de recompensa.  

Os neurônios dopaminérgicos associados a esses efeitos, estão localizados 

principalmente na área tegmentar ventral (VTA) e projetam-se para o núcleo accumbens 

(NAc), onde liberam dopamina, que desempenha um papel fundamental na tradução da 

motivação em ação, proporcionalmente à avaliação de prazer da refeição e sob controle dos 

sinais provenientes das estruturas cortico-límbicas e dos sinais referentes a homeostase 

alimentar (BERTHOUD, 2011; DAMIANI & DAMIANI, 2011; SASAKI, 2017). O sistema 

opioide influencia o comportamento alimentar, afetando principalmente o impacto hedônico 

(atribuindo prazer), entretanto, também afeta os aspectos motivacionais relacionados à 

alimentação impulsionada pela palatabilidade (SASAKI, 2017).  

As encefalinas e a β-endorfina são peptídeos opioides endógenos que se ligam aos 

receptores opioides delta (DOR) e/ou mu (MOR) (as encefalinas agem por meio de MORs e 

DORs, enquanto a β-endorfina age apenas por meio de MORs), desempenhando um 

importante papel na recompensa relacionada aos alimentos (SASAKI, 2017). Assim, a 

estimulação de MORs no NAc leva a hiperfagia de alimentos palatáveis enquanto seu 

bloqueio leva a redução da ingestão destes alimentos. Além disso, a administração dos 

antagonistas opióides estão relacionados a redução da sensação de prazer dos alimentos, 

prevenindo a expressão da preferência gustativa (BERTHOUD, 2011; DAMIANI & 

DAMIANI, 2011; SASAKI, 2017). 

Como citado anteriormente tanto o sistema de recompensa pode alterar os limiares da 

homeostasia, quanto os sinais referentes a homeostasia podem alterar a resposta de 

recompensa gerada pelos alimentos (NORGREN et al, 2003; BERTHOUD, 2011; SASAKI, 

2017). Assim, diferentes sinalizadores periféricos referentes ao estado fisiológico, como 

insulina, leptina, CCK, PYY e GLP-1, podem alterar a recompensa gerada pela ingestão, 

alterando também as preferências alimentares (NORGREN et al, 2003; BERTHOUD, 2011; 

SASAKI, 2017).  

Além do apetite hedônico, outros fatores podem afetar as escolhas alimentares. 

Mutações relacionadas à redução da função das melanocortinas no SNC aumentaram a 
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preferência por gordura e reduziram a preferência por carboidratos, tanto em roedores quanto 

em humanos, e de modo similar, é relatado que outros neuropeptídeos que regulam a ingestão 

homeostática também possam estar associados às preferências alimentares, dentre eles a 

galanina, neuromedina, NPY e ocitocina (SASAKI, 2017).  

Por fim, é importante destacar que os circuitos neurais que estão associados às 

preferências alimentares e à indução do consumo excessivo podem ser paralelos às vias 

neurais dos mecanismos de dependência, podendo, por exemplo, ser possível observar sinais 

de abstinência induzidos por consumo excessivo de açúcar, similares aos sinais induzidos por 

morfina e nicotina (COLANTUONI et al, 2002). 

2.2.1. Preferência e ingestão de açúcares  

O consumo de substâncias com sabor doce ativa circuitos que geram respostas neurais 

e comportamentais diferentes dos observados para substâncias com outros sabores (salgado, 

azedo, amargo e umami) (MCCAUGHEY, 2008). Quando um gustante (substância química 

capaz de provocar a sensação de sabor) relacionado ao sabor doce se liga aos 

quimiorreceptores presentes nas papilas gustativas (localizadas principalmente na língua), 

sinapses químicas são estabelecidas entre os quimiorreceptores e as fibras aferentes de 

neurônios que se reúnem em ramos dos nervos cranianos, principalmente do nervo facial 

(VII), que conduzem o estímulo ao NTS. Do NTS as informações a respeito do sabor são 

transmitidas, por projeções diretas e indiretas, para o núcleo ventral posterior medial do 

tálamo e em seguida para o córtex insular (principalmente para a porção agranular), onde as 

respostas neurais fornecem uma estreita correspondência com a qualidade do sabor, 

associando as informações homeostáticas e límbicas recebidas por estímulos da amígdala, do 

hipotálamo lateral e do córtex orbitofrontal, áreas que também contêm células cuja atividade é 

alterada após estimulação das papilas gustativas (MCCAUGHEY, 2008; MUNGARNDEE, 

LUNDY, NORGREN, 2008; LENT, 2010).  

Um fato bastante interessante é que apesar de diferentes substâncias como os 

sacarídeos (glicose, frutose e sacarose), peptídeos (aspartame), ânions orgânicos (sacarina 

sódica) e proteínas (monelina) serem capazes de se ligar aos mesmos receptores (T1r2 e T1r3, 

receptores que formam o heterodímero relacionado a percepção de sabor doce), diferentes 

vias intracelulares são ativadas em respostas aos gustantes sacarídeos (adoçantes naturais) e 

não sacarídeos (adoçantes artificiais) e ambas resultam em sinapse com os mesmos aferentes 
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neuronais, culminando na percepção do sabor doce (LENT, 2010). Deste modo, não existem 

provas científicas de que seja possível diferenciar o sabor doce provindo de diferentes 

substâncias apenas pelo estímulo destes receptores, havendo integração de outros sistemas 

para que se realize a distinção (SPECTOR & SCHIER, 2018). 

Assim como as demais respostas de recompensa induzidas por alimentos, o processo 

de palatabilidade e recompensa relacionado ao consumo de açúcares pode sofrer mudanças 

dependendo do estado fisiológico ou devido à aprendizagem (MCCAUGHEY, 2008; 

NORGREN et al, 2003). Deste modo, pode-se considerar que substâncias que atuam como 

moduladoras do processo ingestivo, sinalizando o estado fisiológico ou associando 

informações aprendidas, possam estar modulando também as respostas de palatabilidade e 

recompensa geradas pelo consumo de açúcares. Em acordo a isso, dados da literatura 

demonstram a alteração do consumo de açúcares sob a influência de substâncias como 

canabinóides, opioides, CART, insulina e leptina.  

Os canabinóides endógenos e exógenos, que possuem efeito orexígeno, mostraram 

aumento do consumo de soluções e alimentos com sabor doce por roedores, estímulo que não 

ocorre em animais deficientes em receptores CB1 ou animais cujos receptores CB1 foram 

bloqueados, mostrando a atuação fundamental destes receptores (ARNONE et al, 1997; 

YOSHIDA et al, 2010; YOSHIDA et al, 2012).  

Os opioides são substâncias que também apresentam um efeito orexígeno no SNC e 

quando agonistas, como morfina, são administrados, estimulam a ingestão de soluções de 

sabor doce (sacarose e sacarina) e de modo complementar, a administração dos antagonistas 

dos receptores opioides reduzem a ingestão de alimentos e soluções com sabor doce, 

potencialmente pela alteração das qualidades hedônicas relacionadas (RUEGG, 1996; 

BODNAR, 2004).  

Em contrapartida, CART, cuja expressão no SNC é modulada pelo estado nutricional 

induzindo efeito anorexígeno, suprime a ingestão de sacarose quando injetado no sistema 

ventricular encefálico (ventrículo lateral e quarto ventrículo) (ZHENG, PATTERSON, 

BERTHOUD, 2001). De modo similar, tanto a insulina quanto a leptina, que são hormônios 

que participam da regulação central da homeostase de energia, atuando como fatores 

anorexígenos, demonstram reduzir a ingestão de sacarose por meio da modulação do sistema 

de recompensa (FIGLEWICZ et al, 2008; FIGLEWICZ et al, 2006; FIGLEWICZ et al, 2001; 
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KAWAI et al, 2000; SHIGEMURA et al, 2013). Além disso, foi relatado que ratos tratados 

com dieta hiper lipídica apresentaram resistência aos efeitos de insulina e leptina 

(administradas centralmente) na redução da ingestão de sacarose (FIGLEWICZ et al, 2006).   

Com base em fatores comuns nestes estudos podemos observar que de modo geral, 

fatores que induzem efeitos orexígenos potencialmente favorecem a ingestão de açúcares e 

fatores que induzem efeitos anorexígenos potencialmente desfavorecem a ingestão de 

açúcares. Entretanto, em desacordo a isso, angiotensina II, cujos efeitos anorexígenos vem 

sendo demonstrados pela literatura (PORTER et al, 2003; PORTER & POTRATZ, 2004; 

YAMAMOTO et al, 2011; NAKANO-TATENO et al, 2012), recentemente tem sido 

associada a um aumento na ingestão de soluções com sabor doce (SHIGEMURA et al, 2013; 

SHIGEMURA et al, 2015; SHIGEMURA et al, 2019), fato que ainda não é completamente 

esclarecido, havendo necessidade da realização de estudos mais aprofundados a respeito deste 

assunto.  

 

2.3. O sistema renina angiotensina (SRA) 

2.3.1. Aspectos gerais 

Desde a descoberta inicial, em 1898, de uma substância renal que poderia causar 

aumento da pressão arterial (TIGERSTEDT & BERGMAN, 1898), até os dias atuais com a 

demonstração do seu envolvimento com a patogênese da Covid-19 (GHEBLAWI et al., 

2020), o complexo sistema renina angiotensina (SRA) tem demonstrado seu fundamental 

papel no corpo humano. Composto por diversos peptídeos, o SRA possui funções endócrinas, 

parácrinas e autócrinas, sendo possível identificar seus componentes tanto na circulação 

sanguínea, que os conduzem aos órgãos alvo, quanto localmente em diferentes tecidos, com 

ação multifuncional, com características contrarregulatórias, havendo diferentes peptídeos que 

exercem influência modulatória entre si (SAMPAIO et al, 2009).  

De modo geral a formação desses peptídeos, denominados peptídeos 

angiotensinérgicos, ocorre por meio de um processo que é iniciado pela hidrólise do 

angiotensinogênio em angiotensina I, realizada principalmente pela renina, mas também por 

outras enzimas como tonina e catepsina G (SAMPAIO et al, 2009). Majoritariamente pela 

ação da enzima conversora de angiotensina (ECA), angiotensina I dá origem a angiotensina II, 
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que é o peptídeo reconhecido como o mais biologicamente ativo do SRA (BERNE et al, 

2004). Todavia tanto a angiotensina I quanto a angiotensina II, por diversas vias enzimáticas, 

podem dar origem a outros componentes bioativos como angiotensina III, angiotensina IV e 

angiotensina (1-7), que são capazes de se ligar a diferentes receptores, desencadeando 

cascatas de sinalização que culminam em diferentes efeitos (Figura 2) (SAMPAIO et al, 

2009). 

Figura 2. Cascata de formação de peptídeos angiotensinérgicos e suas principais ações. ECA: enzima 
conversora de angiotensina; ECA2: enzima conversora de angiotensina tipo 2; PEP: prolil-
endopeptidase; NEP: neutral-endopeptidase; PCP: proli-carboxipeptidase; AP-N: aminopeptidase N; 
AP-A: aminopeptidase A; AT1: receptor de angiotensina II tipo 1; AT2: receptor de angiotensina II 
tipo 2; AT4: receptor de angiotensina IV, RPR: receptor de renina/pró-renina. Fonte: Adaptado de 
Sampaio et al (2009). 
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2.3.2. Angiotensina II 

A angiotensina II (Ang II) do SRA circulante, é formada em situações que resultam na 

liberação de renina pelos rins, principalmente a redução da pressão de perfusão sanguínea na 

arteríola aferente, a redução da oferta de sódio à mácula densa e a estimulação do sistema 

nervoso simpático (KURTZ & WAGNER, 1999). A renina cliva o angiotensinogênio em 

angiotensina I (Ang I) que então é convertida em Ang II, auxiliando no reestabelecimento das 

condições basais do organismo, principalmente através da ligação nos receptores AT1 e AT2 

(BERNE et al, 2004; DE KLOET, KRAUSE, WOODS, 2010; FITZSIMONS, 1998). Por 

meio de sua ligação no receptor AT1, Ang II exerce um importante papel no controle da 

pressão arterial: atuando nas arteríolas, promovendo vasoconstrição; na glândula hipófise, 

estimulando a secreção de vasopressina; nos rins, aumentando excreção de potássio e a 

reabsorção de sódio (aumentando a retenção de água); e no córtex da glândula renal, 

estimulando a liberação de aldosterona, que reforça a excreção de potássio e reabsorção de 

sódio (FITZSIMONS 1998, BERNE et al, 2004; SAMPAIO, 2009). Ainda pela ligação à 

receptores AT1, Ang II pode atuar como neurotransmissor e neuro-regulador, modulando a 

pressão arterial, aumentando a atividade simpática, induzindo a sede e o apetite ao sódio, além 

de agir na secreção hormonal, influenciando a liberação do hormônio adrenocorticotrófico 

(ACTH), prolactina, vasopressina, dopamina e melatonina (SAMPAIO, 2009).  

A ligação de Ang II com os receptores AT2 promove efeitos distintos e as vezes 

opostos, aos estimulados por sua ligação em AT1. No rim, o receptor AT2 demonstra 

desempenhar um papel contrarregulatório ao exercido pelo AT1, aumentando a natriurese e 

potencialmente restringindo a ação vasoconstritora renal de Ang II, além disso, nas arteríolas, 

o receptor AT2 promove vasodilatação (Fyhrquist e Saijonmaa 2008, Sampaio, 2009, Wright 

e Harding 2011). Em contrapartida, a administração central de antagonistas dos receptores 

AT2, assim como antagonistas dos receptores AT1, reduzem a ingestão de água e sódio 

induzidas por Ang II (DO PRADO et al, 1996), bem como reduzem o efeito anorexígeno de 

Ang II (OHINATA et al, 2008; YOSHIDA et al, 2012), ou seja, em relação aos 

comportamentos ingestivos, a ação de Ang II nos receptores AT1 e AT2 são complementares.  

Apesar dos efeitos centrais relatados, a Ang II do SRA circulante não ultrapassa a 

barreira hematoencefálica, deste modo, sua atuação no SNC é principalmente mediada por sua 
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ligação nos OCVs, onde há grande concentração de receptores angiotensinérgicos (LENKEI 

et al, 1997, WRIGHT & HARDING, 2011). Como relatado anteriormente (item 2.1), os 

OCVs atuam na detecção de sinais periféricos, que incluem as alterações na concentração de 

Ang II, induzindo o SNC a efetuar ajustes neurais ou neuroendócrinos como resposta 

(FITZSIMONS, 1998; DE LUCA et al, 2014).  

Dentre as ações da Ang II no SNC, existem vários processos incompreendidos, como 

sua relação com o processamento cognitivo, estresse, consumo de álcool, convulsões, 

depressão, diabetes, doença de Parkinson e Alzheimer, mas mesmo dentre os processos mais 

bem entendidos como o controle vascular, sede e apetite ao sódio, ainda existem diversas 

perguntas a serem respondidas (WRIGHT & HARDING, 2011 e 2013). Para auxiliar no 

entendimento desta pesquisa, focaremos na relação entre a Ang II, os comportamentos 

ingestivos e as respostas ao sabor. 

Efeito de Ang II sobre os comportamentos ingestivos 

Pesquisas realizadas a mais de 50 anos atrás já demonstravam a ação central de Ang II 

na ingestão hídrica e, posteriormente, o seu papel na ingestão de sódio também começou a ser 

demonstrado (EPSTEIN, FITZSIMONS, ROLLS, 1970). Por meio dos OCVs, principalmente 

o OSF, tanto a Ang II endógena quanto a exógena (injetada central e perifericamente) levam a 

um aumento significativo na ingestão de água, sendo esse efeito bloqueado pelos antagonistas 

dos receptores AT1 (FITZSIMONS, 1998; WRIGHT & HARDING, 2011). A injeção central 

de PD 123319, antagonista do receptor AT2, também demonstrou ser capaz de inibir o efeito 

de Ang II sobre a ingestão de água, entretanto para isso foi necessária a administração de uma 

dose bem superior à dose necessária de losartana, antagonista do receptor AT1 (ROWLAND 

et al, 1992).   

Em relação à ingestão de sódio, apesar do estímulo da administração de diferentes 

doses de Ang II sobre sua ingestão ter sido relatado, dúvidas surgiram em relação à influência 

da ingestão de água e natriurese induzidas por Ang II sobre esse comportamento ingestivo, 

mas isso foi esclarecido ao longo dos anos, por meio de diferentes experimentos, e o apetite 

ao sódio induzido por Ang II atualmente é bem reconhecido (BRYANT, 1980; 

FITZSIMONS, 1998; FORMENTI & COLOMBARI, 2011).  
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A privação hidrica de 24 horas seguida de reidratação parcial (com oferecimento de 

água por duas horas) é um protocolo experimental que demonstra induzir o apetite ao sódio 

por meio da ação de Ang II, pois a reidratação corrige a osmolaridade, porém a concentração 

de Ang II permanece elevada, induzindo a ingestão ao sódio (DE LUCA et al, 2002). De 

modo complementar, a injeção central de losartana e PD123319 (antagonistas dos receptores 

AT1 e AT2, respectivamente) são capazes de reduzir a ingestão de solução hipertônica de 

NaCl, induzida tanto por privação hídrica seguida por reidratação, quanto por depleção de 

sódio (SATO et al, 1996), o que demonstra a atuação da Ang II no SNC por meio da ativação 

dos receptores AT1 e AT2 na manifestação do apetite ao sódio.  

A alteração na sensibilidade gustativa do sódio e o aumento de sua preferência foram 

sugeridos como prováveis mecanismos pelo qual Ang II induz o apetite ao sódio, visto que 

este peptídeo torna mais palatáveis as concentrações de solução de NaCl que normalmente 

seriam consideradas aversivas (FITZSIMONS, 1998; SHIGEMURA et al, 2013; 

SHIGEMURA, 2015).  

Mais recentemente, além de modular os comportamentos relativos ao controle 

hidrossalino, Ang II demonstrou alterar a ingestão de alimentos, uma vez que infundida 

cronicamente por via intracerebroventricular em ratos, a Ang II gerou um efeito anorexígeno, 

que foi abolido por antagonistas dos receptores AT2 e reduzido por antagonista dos receptores 

AT1 (PORTER et al, 2003; PORTER & POTRATZ, 2004; NAKANO-TATENO et al, 2012). 

Em adição, uma pesquisa realizada utilizando camundongos knockout para receptores AT1 

(Agtr1a-/-), mostrou um aumento na ingestão alimentar destes animais (reforçando o provável 

efeito anorexígeno de Ang II), e uma redução da expressão do neuropeptídeo anorexígeno 

CRH, sendo que a injeção central (i.c.v.) de CRH aboliu a diferença na ingestão alimentar 

entre os animais Agtr1a-/- e os animais controle (Agtr1a+/+) (YAMAMOTO et al, 2011). 

Entretanto, Yoshida et al (2012) demonstraram que a redução na ingestão de alimentos, como 

consequência da ação de Ang II, pode ser causada por uma redução na expressão de 

neuropeptídios orexígenos, mais especificamente, Neuropeptídeo Y e orexina, quantificados 

após a administração sistêmica e central de Ang II, o que não pôde ser observado entre os 

animais Agtr1a-/- nos experimentos de Yamamoto et al (2011).  

Em contradição ao efeito anorexígeno mostrado, Müller-Fielitz et al (2015) 

observaram que o tratamento com Telmisartan (antagonista do receptor AT1) reduziu a 

ingestão de dieta de cafeteria (dieta com alto índice glicêmico e sabor doce) em ratos com 
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maiores índices de Ang II circulante, os autores sugeriram então, que este resultado poderia 

ser decorrente de alterações das vias de recompensa relacionadas ao sabor. 

Efeitos de Ang II sobre as respostas ao sabor 

Além de Müller-Fielitz et al (2015), outros estudos também já haviam sugerido que os 

componentes do SRA, principalmente Ang II, podem estar relacionados a alguns aspectos da 

percepção do sabor.  

Em humanos, pesquisas mostraram que dentre os medicamentos anti-hipertensivos 

utilizados na prática clínica, 25% dos antagonistas de receptores de Ang II e 70% dos 

inibidores de ECA estão relacionados a alterações de paladar (DOTY et al, 2003). Além 

disso, Tsuruoka et al (2004) demonstraram que em indivíduos saudáveis, tanto o candesartan 

quanto o valsartan, ambos antagonistas dos receptores AT1, reduziram o limiar de 

sensibilidade gustativa para os gostos doce, salgado, azedo e amargo.   

Em roedores, Vasudev et al (1986) observaram um aumento na ingestão de sacarina 

quando Ang II foi injetada na área septal lateral e medial, enquanto, a administração periférica 

(intraperitoneal – i.p.) de Ang II, realizada por Shigemura (2013), gerou aumento da resposta 

do nervo corda do tímpano para sacarose, glicose e os adoçantes sacarina e SC45647, sendo 

esse efeito abolido após a administração de um antagonista do receptor AT1 (CV11974). De 

modo oposto o mesmo estudo revelou que Ang II reduziu a resposta do nervo corda do 

tímpano para o NaCl, o que foi associado a uma redução da percepção do gosto salgado. 

Além disso, o bloqueio dos receptores AT1 de Ang II, por meio da injeção i.p. de CV11974, 

após privação hídrica (que induz a produção endógena de Ang II), reduziu o número de 

lambidas para as soluções de sacarose com baixas concentrações (50 e 100 mM) e para 

soluções de NaCl de altas concentrações (entre 100 e 1000 mM) (SHIGEMURA et al, 2013). 

Em acordo com esses dados, uma pesquisa realizada anteriormente em nosso 

laboratório revelou que a privação hídrica seguida por reidratação parcial (oferta de água por 

120 minutos), levou ao aumento do volume de sacarose 60 mM ingerido, aparentemente 

independente do apetite ao sódio estimulado por este protocolo (PAES, 2016). Além disso, 

este mesmo trabalho indicou um possível efeito central de Ang II sobre a ingestão de 

sacarose, uma vez que foi demonstrado que a injeção de diferentes doses de Ang II no 

ventrículo lateral (VL) promove um consumo de sacarose 60 mM superior ao de água, quando 
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oferecidas simultaneamente, sendo este efeito abolido por losartana 50 nmol/µL e reduzido 

por PD123319 30 nmol/µL, antagonistas dos receptores AT1 e AT2 respectivamente (PAES, 

2016).  

Apesar das evidências citadas, a relação entre Ang II e formação da percepção de 

sabor, bem como sua influência sobre o favorecimento do consumo de alimentos e soluções 

com sabores distintos (como de sabor doce) permanecem pouco conhecidas. 

Considerando a importância do entendimento dos mecanismos que atuam sobre as 

preferencias alimentares no contexto atual das DCNT, faz-se a necessidade de que mais 

pesquisas sejam realizadas neste âmbito. Deste modo, neste trabalho procuramos verificar a 

hipótese de que Ang II possa participar de mecanismos centrais que levam à ingestão de 

sacarose ao se ligar em seus receptores presentes em áreas como OCVs, desencadeando uma 

cascata de informações que modulam a percepção de palatabilidade e culminam na indução 

do comportamento ingestivo.  
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3. Objetivo geral  

Elucidar o envolvimento central da Ang II na indução da ingestão de sacarose.  

3.1 Objetivos específicos 

 Investigar se Ang II estimulada por protocolo de privação hídrica, atua centralmente 

na indução da ingestão de sacarose 60 mM (capítulo I); 

 Caracterizar o efeito da injeção central de Ang II sobre o consumo de sacarose 

(capítulo II); 

 Verificar se a ação central de Ang II sobre a ingestão de sacarose envolve alteração da 

palatabilidade e se essa ingestão é dependente dos receptores AT1 e AT2 e de vias 

opioidérgicas (capítulo III). 
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4. Materiais e Métodos  

4.1. Modelo Animal 

Neste estudo foram utilizados ratos Wistar machos, adultos (aproximadamente 12 

semanas) e com peso entre 300 e 350g, provenientes do Centro de Ciência Animal da 

Universidade Federal de Ouro Preto ou do biotério da Universidade Estadual da Flórida 

(origem conforme o local de realização dos experimentos descritos a seguir).  

Os animais foram alocados em gaiolas individuais e mantidos em ambiente com ciclo 

claro-escuro de 12h (7:00h às 19:00h) e temperatura média de 23°C. Ração e água foram 

ofertados ad libitum, exceto durante os protocolos em que condições específicas eram 

necessárias (conforme descrição dos protocolos experimentais). Todos os protocolos 

experimentais foram realizados durante o ciclo claro, com início às 14h00min 

aproximadamente.  

Os procedimentos realizados foram aprovados pelo Comitê de Ética em Uso Animal 

(CEUA) da Universidade Federal de Ouro Preto, sob os protocolos nº 2015/31 e 2017/16, 

exceto o experimento de reatividade ao sabor, que foi realizado na Universidade Estadual da 

Flórida (Estados Unidos da América) e foi aprovado pelo Comitê de Cuidado e Uso Animal 

da Universidade Estadual da Flórida (Animal Care and Use Committee at the Florida State 

University). 

 

4.2. Drogas e Soluções 

4.2.1. Drogas utilizadas nos procedimentos cirúrgicos 

Anestésico: solução de cetamina + xilazina (2,5 mL de Xilazina 2% (p/v) adicionado a 10 mL 

de cetamina 10% (p/v)). Dose utilizada: 80mg/kg de cetamina e 7mg/kg de xilazina em um 

volume de 0,1mL/100g de animal, por via intraperitoneal. Isoflurano por via inalatória: taxa 

de indução de 5% e taxa de manutenção de 2 a 2,5% em oxigênio. 

Anti-inflamatórios: Cetoprofeno - 2mg/Kg em 0,1mL por animal por via subcutânea; 

Rimadyl® - Cetoprofeno 5mg/kg em 0,1mL para cada 100g de peso do animal por via 

subcutânea. 
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Antibióticos: Pentabiótico® veterinário - 0,1mL/300g de animal (Penicilina 4.800UI/kg, 

Estreptomicina 2mg/kg e diidroestreptomicina 2mg/kg) por via subcutânea; Gentamicina - 

8mg/kg em 0,1mL para cada 100g de peso do animal por via subcutânea. 

4.2.2. Drogas utilizadas nas injeções intracerebroventriculares 

Veículo - PBS (Salina tamponada com fosfato): solução de NaCl, Na2HPO4.H2O e 

NaH2PO4.H2O diluídos em água ultrapurificada (Milli-Q), com pH ajustado a 7,2, esterilizada 

em autoclave durante 30 minutos e mantida à temperatura ambiente para uso.  

Angiotensina II (Sigma®): Diluída em PBS para a concentração 0,4nmol/μL e distribuída em 

alíquotas de 10μL que foram armazenadas a -5°C até o momento do uso. 

Losartana potássica (Gemini®): Diluída em PBS para a concentração 50nmol/μL e distribuída 

em alíquotas de 10μL que foram armazenadas a -5°C até o momento do uso. 

PD123319 (Sigma®): Diluído em PBS para a concentração 30nmol/μL e distribuído em 

alíquotas de 10μL que foram armazenadas a -5°C até o momento do uso. 

Naloxona (Sigma®): Diluída em PBS para a concentração 125nmol/μL e distribuída em 

alíquotas de 10μL que foram armazenadas a -5°C até o momento do uso.  

As doses de Ang II, Losartana e PD123319 foram estabelecidas com base em 

experimentos realizados anteriormente no mesmo laboratório, nos quais foi observado que 

Ang II 0,4nmol/µL foi a menor dose que demonstrou aumento da ingestão de sacarose em 

substituição à ingestão de água (quando oferecidas simultaneamente), enquanto losartana 

50nmol/µL e PD123319 30nmol/µL bloquearam ou reduziram os efeitos da injeção central de 

Ang II sobre a ingestão de sacarose (PAES, 2016).  

A dose de naloxona foi determinada com base em Gosnell e Majchrzak (1990) que 

demonstraram que 50µg (125 nmol/µL) foi a melhor dose injetada no VL, capaz de reduzir as 

ingestões de soluções de cloreto de sódio à 0,6% induzida após estímulo da produção 

endógena de Ang II. 

4.2.3. Drogas utilizadas na eutanásia 

Anestésico: Tiopental sódico (60 mg/kg – volume de injeção: 0,1 mL para cada 100 g de peso 

corporal).  
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Solução para perfusão: Formalina 10% tamponada com fosfato 0,1M. 

 

4.3. Procedimentos cirúrgicos 

4.3.1. Cirurgia encefálica (Estereotaxia) 

A cirurgia consiste no implante de uma cânula guia no encéfalo dos animais, 

direcionada a região desejada. Para tanto, os animais foram anestesiados com injeção 

intraperitoneal de solução de cetamina (80mg/kg) e xilazina (7mg/kg) e a região superior da 

cabeça foi tricotomizada, em seguida os animais foram adaptados a um aparelho estereotáxico 

Stoelting® e a região tricotomizada foi submetida à assepsia. A região superior do crânio foi 

então exposta a partir de uma incisão mediana e dois parafusos de aço inoxidável foram 

implantados no osso craniano a fim de dar estabilidade ao implante após o fim da cirurgia. Os 

pontos de referência bregma e lambda foram alinhados para nivelar a cabeça dos ratos. O 

ponto de introdução da cânula guia foi determinado utilizando o bregma como referência e 

seguindo coordenadas pré-estabelecidas para o VL: 0,8 mm caudal ao bregma, 1,7 mm lateral 

a linha mediana e 3,7 mm abaixo da dura-máter. Após a determinação do local, foi realizado 

um orifício de aproximadamente 0,8 mm de diâmetro no osso craniano por meio de 

trepanação, pelo qual foi realizada a inserção da cânula guia. O corte cirúrgico foi então 

fechado com resina acrílica odontológica, fixando a cânula guia com o auxílio dos parafusos 

previamente implantados. Após a resina estar seca, a cânula guia foi obstruída com um 

mandril de aço inoxidável até o momento dos experimentos. Os animais receberam uma dose 

subcutânea de anti-inflamatório (Cetoprofeno) cerca de 20 minutos antes do início da cirurgia 

e uma dose subcutânea de antibiótico (Pentabiótico®) ao final. Um tempo de recuperação de 

cinco dias foi aguardado para então dar início aos protocolos experimentais. 

4.3.2. Implante de cânula intra-oral seguido por implante central 

Para a realização dos implantes, os ratos foram colocados em uma câmara de indução 

de anestesia e anestesiados com isoflurano a uma taxa de indução de 5%. Em seguida, a 

região superior da cabeça foi tricotomizada e os animais foram adaptados a um aparelho 

estereotáxico Stoelting® com vaporizador acoplado para manutenção da anestesia a uma taxa 

de 2 a 2,5%. A região tricotomizada foi submetida à assepsia e uma incisão mediana foi feita 

para expor a região superior do osso craniano, onde dois parafusos de aço inoxidável foram 



25 
 

implantados. Os animais então foram retirados do estereotáxico e colocados em decúbito 

dorsal para inserção da cânula intra-oral. Com o auxílio de uma agulha 22 gauge, a cânula 

intra-oral (PE 50) foi inserida lateralmente ao primeiro molar maxilar, passando pela lateral 

do crânio e sendo conduzida intramuscularmente até a parte superior da cabeça do animal, 

sendo exteriorizada no local da incisão realizada anteriormente. Em seguida, os animais foram 

novamente adaptados ao esterotáxico, os pontos de referência bregma e lambda foram 

alinhados para nivelamento da cabeça e a cânula guia foi implantada direcionada ao VL, 

como descrito no item anterior. O corte cirúrgico foi então fechado com resina acrílica 

odontológica, fixando a cânula guia e a parte superior (exposta) da cânula intra-oral com o 

auxílio dos parafusos previamente implantados. Após a resina estar seca, a cânula guia foi 

obstruída com um mandril de aço inoxidável até o momento dos experimentos. Os animais 

receberam uma dose de anti-inflamatório (Rimadyl®) subcutânea cerca de 20 minutos antes 

do início da cirurgia e uma dose de antibiótico (Gentamicina) subcutâneo ao final. Um tempo 

de recuperação de dez dias foi aguardado para então dar início aos protocolos experimentais, 

com aplicação de uma dose diária de anti-inflamatório (Rimadyl®) e antibiótico 

(Gentamicina) por cinco dias. Observação: a cânula intra-oral permite a infusão direta de 

soluções no interior da boca, não interferindo no comportamento alimentar normal do animal.  

 

4.4. Injeções intracerebroventriculares (i.c.v.) 

Para as injeções i.c.v. realizadas como parte dos protocolos experimentais, foi 

utilizada uma seringa Hamilton de 10μL, conectada a uma agulha injetora com tubo de 

polietileno PE-10 de aproximadamente 25cm. O animal foi imobilizado, o mandril foi retirado 

e a agulha injetora foi introduzida no encéfalo através da cânula guia implantada pela 

estereotaxia, injetando em seguida um volume de 1 μL no VL. Após a injeção, a agulha 

injetora foi retirada e o mandril recolocado para evitar a obstrução da cânula guia. 

 

4.5. Análise histológica 

Ao final dos protocolos experimentais, 1 μL de corante azul de Evans foi injetado 

através da cânula guia a fim de marcar o local onde foram injetadas as drogas. Os ratos foram 

profundamente anestesiados com injeção intraperitoneal de tiopental sódico (60 mg/kg – 
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volume de injeção: 0,1 mL para cada 100 g de peso corporal) e uma abertura torácica foi 

realizada para a exposição do coração, que foi perfundido com 20 mL de formalina 10% 

tamponada com fosfato 0,1M. Uma abertura no crânio dos animais foi realizada para remoção 

do encéfalo que então foi fixado em formalina 10% tamponada com fosfato 0,1M por, no 

mínimo, 24 horas. Após esse período, cortes transversais (50 µm de espessura) foram feitos 

nos pontos de injeção com auxílio de um criostato e em seguida montados sobre lâminas de 

vidro previamente gelatinizadas. Os cortes foram visualizados sob microscópio óptico para 

confirmação do local de injeção. Apenas animais cujo sítio de injeção foi confirmado foram 

computados na análise dos dados. 

 

4.6. Apresentação dos resultados e análise dos dados 

Os resultados foram tabelados e a média e o erro padrão da média representados em 

gráficos utilizando software GraphPad Prisma® 6.0 for Windows para sua confecção. As 

análises estatísticas foram realizadas utilizando o mesmo software. Conforme necessário, Test 

t ou análise de variância de uma ou duas vias (One-Way-ANOVA ou Two-Way-ANOVA, 

respectivamente) foram realizadas para comparações dos dados de ingestão considerando 

como variável o tratamento ou o tempo e o tratamento. O teste estatístico realizado para cada 

experimento está descrito na metodologia dos protocolos experimentais e na legenda dos 

respectivos gráficos. Diferenças foram consideradas significativas quando p < 0,05.  
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5. Resultados das análises histológicas 

A Figura 3 mostra corte histológico do encéfalo de um rato demonstrando a trajetória 

da cânula guia e o ventrículo lateral (VL), local onde foram realizadas as injeções centrais 

(i.c.v.).  

Figura 3. Fotomicrografia de corte histológico transversal de encéfalo de rato corado pelo método 
Giemsa. A seta descendente indica a trajetória da cânula guia e a sigla VL indica o ventrículo lateral. 

VL 
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6. Capítulo I: Ang II endógena atua centralmente induzindo a ingestão de sacarose após 

privação hídrica 

6.1. Objetivos 

 Verificar se o aumento da ingestão de solução de sacarose 60 mM induzido pelo 

protocolo de privação hídrica é reduzido pela injeção central (VL) de losartana 50 

nmol/µL e PD123319 30 nmol/µL; 

 Verificar se o aumento da ingestão de solução de sacarose 60 mM induzido pelo 

protocolo de privação hídrica está relacionado a busca energética.  

 

6.2. Protocolos experimentais  

6.2.1. Protocolo I - Efeito central de Ang II na ingestão de sacarose 60 mM após 
privação hídrica de 24 horas seguida de reidratação parcial 

Experimento 1: Ao fim de um período de adaptação de 5 dias, no qual os animais tiveram 

livre acesso a ração, um bebedouro contendo água e outro contendo sacarose 60 mM, metade 

do grupo experimental (animais escolhidos aleatoriamente) permaneceu com livre acesso a 

água, sacarose e ração, enquanto a outra metade teve os bebedouros retirados, permanecendo 

com livre acesso apenas a ração, durante 24 horas. Após este período, os bebedouros de água 

e de sacarose restantes e a ração de todos os animais foram removidos. Em seguida todos os 

animais receberam um bebedouro graduado contendo água, durante 120 minutos (período de 

reidratação parcial), sendo a ingestão mensurada nos tempos 15, 30, 60, 90 e 120 minutos. 

Após 120 minutos de oferta, além de manter o bebedouro de água, foi oferecido aos animais 

um bebedouro graduado contendo solução de sacarose 60 mM, sendo a ingestão (de ambos os 

bebedouros) mensurada por mais 120 minutos. Após um período de 72 horas o experimento 

foi repetido, invertendo os animais privados e não privados para que ao final todos os animais 

pudessem ser avaliados no seu estado basal e privados de água/sacarose. O volume total de 

água ingerido entre 0 e 120 minutos e o volume total de água e de sacarose ingeridos entre 

120 e 240 minutos, durante o estado basal e após a privação hídrica, foram comparados 

utilizando teste t pareado, enquanto a comparação entre os volumes de água e sacarose 

ingeridos em cada intervalo de tempo foram comparados utilizando o 2wayANOVA seguido 

de pós teste Holm-Sidak para variáveis pareadas. 
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Experimento 2: Um outro grupo de animais foi submetido a cirurgia encefálica (descrita no 

item 4.3.1) e após o fim do período de adaptação/recuperação (mínimo de 5 dias), no qual os 

animais tiveram livre acesso a ração, um bebedouro contendo água e outro contendo sacarose 

60 mM, os animais tiveram os bebedouros retirados permanecendo com livre acesso apenas 

ao alimento durante 24 horas. Após este período, a ração foi removida e foi oferecido aos 

animais um bebedouro graduado contendo água, durante 120 minutos. A ingestão foi 

mensurada nos tempos 15, 30, 60, 90 e 120 minutos. Decorridos 105 minutos da oferta de 

água, os animais receberam injeção central (VL) de PBS, Losartana 50 nmol/µL ou 

PD123319 30 nmol/µL. Aos 120 minutos, além de manter o bebedouro de água, foi oferecido 

aos animais um bebedouro graduado contendo solução de sacarose 60 mM. Cada animal 

passou por dois ou mais tratamentos, com intervalo mínimo de 72 horas entre o início das 

privações. O volume total de água ingerido entre 0 e 120 minutos e o volume total de água e 

de sacarose ingeridos entre 120 e 240 minutos, foram comparados utilizando 1wayANOVA 

com pós teste de Dunn para variáveis não pareadas, enquanto a comparação entre os volumes 

de água e sacarose ingeridos em cada intervalo de tempo foram comparados utilizando o 

2wayANOVA seguido de pós teste Holm-Sidak para variáveis não pareadas. 

 

6.2.2. Protocolo II - Influência da busca energética sobre a ingestão de sacarose induzida 
por privação hídrica de 24 horas  

Como o protocolo de privação hídrica pode resultar em redução de ingestão alimentar, 

o que poderia alterar o consumo de solução de sacarose por busca de energia, um grupo de 

animais passou pelo processo de privação de 24 horas e a ingestão de ração foi mensurada. O 

procedimento foi então realizado mais duas vezes (com os mesmos animais) para a 

determinação dos controles. Para o primeiro controle, durante o período correspondente à 

privação, foi colocado para os animais apenas a quantidade média de ração ingerida durante a 

privação e eles tiveram livre acesso à água e a sacarose (NP/RR, não privados/ração restrita). 

Para o segundo controle, durante o período correspondente a privação, além de ser colocado 

para os animais apenas a quantidade média de ração ingerida durante a privação, eles tiveram 

livre acesso à água, mas não tiveram acesso a sacarose (NP/RRsS, não privados/ração restrita 

sem sacarose). O volume total de água ingerido entre 0 e 120 minutos e o volume total de 

água e de sacarose ingeridos entre 120 e 240 minutos, foram comparados utilizando 

1wayANOVA com pós teste de Dunn para variáveis pareadas. 
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6.3. Resultados  

6.3.1. Efeito central de Ang II na ingestão de sacarose 60 mM após privação hídrica de 
24 horas seguida de reidratação parcial 

O protocolo de privação hídrica de 24h, como esperado, induziu a ingestão de água 

durante o período de reidratação parcial conforme demonstrado pela figura 4a e b (Não 

privados: 1±0,4mL/120min x Privação hídrica 18,6±0,9mL/120min), com diferenças 

significativas observadas apenas na primeira hora de oferta (Figura 4a), não havendo ingestão 

significativa de água entre os tempos de 120 e 240 minutos (Figura 4a e b). Ainda assim, 

durante este mesmo intervalo foi possível observar o consumo significativo de solução de 

sacarose, quando comparado aos animais não privados – Figura 4a e b (Não privados: 

2,4±0,7mL/120min x Privação hídrica 10,3±2,6mL/120min), sendo que a ingestão ocorreu 

principalmente nos primeiros minutos após a oferta da sacarose (Figura 4a).  

Os animais do grupo tratado com PBS ou antagonistas angiotensinérgicos, após a 

privação hídrica, apresentaram similar ingestão de água no período correspondente à 

reidratação parcial, independente das injeções centrais que receberiam posteriormente (PBS 

14,9±0,99mL/120min; Losartana 12,9±1,05mL/120min; PD123319 12,0±1,23mL/120min), 

não havendo ingestão significativa de água entre 120 e 240 minutos (Figura 5a e b). Porém, 

após oferta de sacarose, a ingestão da mesma foi observada nos animais que receberam 

previamente injeção no VL de PBS ou Losartana 50nmol/µL, mas não PD123319 30nmol/µL 

(PBS 6,1±1,9mL/120min; Losartana 7,3±1,4mL/120min; PD123319 0,74±0,71mL/120min) 

(Figura 5a e b). 
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Figura 4. Ingestão de água e sacarose 60 mM induzida por privação hídrica de 24 horas seguida por 
reidratação parcial (oferta apenas de água por 120 minutos). a) Os dados representam a ingestão de 
água e sacarose por período em uma linha do tempo, onde o volume ingerido de água é representado 
por símbolos conectados por uma linha preta e o volume ingerido de sacarose é representado por 
símbolos conectados por uma linha cinza; os símbolos representam os animais em seu estado basal 
(NP) ou após privação hídrica (PH); diferenças verificadas por 2wayANOVA e pós teste Holm-Sidak 
para variáveis pareadas. b) Os dados representam a ingestão cumulativa de água entre 0 e 120 minutos 
e de água e sacarose entre 120 e 240 minutos; diferenças verificadas por teste t pareado. NP: não 
privados (estado basal); PH: privação hídrica; n=6; *p<0,05 versus o consumo dos animais não 
privados. 
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Figura 5. Ingestão de água e sacarose 60 mM após privação hídrica e injeção central de PBS, 
losartana ou PD123319. a) Os dados representam a ingestão de água e sacarose por período em uma 
linha do tempo, onde o volume ingerido de água é representado por símbolos conectados por uma 
linha preta e o volume ingerido de sacarose é representado por símbolos conectados por uma linha 
cinza; os símbolos representam os tratamentos administrados (PBS, losartana ou PD123319); IC: 
Injeção central (ventrículo lateral); diferenças verificadas por 2wayANOVA e pós teste Holm-Sidak 
para variáveis não pareadas. b) Os dados representam a ingestão cumulativa de água entre 0 e 120 
minutos e de água e sacarose entre 120 e 240 minutos; diferenças verificadas por 1wayANOVA e pós 
teste de Dunn para variáveis não pareadas. PBS n=7; losartana 50nmol/µL n=5; PD123319 30nmol/µL 
n=5; *p<0,05 Em relação ao grupo controle (PBS); 
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6.3.2. Influência da busca energética sobre a ingestão de sacarose induzida por privação 
hídrica de 24 horas  

Os resultados demonstram que os animais privados continuaram a buscar a sacarose 

em quantidades superiores às buscadas pelos animais que não foram privados de água, mesmo 

quando os animais não privados tiveram ração restrita ou ração restrita e ausência sacarose no 

período correspondente ao da privação hídrica – Figura 6 (NP/RR 2,1±1,0mL/120min; 

NP/RRsS 3,2±1,1mL/120min; PH 9,2±1,5 mL/120min).   
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Figura 6. Ingestão cumulativa de água e sacarose 60 mM após restrição alimentar, restrição alimentar 

com privação de sacarose e privação hídrica. NP/RR: não privados de líquidos, mas com restrição de 

ração por 24 horas; NP/RRsS: não privados de água, mas privados de sacarose e com restrição de 

ração por 24 horas; PH: privação hídrica de 24 horas. n=8; *p<0,05 em relação a ambos os grupos não 

privados. Diferenças verificadas por 1wayANOVA e pós teste de Dunn para variáveis pareadas. 
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6.4. Discussão 

Neste primeiro capítulo foi demonstrado que o protocolo de privação hídrica com 

reidratação parcial levou a ingestão de água, concentrada na primeira hora ofertada, e a uma 

significativa ingestão de sacarose 60 mM, nos primeiros 15 minutos após a oferta.  

Este protocolo, foi primeiramente executado por Sato et al (1996) que observaram a 

ingestão de NaCl 1,5% após o período de reidratação parcial, demonstrando que a ingestão de 

NaCl era independente da sede gerada pela privação hídrica, além de um deslocamento 

hedônico que favorece o consumo de soluções hipertônicas e o provável envolvimento de Ang 

II neste processo. Posteriormente, foi reconhecido o papel da Ang II em induzir o apetite ao 

sódio neste protocolo, sendo também evidenciado que após as duas horas de oferta de água, 

período correspondente a reidratação parcial, as alterações de osmolaridade são corrigidas, 

porém a concentração de Ang II circulante permanece elevada (DE LUCA et al, 2002).  

O resultado que encontramos neste estudo está em acordo com dados que já haviam 

sido observados anteriormente em nosso laboratório, os quais mostraram que a privação 

hídrica seguida de reidratação levou a um aumento da ingestão de sacarose nos primeiros 

minutos de oferta, independente da simultânea disponibilização de NaCl 0,3M, sendo que a 

ingestão da sacarose não interferiu na quantidade de NaCl normalmente ingerida por este 

protocolo (PAES, 2016). Sendo assim, é possível supor que assim como Ang II induz a 

ingestão de sódio, também poderia induzir a ingestão de sacarose. Essa hipótese foi reforçada 

ao demonstramos que o antagonista do receptor AT2, o PD 123319 pôde bloquear a indução 

da ingestão de sacarose, quando injetado no VL, apontando para a ação central de Ang II 

liberada endogenamente.  

Curiosamente Sato et al (1996) também demonstraram que a injeção i.c.v. de PD 

123319 reduziu a ingestão de sódio, entretanto a losartana, um antagonista do receptor AT1, 

se mostrou mais eficiente, necessitando de uma dose menor para gerar o mesmo efeito. Em 

nosso trabalho, entretanto, a dose de losartana utilizada (50nmol/µL) apesar de ser maior que 

a dose de PD 123319 (30nmol/µL) não foi capaz de reduzir de forma significativa a ingestão 

de sacarose, o que nos permite inferir uma maior participação dos receptores AT2 centrais 

para a ingestão de sacarose, enquanto para a ingestão de sódio uma maior participação dos 

receptores AT1 é relatada pela literatura (Luca et al, 2010).  
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Apesar disso, Shigemura et al (2013) demonstraram que após o protocolo de privação 

hídrica, a injeção periférica (i.p.) de CV11974, outro antagonista do receptor AT1, levou a 

redução do número de lambidas para soluções de sacarose de 50 e 100 mM e de outras 

soluções de sabor doce com baixa molaridade (glicose 500 mM, sacarina 1 mM e SC45647 

0,01 mM) sem afetar o número de lambidas para soluções com alta concentração destes 

mesmos saborizantes (sacarose 1000 mM, glicose 1000 mM, sacarina 10 mM e SC45647 0,3 

mM) ou soluções de cloreto de potássio (10 a 100 mM), o que indica que o receptor AT1 

provavelmente também está envolvido na indução da ingestão de sacarose e de outras 

soluções de sabor doce resultante do protocolo de privação hídrica.  

Durante a privação hídrica de 24 horas há uma redução na ingestão de alimentos 

(WEISINGER et al, 1985; DE LUCA et al, 2010), devido a isso surgiu o questionamento se a 

ingestão de sacarose observada poderia ser consequência de uma busca energética, como 

forma de repor as calorias não ingeridas durante a execução do protocolo.  

Nossos resultados revelaram que animais não privados, mesmo consumindo ração em 

quantidade similar à que foi consumida durante a privação hídrica, sendo restritos ou não de 

sacarose por 24 horas, ingeriram significativamente menos sacarose que os animais que 

passaram pela privação hídrica, o que nos leva a deduzir que a ingestão de sacarose não 

ocorre por uma busca calórica decorrente de algum déficit energético gerado pelo protocolo. 

Além disso, um reforço para esta dedução é o fato de que a privação hídrica induz aumento 

circulante de Ang II que, conforme literatura, reduz a busca por alimentos e a expressão de 

neuropeptídeo Y e orexina (fatores orexígenos), reduzindo, portanto, o apetite (YOSHIDA et 

al, 2012).  

Entretanto, para investigar as ações da Ang II no SNC, evitando sua atuação periférica 

e outras possíveis alterações fisiológicas decorrentes do protocolo de privação hídrica (como 

redução da volemia), os experimentos descritos nos capítulos 2 e 3 foram focados na injeção 

central de Ang II em ratos saciados/normohidratados. 
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7. Capítulo II: Caracterização do efeito central de Ang II sobre a ingestão de sacarose 

7.1. Objetivos 

 Avaliar se o efeito de Ang II sobre a ingestão de sacarose é dependente da 

concentração de sacarose;  

 Avaliar se o efeito de Ang II sobre a ingestão de sacarose possui relação de 

especificidade para glicose ou frutose (componentes da sacarose); 

 Verificar se o efeito de Ang II sobre a ingestão de sacarose 60 mM é independente de 

seu efeito sobre a sede. 

 

7.2 Protocolos experimentais 

7.2.1 Protocolo III - Efeito da Ang II central na ingestão de diferentes concentrações de 
solução de sacarose 

Experimento 1: Um grupo de animais foi alojado em gaiolas individuais contendo água, ração 

e solução de sacarose 60 mM por 6 dias. A ingestão de água e sacarose foi mensurada nas 

últimas 24 horas de exposição. Os animais ficaram então por 5 dias com livre acesso à água e 

ração, mas sem acesso a nenhuma sacarose. O procedimento foi repetido reduzindo a 

concentração da solução de sacarose até que fosse encontrada uma solução que não 

apresentasse preferência em relação à água. Assim as concentrações de sacarose testadas 

foram 60 mM, 10 mM, 6 mM e 0,6 mM respectivamente. 

Para determinar as concentrações de sacarose que foram utilizadas neste experimento, 

inicialmente tomamos como base a literatura e experimentos realizados anteriormente em 

nosso laboratório. Shigemura et al (2013) apontaram o efeito da Ang II endógena sobre o 

aumento do número de lambidas para as soluções de sacarose com concentrações de 50 e 100 

mM, mas não para a concentração 10 mM, já os estudos realizados em nosso laboratório 

demonstraram, após injeção central de Ang II, o aumento na ingestão de sacarose 60 mM e 

preferência pela mesma concentração em relação à água, quando ofertadas simultaneamente. 

Portanto, inicialmente foram testadas as concentrações de 60 e 10 mM, mas como a 

preferência por sacarose ainda foi notada, a concentração inicial foi reduzida em dez e em 
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cem vezes, até que fosse encontrada uma solução que não apresentasse preferência em relação 

à água numa situação basal. A figura abaixo demonstra o fluxograma de realização dos testes.  

Figura 7. Fluxograma do experimento 1, protocolo III. Determinação da concentração de sacarose que 
não é preferida em relação à água pelos animais num estado basal.  

 

Experimento 2: Outro grupo de animais foi utilizado para verificar a preferência dos animais 

por água ou três diferentes concentrações de sacarose após injeção central de Ang II. As 

concentrações de sacarose foram definidas em 0,6 mM, 60 mM e 150 mM, para que houvesse 

uma concentração sem preferência no estado basal (0,6 mM conforme definido no 

experimento anterior), uma concentração média seguindo o padrão dos experimentos 

realizados anteriormente no laboratório (60 mM – Paes, 2016) e uma concentração mais alta 

(150 mM), com base nos experimentos de Figlewicz et al (2001), que determinou a ação 

central de leptina e insulina na ingestão de sacarose. Para tanto, o experimento foi dividido em 

quatro fases que são descritas a seguir. 

 Fase 1: Após o período de recuperação pós cirúrgico com livre acesso à ração e um 

bebedouro contendo água, os animais ficaram por 48 horas com dois bebedouros 

contendo água (e ração livre). Após este período a ração e os bebedouros foram 

retirados e os animais foram divididos em dois grupos que receberam injeção central 

(VL) de PBS ou Ang II 0,4nmol/μL. Após 15 minutos, dois bebedouros graduados 

contendo água foram oferecidos ao animal, sendo a ingestão mensurada nos tempos de 

15, 30, 60, 90 e 120 minutos. Ao final das 2 horas, os animais receberam novamente 

ração e os dois bebedouros de água. Um intervalo de 48 horas foi aguardado e o 

processo foi repetido para que todos os animais recebessem os dois tratamentos. 
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 Fase 2: Os animais ficaram por 48 horas com ração livre e dois bebedouros, um 

contendo água e outro sacarose 0,6 mM. Após este período a ração e os bebedouros 

foram retirados e os animais foram divididos em dois grupos que recebem injeção 

central (VL) de PBS ou Ang II 0,4nmol/μL. Após 15 minutos, dois bebedouros, um 

contendo água e outro sacarose 0,6 mM, foram oferecidos ao animal, sendo a ingestão 

mensurada nos tempos de 15, 30, 60, 90 e 120 minutos. Ao final das 2 horas, os 

animais receberam novamente ração e os dois bebedouros (água e sacarose 0,6 mM). 

Um intervalo de 48 horas foi aguardado e o processo foi repetido para que todos os 

animais recebessem os dois tratamentos. 

 Fase 3: Similar a fase 2, porém a concentração de sacarose foi alterada para 60 mM. 

 Fase 4: Similar a fase 2, porém a concentração de sacarose foi alterada para 150 mM. 

As ingestões de água e sacarose durante as 24 horas que antecederam a primeira injeção 

central em cada fase também foram mensuradas para atestar a preferência entre os bebedouros 

ofertados. Além disso, entre a execução de cada uma das diferentes fases os animais passaram 

dois dias com ração e apenas um bebedouro contendo água. A figura abaixo demonstra o 

fluxograma de realização dos testes. 

Figura 8. Fluxograma do experimento 2, protocolo III. Consumo de diferentes concentrações de 
sacarose após estímulo central de Ang II; IC: injeção central (ventrículo lateral). 

 

Para comparação entre a ingestão basal dos conteúdos dos bebedouros ofertados 

simultaneamente foi utilizado o teste t pareado, enquanto para a comparação entre os volumes 
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ingeridos durante 120 minutos após o tratamento com PBS ou Ang II foi utilizado o 

1wayANOVA com pós teste de Dunn para variáveis pareadas. 

7.2.2 Protocolo IV - Efeito de Ang II central na ingestão de soluções de glicose, frutose e 
sacarose 

Para testar o efeito da Ang II central na ingestão de soluções de glicose, frutose e 

sacarose 60 mM, os animais foram divididos em três grupos, que durante cinco dias de 

recuperação pós-cirúrgica, tiveram livre acesso à ração, um bebedouro contendo água e outro 

bebedouro contendo uma das três soluções (glicose, frutose ou sacarose 60 mM). Após este 

período, a ração e os bebedouros foram retirados e os animais receberam injeção central (VL) 

de PBS ou Ang II 0,4nmol/μL. Após 15 minutos, dois bebedouros, um contendo água e outro 

a solução correspondente ao grupo a que pertenciam (glicose, frutose ou sacarose 60 mM) 

foram oferecidos ao animal, sendo a ingestão mensurada nos tempos 15, 30, 60, 90 e 120 

minutos. Ao final das 2 horas, os animais receberam novamente ração e os dois bebedouros. 

Um intervalo de 48 horas foi aguardado e o processo foi repetido para que todos os animais 

recebessem os dois tratamentos (PSB ou Ang II). Foi utilizado um grupo de animais para cada 

solução testada e para a comparação entre os volumes ingeridos durante 120 minutos após o 

tratamento com PBS ou Ang II foi utilizado o One-way-ANOVA com pós teste de Dunn para 

variáveis não pareadas. 

7.2.3 Protocolo V - Efeito de Ang II central na ingestão de solução de sacarose após 
oferta de água 

A fim de dissociar o efeito da injeção de Ang II central sobre a sede, após o período de 

recuperação pós-cirúrgico (com livre acesso à ração, água e sacarose 60 mM), os bebedouros 

e a ração foram retirados. Os animais receberam injeção central (VL) de PBS ou Ang II 

0,4nmol/μL. Após 15 min, um bebedouro contendo água foi oferecido ao animal, e medidas 

de ingestão foram realizadas durante 120 minutos (avaliando nos tempos 15, 30, 60, 90 e 120 

minutos). Posteriormente, um bebedouro com solução de sacarose 60 mM foi ofertado por 

mais 120 minutos, sendo feitas medidas de ingestão nos tempos de 135, 150, 180, 210 e 240 

minutos. Ao final do experimento todos os animais receberam ração, água e sacarose ad 

libitum. Todos os animais passaram pelos dois tratamentos com sequência aleatória, sendo 

esperado um intervalo mínimo de 48 horas entre os experimentos. O volume total de água 

ingerido entre 0 e 120 minutos, bem como o volume total de água e de sacarose ingeridos 

entre 120 e 240 minutos foram comparados utilizando teste t pareado, enquanto a comparação 
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entre os volumes de água e sacarose ingeridos em cada intervalo de tempo foram comparados 

utilizando o 2wayANOVA seguido de pós teste Holm-Sidak para variáveis pareadas. 
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7.3 Resultados 

7.3.1 Efeito de Ang II central na ingestão de diferentes concentrações de solução de 

sacarose 

O primeiro experimento buscou determinar uma concentração de solução de sacarose 

que não apresentasse preferência de escolha pelos animais em seu estado basal. Como é 

possível notar na figura 9, houve maior ingestão das soluções de sacarose nas concentrações 

6, 10 e 60 mM em relação à água (água 33±9% vs. sacarose 6 mM 67±9%; água 27±9% vs. 

sacarose 10 mM 73±9%; água 16±10% vs. sacarose 60 mM 84±10%), não havendo diferença 

apenas entre a ingestão de água e sacarose 0,6 mM (água 39±11% vs. sacarose 0,6 mM 

61±11%).  
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Figura 9. Porcentagem de ingestão de água e sacarose em diferentes concentrações. As colunas 
indicam a porcentagem consumida em cada bebedouro disponibilizado aos animais durante 24 horas. 
Um bebedouro continha água e o outro solução de sacarose nas concentrações 60; 10; 6 e 0,6 mM, 
representados em a, b, c e d respectivamente. n=5; *p<0,05 em relação a porcentagem de água 
consumida; Diferenças verificadas por teste t pareado. 
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Após a obtenção deste resultado, foi investigado se o estímulo de Ang II para a 

ingestão de sacarose poderia variar conforme a concentração de sacarose. Conforme mostrado 

na figura 10, a análise dos dados deste experimento demonstra que, após a injeção central de 

PBS, não houve diferença entre a ingestão cumulativa de água ou sacarose de diferentes 

concentrações (comparação entre os bebedouros 1 e 2), mas o estímulo angiotensinérgico 

levou ao aumento da ingestão das soluções de sacarose de 60 e 150 mM em relação à água 

oferecida simultaneamente (água 2,6±1,3mL/120min x sacarose 60 mM 17,0±2,1mL/120min 

e água 2,1±1,5mL/120min x sacarose 150 mM 15,9±2,1mL/120min). A ingestão de sacarose 

60 e 150 mM após injeção central de Ang II também foi maior que a ingestão das mesmas 

soluções após a injeção central de PBS (Sacarose 60 mM: PBS 2,5±1,1mL/120min x Ang II 

17,0±2,1mL/120min e sacarose 150 mM: PBS 5,5±4,3mL/120min x Ang II 

15,9±2,8mL/120min - Figura 10).  
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Figura 10. Ingestão de água e de diferentes concentrações de sacarose estimuladas pela injeção central 
de Ang II. As colunas indicam o consumo dos dois bebedouros disponibilizados simultaneamente aos 
animais após a injeção de PBS ou Ang II no VL. O bebedouro 1 continha água e o bebedouro 2 água 
ou solução de sacarose nas concentrações 0,6; 60 ou 150 mM. n=7; *p<0,05 versus o consumo de água 
do bebedouro 1 oferecido simultaneamente após injeção central de Ang II; #p<0,05 versus o consumo 
de sacarose de mesma concentração após injeção central de PBS; Diferenças verificadas por teste 
1wayANOVA e pós teste de Dunn pareado. 
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Como pode ser observado na figura 11, a ingestão de água e de sacarose durante as 24 

horas que antecederam a injeção central atestaram a preferência basal dos animais pelas 

soluções de sacarose 60 e 150 mM (água/bebedouro 1: 47,5±6% vs. Água/bebedouro 2: 

52,5±6%; água 54±10% vs. sacarose 0,6 mM 46±10%; água 4±2% vs. sacarose 60 mM 

96±2%; água 11,5±5% vs. sacarose 150 mM 88,5±5%), confirmando a preferência para a 

concentração 60 mM e que não há diferença entre a ingestão de água e de sacarose 0,6 mM, 

conforme havia sido mostrado anteriormente (Figura 9). 
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Figura 11. Porcentagem de ingestão basal (24 horas) de água e sacarose de 0,6 a 150 mM. As colunas 

indicam porcentagem do consumo dos dois bebedouros disponibilizados aos animais durante 24 horas. 

Um bebedouro continha água (bebedouro 1) e o outro água ou solução de sacarose 0,6; 60 ou 150 mM 

(bebedouro 2), representados em a, b, c e d respectivamente. n=7; *p<0,05 em relação ao consumo de 

água oferecida simultaneamente; Diferenças verificadas por teste t pareado. 
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7.3.2 Efeito da Ang II central na ingestão de glicose, frutose e sacarose 60 mM 

Uma vez que a sacarose é um dissacarídeo composto por glicose e frutose, a 

especificidade do efeito de Ang II sobre a ingestão de soluções de glicose, frutose e sacarose 

com a mesma concentração (60 mM) foi testada. Os resultados mostraram que a ingestão das 

três soluções é igualmente aumentada pela injeção central de Ang II 0,4nmol/µL, não 

havendo diferença entre a ingestão de água ofertada simultaneamente a elas (figura 12). 
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Figura 12. Efeito da Ang II central na ingestão de glicose, frutose e sacarose na concentração de 60 
mM. As colunas indicam o consumo dos dois bebedouros disponibilizados simultaneamente aos 
animais após a injeção de PBS ou Ang II no VL. O bebedouro 1 continha água e o bebedouro 2 
soluções a 60 mM de glicose (n=5), frutose (n=4) ou sacarose (n=3); *p<0,05 versus o consumo de 
glicose, frutose e sacarose (Bebedouro 2) após injeção central de PBS; Diferenças verificadas por 
1wayANOVA e pós teste de Dunn para variáveis não pareadas. 
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7.3.3 Dissociação entre a ingestão de água e a ingestão de solução de sacarose induzidas 
por Ang II 

Observou-se um aumento na ingestão de água induzido pela injeção central de Ang II 

nos primeiros minutos após a oferta (Figura 13a), sendo que posteriormente não houve mais 

ingestão significativa de água (PBS 0,8±0,7mL/120min vs. Ang II 11,9±2,5mL/120min - 

Figura 13a e b). Após 120 minutos, quando a sacarose 60 mM foi ofertada, os animais que 

receberam a Ang II i.c.v. também apresentam maior ingestão da solução de sacarose nos 

primeiros 15 minutos de oferta (figura 13a), refletindo no volume total consumido ao final do 

experimento (PBS 0,1±0,1mL/120min vs Ang II 4,7±1,2mL/120min - Figura 13b). 
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Figura 13. Dissociação entre a ingestão de água e a ingestão de sacarose induzidas por Ang II. a) Os 
dados representam a ingestão de água e sacarose por período em uma linha do tempo, onde o volume 
ingerido de água é representado por símbolos conectados por uma linha preta e o volume ingerido de 
sacarose é representado por símbolos conectados por uma linha cinza; os símbolos representam os 
tratamentos administrados (PBS ou angiotensina II – Ang II); IC: Injeção central (ventrículo lateral); 
diferenças verificadas por 2wayANOVA e pós teste Holm-Sidak para variáveis pareadas. b) Os dados 
representam a ingestão cumulativa de água entre 0 e 120 minutos e de água e sacarose entre 120 e 240 
minutos; diferenças verificadas por teste t pareado. n=3; *p<0,05 versus o consumo induzido por PBS; 
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7.4 Discussão 

Neste capítulo apresentamos alguns resultados que descrevem o efeito da injeção i.c.v. 

de Ang II 0,4 nmol/µL sobre a ingestão de sacarose.  

A ação central de Ang II sobre a ingestão de sacarose já havia sido demonstrada por 

resultados anteriores de nosso laboratório que demostraram que a injeção i.c.v. de diferentes 

doses de Ang II levou a um aumento da ingestão de sacarose (PAES, 2016). O mesmo estudo 

mostrou participação dos receptores AT1 e AT2, demonstrando que a injeção central de 

PD123319 e de losartana levaram respectivamente à redução e ao bloqueio da ingestão de 

sacarose induzida por Ang II (PAES, 2016).  

No presente estudo demonstramos que as mesmas concentrações de sacarose que 

apresentaram um maior consumo em relação à água pelos animais em estado basal (durante 

24 horas de observação), foram ingeridas em substituição à água após a injeção de Ang II (em 

oferta simultânea). Mostramos ainda que para a concentração de 60 mM não houve distinção 

entre o consumo de sacarose, glicose ou frutose induzida por ANG II.  Estes dados mostram 

que o efeito da injeção central de Ang II sobre a ingestão de sacarose 60 mM não é específico 

para esta concentração de sacarose ou mesmo para este sacarídeo, o que corrobora com os 

experimentos de Vasudev et al (1986) que observaram um aumento na ingestão de sacarina 

quando Ang II foi injetada na área septal lateral e medial.  

Estes dados também abrem o importante questionamento a respeito do efeito 

dipsogênico da Ang II que já é bastante reconhecido pela literatura, pois as mesmas 

concentrações de sacarose que são ingeridas em substituição à água após o estímulo de Ang II 

central, também são normalmente ingeridas em maior quantidade que a água durante o estado 

basal dos animais, ou seja, quando com sede, estando disponível, os animais preferem ingerir 

a solução adocicada ao invés de água. Além disso, dados da literatura mostram que o efeito 

dipsogênico de Ang II i.c.v. leva a ingestão de diferentes líquidos como bicarbonato de sódio 

(DAVID, MENANI, DE LUCA, 2008) e inclusive a ingestão de soluções consideradas 

aversivas como KCl 300 mM (BLAIR-WEST et al, 1996). 

Deste modo, a fim de isolar o efeito dipsogênico, foi testado oferecer água por duas 

horas antes do oferecimento de sacarose, um protocolo similar ao de reidratação parcial 

(experimento com ratos submetidos à privação hídrica). Os resultados demonstraram uma 

ingestão de água induzida pela injeção i.c.v. de Ang II, nos primeiros minutos após a oferta, 
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de acordo com o que já está relatado na literatura (EPSTEIN, FITZSIMONS, ROLLS, 1970; 

AVRITH & FITZSIMONS, 1980; FITZSIMONS, 1998). Em adição, os resultados deste 

experimento demonstraram que a injeção central de Ang II também induz a ingestão de 

sacarose, mesmo após a ingestão de água, de modo similar ao efeito que foi observado quando 

executamos o protocolo de privação hídrica com reidratação parcial, confirmando a ação 

central de Ang II sobre a ingestão de sacarose. 
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8. Capítulo III: Mecanismos relacionados a ingestão de sacarose induzida por Ang II 

8.1 Objetivos 
 Verificar se a Ang II injetada centralmente (VL) altera a reatividade ao sabor para a 

água e sacarose 60 mM antes e após a oferta de água; 

 Verificar se o efeito de Ang II sobre a ingestão de sacarose 60 mM é dependente da 

ativação dos receptores AT1 e AT2; 

 Verificar se a ingestão de sacarose 60 mM induzida por Ang II pode ser alterada pela 

injeção central de naloxona 125nmol/µL; 

 

8.2 Protocolos experimentais 

8.2.1 Protocolo VI – Efeito de Ang II central sobre a reatividade ao sabor de água e 

sacarose 60 mM.  

Para verificar se Ang II 0,4nmol altera a palatabilidade dos animais, eles receberam o 

implante de uma cânula intraoral seguido pelo implante encefálico de uma cânula guia como 

descrito anteriormente (item 4.3.2). Após o período de recuperação pós-cirúrgico (com livre 

acesso à ração e água), os animais foram habituados ao teste de reatividade ao sabor por três 

dias e divididos em quatro grupos experimentais: PBS/água; PBS/sacarose; AngII/água; 

AngII/sacarose.  

Habituação: No primeiro dia, a cânula oral dos animais foi conectada a uma bomba infusora 

com o auxílio de um polietileno PE50 e os animais foram colocados individualmente na caixa 

de teste e deixados por 10 minutos. Após esse tempo, 1mL de água foi infundido através da 

cânula intraoral durante 1 minuto. No segundo e terceiro dia de habituação, a cânula oral dos 

animais foi conectada a uma bomba infusora com o auxílio de um polietileno PE50 e os 

animais foram colocados individualmente na caixa de teste e deixados por 5 minutos. Após 

esse tempo, 1mL de água foi infundido através da cânula intraoral durante 1 minuto, em 

seguida, os animais foram colocados em caixas individuais com acesso livre a um bebedouro 

de água graduado e sem acesso a ração, onde permaneceram por duas horas. Ao final deste 

tempo, a cânula oral dos animais foi novamente conectada à bomba infusora, os animais 
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foram colocados individualmente na caixa de teste por 5 minutos e, em sequência, 1mL de 

água foi infundido através da cânula intraoral durante 1 minuto. 

Realização dos testes: Os animais receberam injeção central (VL) de PBS ou Ang II 

(0,4nmol/µL), a cânula oral dos animais foi conectada a uma bomba infusora com o auxílio de 

um polietileno PE50 e os animais foram colocados individualmente na caixa de teste e 

deixados por 5 minutos. Após esse tempo, 1mL de água ou 1mL de solução de sacarose 60 

mM foram infundidas através da cânula intraoral durante 1 minuto. O comportamento do 

animal durante esse tempo foi gravado com o auxílio de uma câmera filmadora Panasonic® 

HC-V180k Full HD. Em sequência, os animais foram colocados em caixas individuais com 

acesso livre a um bebedouro de água graduado e sem acesso a ração, onde permaneceram por 

duas horas. Ao final deste tempo, a quantidade de água ingerida pelos animais foi mensurada, 

a cânula oral foi novamente conectada à bomba infusora, e os animais foram colocados na 

caixa de teste por mais 5 minutos, seguidos pela infusão intraoral de 1mL de água durante 1 

minuto. Todo o teste foi repetido após 48 horas, porém durante a repetição, a primeira infusão 

realizada foi de água e a segunda de água ou sacarose 60 mM conforme o grupo a que o 

animal pertencia. A tabela a seguir ilustra o desenho experimental realizado. 

Tabela 2. Desenho experimental do protocolo IV 
 Teste 1  Teste 2 

Tempo  0 5’ 10’- 130’ 140’ 0 5’ 10’- 130’ 140’ 
Grupo  IC IO 

Oferta de 
água 

IO  IC IO 

Oferta de 
água 

IO 
1  PBS água água  PBS água água 
2  PBS sacarose água 48h PBS água sacarose 
3  Ang II água água  Ang II água água 
4  Ang II sacarose água  Ang II água sacarose 

IC: Injeção central; IO: Infusão intraoral; Oferta de água: Água disponível ad libitum para os animais 

Observação: A caixa de teste consiste em um cilindro de fundo transparente que é 

colocado em um suporte, com um espelho posicionado logo abaixo, permitindo que uma 

câmera filmadora aproxime a imagem para a gravação dos movimentos da face do animal, 

vide figura 14. 
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Figura 14. Teste de reatividade ao sabor. Em “A” está a representação dos equipamentos montados 
para o teste de reatividade ao sabor; em “B” uma foto do equipamento utilizado e em “C” uma 
imagem realizada pela câmera filmadora, mostrando o exato ângulo que os vídeos foram gravados.  
 

Análise dos vídeos: Para a realização das análises dos vídeos, foi realizada a codificação dos 

mesmos de forma que o avaliador não tivesse conhecimento sobre qual grupo pertencia cada 

vídeo. Utilizando o software Adobe Premiere Pro CS6®, 30 segundos do vídeo gravado (com 

30 quadros de imagem por segundo) após a infusão intraoral foi analisado em câmera lenta e 

quadro por quadro. Conforme Spector et al (1988) e experimentos anteriores realizados pelo 

mesmo laboratório, foram considerados comportamentos apetitivos: protrusões rítmicas da 

língua ao longo da linha mediana (tp), protrusões laterais da língua (ltp), lambidas das patas 

(pl) e movimentos rítmicos de boca (mm); Comportamentos neutros: gotejamento passivo 

(pd) e ausência de resposta por tempo superior a um segundo (nr); Comportamentos 

aversivos: grande abertura da mandíbula com retração dos lábios inferiores denominadas 

gapes (g); chin rub (cr) que corresponde ao ato de trazer a boca em direção ao fundo da caixa, 

projetando o corpo para frente; forelimb flail (ff) para movimentos rápidos e constantes com 

um ou com os dois membros anteriores; head shake (hs) para movimentos rápidos e 

constantes da cabeça. Os comportamentos apetitivos e aversivos foram apresentados como 

número de movimentos, ou seja, foi contabilizado a soma do número de repetições para cada 

comportamento característico observado. Para os comportamentos neutros, foi contabilizado a 
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soma do tempo de duração em segundos, sendo apresentados por tempo. Para a comparação 

entre as reações ao sabor (apetitivas, aversivas e neutras) evocadas pela infusão de água e 

sacarose dos grupos PBS e Ang II, foi utilizado teste 1wayANOVA e pós teste de Holm-

Sidak para variáveis paramétricas e não pareadas ou pós teste de Dunn para variáveis não 

paramétricas e não pareadas. Para comparação entre os testes realizados 5 e 140 minutos após 

a injeção central, foi utilizado teste t não pareado. 

 

8.2.2 Protocolo VII- Efeito de losartana e PD123319 na ingestão de sacarose induzida 

pela injeção central de Ang II 

A fim de avaliar o envolvimento dos receptores AT1 e AT2 na ingestão de sacarose 

induzida pela injeção de Ang II i.c.v., após o período de recuperação pós-cirúrgico (com livre 

acesso à ração, água e sacarose 60 mM), os bebedouros e a ração foram retirados e os animais 

receberam injeção central (i.c.v.) de PBS ou Ang II 0,4nmol/μL. Após 15 min, um bebedouro 

contendo água foi disponibilizado aos animais e medidas de ingestão foram realizadas durante 

120 minutos (avaliando nos tempos 15, 30, 60, 90 e 120 min). Após 105 minutos de oferta de 

água, os animais receberam injeção central (i.c.v.) de PBS ou um antagonista dos receptores 

AT1 e AT2 de Ang II (losartana 50nmol/μL ou PD 123319 30 nmol/μL, respectivamente). 

Após 120 minutos de oferta de água (15 minutos após a segunda injeção central), um 

bebedouro com solução de sacarose 60 mM foi ofertado por mais 120 minutos, sendo feitas 

medidas de ingestão nos tempos de 135, 150, 180, 210 e 240 min. Ao final do experimento 

todos os animais receberam ração, água e sacarose ad libitum. Todos os animais passaram por 

todos os tratamentos com sequência aleatória, sendo esperado um intervalo mínimo de 48 

horas entre os experimentos. Os volumes de água e sacarose ingeridos em cada intervalo de 

tempo para as diferentes combinações de tratamento (PBS + PBS, Ang II + PBS, Ang II + 

losartana, Ang II + PD123319) foram comparados utilizando o 2wayANOVA seguido de pós 

teste Holm-Sidak para variáveis pareadas. O volume total de água ingerido entre 0 e 120 

minutos e o volume total de água e de sacarose ingeridos entre 120 e 240 minutos, foram 

comparados utilizando 1wayANOVA com pós teste de Dunn para variáveis pareadas. 
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8.2.3 Protocolo VIII – Efeito de naloxona sobre a ingestão de sacarose induzida por Ang 

II 

Para verificar a atuação de mecanismos opioides na ingestão de sacarose induzida por 

Ang II, após o período de recuperação pós-cirúrgico (com livre acesso à ração, água e 

sacarose 60 mM), os bebedouros e a ração foram retirados. Os animais receberam injeção 

central (VL) de PBS ou Ang II 0,4nmol/μL. Após 15 min, um bebedouro contendo água foi 

oferecido ao animal, e medidas de ingestão foram realizadas durante 120 minutos (avaliando 

nos tempos 15, 30, 60, 90 e 120 min). Após 105 minutos de oferta de água, os animais 

receberam injeção central (VL) de PBS ou naloxona 125nmol/μL. Após 120 minutos de oferta 

de água (15 minutos após a segunda injeção central), um bebedouro com solução de sacarose 

60 mM foi ofertado por mais 120 minutos, sendo feitas medidas de ingestão nos tempos de 

135, 150, 180, 210 e 240 min. Ao final do experimento, todos os animais receberam ração, 

água e sacarose ad libitum. Todos os animais passaram por todos os tratamentos com 

sequência aleatória, sendo esperado um intervalo mínimo de 48 horas entre os experimentos. 

Os volumes de água e sacarose ingeridos em cada intervalo de tempo para as diferentes 

combinações de tratamento (PBS + PBS, PBS + naloxona, Ang II + PBS, Ang II + naloxona) 

foram comparados utilizando o 2wayANOVA seguido de pós teste Holm-Sidak para variáveis 

pareadas. O volume total de água ingerido entre 0 e 120 minutos e o volume total de água e de 

sacarose ingeridos entre 120 e 240 minutos, foram comparados utilizando 1wayANOVA com 

pós teste de Dunn para variáveis pareadas. 
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8.3 Resultados 

8.3.1 Efeito da Ang II central sobre a reatividade ao sabor de água e sacarose 60 mM 

O teste de reatividade ao sabor foi realizado para verificar se a Ang II 0,4nmol altera 

as respostas de palatabilidade dos animais para a água e para a solução de sacarose 60 mM. O 

primeiro teste (TR1) revelou, após 5 minutos da injeção central de Ang II 0,4nmol/µL, um 

aumento das respostas apetitivas para água e para sacarose 60 mM em relação às respostas 

apresentadas após a injeção central de PBS (PBS/água 32,0±12,6 reações/30s; PBS/sacarose 

107,3±18,5 reações/30s; AngII/água 161,8±6,2 reações/30s; AngII/sacarose 167,0±5,2 

reações/30s – Figura 15a). Foi possível observar ainda que as respostas apetitivas para 

sacarose foram superiores às respostas apetitivas para água após a injeção de PBS, entretanto 

não houve diferença entre as respostas apetitivas de água e de sacarose após a injeção de Ang 

II (Figura 15a).  

Em relação às respostas neutras, observamos uma redução para água e para sacarose 

após a injeção de Ang II, entretanto é importante ressaltar que o tempo de reação neutra foi 

menor para a sacarose do que para a água quando PBS foi injetado e que não houve diferença 

entre as reações neutras para água e sacarose após a injeção de Ang II (PBS/água 19,1±3,1 

segundos; PBS/sacarose 7,1±2,9 segundos; AngII/água 0,87±0,5 segundos; AngII/sacarose 

0,31±0,3 segundos - Figura 15b).  

Em todas as situações o número de comportamentos aversivos foi baixo, não havendo 

diferenças significativas entre os tratamentos ou entre as soluções (Figura 15c).  
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Figura 15. Efeito da Ang II na reatividade ao sabor de água e sacarose após 5 minutos da injeção 
central (i.c.v) de PBS ou Ang II – TR1. a) Soma do número de reações apetitivas; diferenças 
verificadas por teste 1wayANOVA e pós teste de Holm-Sidak para variáveis paramétricas e não 
pareadas b) Soma do tempo de reações neutras em segundos (s); diferenças verificadas por teste 
1wayANOVA e pós teste de Dunn para variáveis não pareadas e não paramétricas; c) Soma do 
número de reações aversivas; diferenças verificadas por teste 1wayANOVA e pós teste de Dunn para 
variáveis não pareadas e não paramétricas. PBS + água: n=8; PBS + sacarose: n=8; Ang II + água: 
n=7; Ang II + sacarose: n=8; *p<0,05 comparado ao controle PBS e relativo à mesma infusão oral. # 

p<0,05 comparado à infusão de água após injeção central de PBS. 
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O segundo teste de reatividade ao sabor (TR2) mostrou que mesmo após a ingestão 

livre de água por duas horas (140 minutos após a injeção central), Ang II gerou um aumento 

dos comportamentos apetitivos para água e sacarose, quando comparados aos 

comportamentos apetitivos após a injeção central de PBS (PBS/água 53,5±2,4 reações/30s; 

PBS/sacarose 129,0±11,1 reações/30s; AngII/água 110,4±15,8 reações/30s; AngII/sacarose 

158,1±7,0 reações/30s - Figura 16a). Porém, foi possível observar um maior número de 

comportamentos apetitivos para a solução de sacarose do que para a água (Figura 16a).  

Em relação às respostas neutras, houve uma redução para água após a injeção de Ang 

II, e não houve diferença entre os tratamentos (PBS e a Ang II) para a sacarose, sendo que o 

tempo de reação neutra foi menor para a sacarose do que para a água, quando PBS foi 

injetado (PBS/água 15,8±3,1 segundos; PBS/sacarose 5,37±1,4 segundos; AngII/água 

5,31±1,9 segundos; AngII/sacarose 1,55±0,8 segundos - Figura 16b).  

Não houve diferença significativa entre as reações neutras para água e sacarose após a 

injeção de Ang II (Figura 16b), assim como não houve diferença entre número de reações 

aversivas para os diferentes tratamentos (PBS ou Ang II) ou conteúdo infundido (água ou 

sacarose) (Figura 16c). 
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Figura 16. Efeito da Ang II na reatividade ao sabor de água e sacarose após 140 minutos da injeção 
central (i.c.v.) de PBS ou Ang II – TR2. a) Soma do número de reações apetitivas; diferenças 
verificadas por teste 1wayANOVA e pós teste de Holm-Sidak para variáveis paramétricas e não 
pareadas b) Soma do tempo de reações neutras em segundos (s); diferenças verificadas por teste 
1wayANOVA e pós teste de Dunn para variáveis não pareadas e não paramétricas; c) Soma do 
número de reações aversivas; diferenças verificadas por teste 1wayANOVA e pós teste de Dunn para 
variáveis não pareadas e não paramétricas. PBS + água: n=8; PBS + sacarose: n=8; Ang II + água: 
n=7; Ang II + sacarose: n=8. Todos os animais tiveram livre acesso à água por 120 minutos antes do 
teste. *p<0,05 comparado ao controle PBS e relativo à mesma infusão oral. # p<0,05 comparado à 
infusão de água após injeção central de PBS. & p<0,05 comparado à infusão de água após injeção 
central de Ang II. 
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Ao compararmos os resultados de TR1 (5 minutos após a injeção central) e TR2 (140 

minutos após a injeção central), após a injeção central de PBS, observamos que não houve 

diferença para as respostas ao sabor para a água e para a sacarose (Figura 17a, b e c). Porém, 

após a injeção central de Ang II, para a água foi possível observar em TR2 um menor número 

de respostas apetitivas (TR1: AngII/água 161,8±6,2 reações/30s vs. TR2: AngII/água 

110,4±15,8 reações/30s), um maior número de respostas aversivas (TR1: AngII/água 0,1±0,1 

reações/30s vs. TR2: AngII/água 11,1±2,2 reações/30s) e um maior tempo de resposta neutra 

(TR1: AngII/água 1,0±0,6 segundos vs. TR2: AngII/água 6,1±2,1 segundos), o que não 

ocorreu para a sacarose (Figura 18a, b e c).  
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Figura 17. Reatividade ao sabor para água e sacarose em 5 e 140 minutos após a injeção central 
(i.c.v.) de PBS. a) Soma do número de reações apetitivas; b) Soma do tempo de reações neutras em 
segundos (s); c) Soma do número de reações aversivas. TR1: teste de reatividade ao sabor realizado 5 
minutos após a injeção central; TR2: teste de reatividade ao sabor realizado 140 minutos após a 
injeção central (com oferta de água por 120 minutos). n=8; Diferenças avaliadas por teste t para 
variáveis não pareadas. 
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Figura 18. Reatividade ao sabor para água e sacarose em 5 e 140 minutos após a injeção central 
(i.c.v.) de Ang II. a) Soma do número de reações apetitivas; b) Soma do tempo de reações neutras em 
segundos (s); c) Soma do número de reações aversivas. TR1: teste de reatividade ao sabor realizado 5 
minutos após a injeção central; TR2: teste de reatividade ao sabor realizado 140 minutos após a 
injeção central (com oferta de água por 120 minutos). n=7 para o grupo que recebeu infusão oral de 
água e n=8 para o grupo que recebeu infusão oral de sacarose; *p<0,05 comparado a ingestão em TR1; 
Diferenças avaliadas por teste t para variáveis não pareadas. 
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8.3.2 Efeito de losartana e PD123319 na ingestão de sacarose induzida pela injeção 

central de Ang II 

Observou-se um aumento na ingestão de água induzido pela injeção central de Ang II 

nos primeiros 15 minutos após a oferta (Figura 19a), sendo este aumento similar entre os 

grupos que posteriormente receberam PBS ou antagonistas (PBS [+PBS] 0,3±0,1mL/120min 

vs Ang II [+PBS] 13,2±1,5mL/120min; Ang II [+Losartana] 13,6±1,5mL/120min; Ang II 

[+PD] 10,9±1,5mL/120min - Figura 19a e b). Após 120 minutos de oferta de água, quando a 

sacarose 60 mM também foi ofertada, os animais que receberam a Ang II também apresentam 

maior ingestão da solução de sacarose nos primeiros 15 minutos após a oferta (figura 19a), 

sendo este efeito reduzido pela injeção de Losartana 50nmol/µL e abolido pela injeção de 

PD123319 30nmol/µL (PBS + PBS 0,07±0,04mL/15min; Ang II + PBS 4,5±0,7mL/15min; 

Ang II + Losartana 1,0±0,5mL/15min; Ang II + PD 0,06±0,03mL/15min – Figura 19a). 

Todavia, ao compararmos a ingestão cumulativa, ao final do experimento, ambos os 

antagonistas foram capazes de abolir a ingestão induzida por Ang II (PBS + PBS 

0,5±0,4mL/120min; Ang II + PBS 5,6±1,2mL/120min; Ang II + Losartana 

1,2±0,5mL/120min; Ang II + PD 0,1±0,06mL/120min - Figura 19b). 
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Figura 19. Participação dos receptores AT1 e AT2 no efeito da Ang II sobre a ingestão de água e de 
sacarose 60 mM. a) Os dados representam a ingestão de água e sacarose em uma linha do tempo em 
que -15 representa o momento em que PBS ou Ang II foram injetados no VL;  0 a 120 min está 
representando o volume ingerido de água (símbolos conectados por uma linha preta); 105 min, o 
momento em que PBS, losartana ou PD foram injetados; 120 a 240 min está representando o volume 
ingerido de água (símbolos conectados por uma linha preta) e de sacarose (símbolos conectados por 
uma linha cinza); os símbolos representam a combinação dos tratamentos recebidos; diferenças 
verificadas por 2wayANOVA seguido de pós teste Holm-Sidak para variáveis pareadas. b) Os dados 
representam a ingestão cumulativa de água entre 0 e 120 minutos e de água e sacarose entre 120 e 240 
minutos; Diferenças verificas por 1wayANOVA e pós teste de Dunn para variáveis pareadas. n=7; 
*p<0,05 comparado com a ingestão de água ou de sacarose após tratamento com PBS + PBS e com 
Ang II + PD123319; #p<0,05 comparado com a ingestão de sacarose após tratamento com Ang II + 
PBS.   
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8.3.3 Efeito de naloxona sobre a ingestão de sacarose 60 mM induzida por Ang II. 

Assim como no resultado obtido pelo protocolo VII, descrito no item 8.3.2, observou-

se um aumento na ingestão de água induzido pela injeção central de Ang II nos primeiros 15 

minutos após a oferta (Figura 20a), sendo este aumento similar entre os grupos que 

posteriormente receberam PBS ou naloxona, o que refletiu na análise da ingestão cumulativa 

dos primeiros 120 minutos de experimento (PBS [+PBS] 2,4±0,9mL/120min; PBS 

[+naloxona] 1,0±0,2; Ang II [+PBS] 14,3±1,5; Ang II [+naloxona] 15,6±1,3 – Figura 20b). 

Quando a sacarose 60 mM foi ofertada, os animais que receberam a Ang II também 

apresentaram maior ingestão da solução de sacarose nos primeiros 15 minutos após a oferta, 

sendo este efeito reduzido pela injeção de naloxona (125 nmol/µL) (Figura 20a). Entretanto, 

quando avaliamos a ingestão cumulativa ao final do experimento, o consumo de sacarose é 

similar entre os grupos que receberam Ang II, independente da injeção central de naloxona 

(PBS + PBS 2,5±1,0mL/120min; PBS + naloxona 4,3±1,3mL/120min; Ang II + PBS 

7,7±2,0mL/120min; Ang II + naloxona 8,6±2,5mL/120min – Figura 20b).  



69 
 

 

Figura 20. Participação dos receptores opioides no efeito de Ang II sobre a ingestão de água e de 
sacarose 60 mM. a) Os dados representam a ingestão de água e sacarose em uma linha do tempo em 
que -15 representa o momento em que PBS ou Ang II foram injetados no VL; de 0 a 120 está 
representado o volume ingerido de água (símbolos conectados por uma linha preta); em 105, o 
momento em que PBS ou naloxona foram injetados; de 120 a 240 está representado o volume ingerido 
de água (símbolos conectados por uma linha preta) e de sacarose (símbolos conectados por uma linha 
cinza); os símbolos representam a combinação dos tratamentos recebidos; diferenças verificadas por 
2wayANOVA seguido de pós teste Holm-Sidak para variáveis pareadas. b) Os dados representam a 
ingestão cumulativa de água entre 0 e 120 minutos e de água e sacarose entre 120 e 240 minutos; 
Diferenças verificas por 1wayANOVA e pós teste de Dunn para variáveis pareadas. n=12; *p<0,05 
comparado com a ingestão de água ou de sacarose do controle (PBS + PBS); #p<0,05 comparado com 
a ingestão de sacarose induzida por Ang II (Ang II + PBS).  



70 
 

8.4 Discussão 

Sabendo que a ANG II induz ingestão de sacarose, independente da sede, no terceiro 

capítulo deste trabalho abordamos prováveis mecanismos que poderiam estar relacionados à 

ingestão de sacarose induzida por Ang II.  

Inicialmente, no teste de reatividade ao sabor, nossos resultados mostraram que Ang II 

levou a um aumento similar das respostas apetitivas para água e sacarose 5 minutos após sua 

injeção central, ou seja, sob o efeito dipsogênico da Ang II, não foi possível notar diferença 

entre as respostas do teste de reatividade ao sabor para água e para sacarose. Entretanto 140 

minutos após a injeção de Ang i.c.v., ou seja, após os animais terem livre acesso á água por 

duas horas, foi possível observar um aumento mais significativo das respostas apetitivas para 

a sacarose em relação à água.  

Comparando os tempos de 5 com os de 140 minutos, verificou-se que a oferta de água 

reduziu às respostas apetitivas e aumentou as aversivas e neutras para água, porém as 

respostas apetitivas à sacarose continuaram aumentadas. Ou seja, nos protocolos de ingestão, 

quando a sacarose foi oferecida aos animais (120 min após ingestão de água), a palatabilidade 

para a sacarose estava aumentada, o que poderia contribuir para o aumento da ingestão 

observado.  

De modo complementar, os experimentos realizados por Shigemura et al (2013) 

haviam demonstrado que a injeção periférica (i.p.) de Ang II aumenta as respostas do nervo 

corda do tímpano para sacarose, glicose e para os adoçantes sacarina e SC45647, o que 

implica em um aumento da percepção do sabor doce induzido por Ang II. Além disso, foi 

demonstrado, em camundongos, a expressão dos componentes do SRA nas papilas gustativas, 

bem como a co-expressão dos receptores AT1 e T1r3, ou seja, células gustativas que 

expressam receptores para substâncias de sabor doce (T1r3) também expressam receptores 

AT1 (mas não AT2), indicando a possível modulação angiotensinérgica via receptor AT1 na 

resposta gustativa gerada (SHIGEMURA et al, 2013; SHIGEMURA et al, 2019).  

A alta concentração dos receptores angiotensinérgicos no SNC, principalmente nos 

OCVs, sua intensa relação com os comportamentos ingestivos e a relação entre Ang II i.c.v e 

o aumento da ingestão e das respostas apetitivas à sacarose, nos permite inferir que os efeitos 

da ANG II sobre a palatabilidade também possam ser de origem central. Deste modo, seria 

possível considerar que Ang II é capaz de alterar a palatabilidade por meio da combinação 
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entre as ações periféricas, agindo diretamente nos células gustativas, e centrais, agindo 

provavelmente por meio dos OCVs.  

A ação central de Ang II i.c.v. sobre a indução da ingestão de sacarose foi confirmada 

quando observamos a abolição deste efeito por PD 123319 (30nmol) e a redução dele por 

losartana (50 nmol) 15 minutos após a oferta de sacarose, além da total remoção do efeito de 

Ang II por ambos os antagonistas, quando analisamos a ingestão de sacarose cumulativa ao 

final do experimento. Este resultado, juntamente ao efeito inibidor da injeção de PD123319 

i.c.v. sobre a ingestão de sacarose induzida por privação hídrica (descrito em 6.3.1), nos 

permite afirmar a atuação dos receptores AT1 e principalmente AT2 sobre a ingestão de 

sacarose induzida por Ang II central.  

O efeito complementar, ao invés de contra-regulatório, dos receptores AT1 e AT2 para 

a ingestão de sacarose ocorre de forma similar à observada para outros comportamentos 

ingestivos induzidos por Ang II, entretanto, tanto para a ingestão hídrica, quanto para a 

ingestão de sódio parece haver um envolvimento maior dos receptores AT1 do que dos 

receptores AT2 (ROWLAND et al, 1992; WEISINGER et al, 1997; FITZSIMONS, 1998; DE 

LUCA et al, 2010), enquanto para a ingestão de alimentos há um maior envolvimento dos 

receptores AT2 em relação aos receptores AT1 (WEISINGER et al, 1997; OHINATA et al, 

2008). 

Sabe-se que um importante sistema envolvido no comportamento ingestivo é o 

opioidérgico, inclusive para a ingestão de sacarose. Já foi relatado que agonistas opióides 

aumentam (CZIRR & REID, 1986; LYNCH & BURNS, 1990), enquanto os antagonistas 

opioidérgicos reduzem (BECZKOWSKA et al, 1992; WELDON et al, 1996; CLEARY et al, 

1996), a ingestão de sacarose, ou seja, o mecanismo opioidérgico seria facilitatório para a 

ingestão de sacarose.  De modo complementar, considerando especificamente a naloxona, 

estudos mostraram que o tratamento prévio com este antagonista opióide reduziu a ingestão 

de dieta cujo principal carboidrato presente era a sacarose (WELDON et al, 1996), além de 

reduzir a ingestão de sacarose 60 mM (ingestão livre por 30 min) (CLEARY et al, 1996).  

No presente estudo, a injeção central de naloxona reduziu a ingestão de sacarose 

induzida por Ang II nos primeiros 15 minutos de oferta, o que demonstra o possível 

envolvimento de vias opioidérgicas na indução da ingestão de sacarose por Ang II.  



72 
 

Na revisão de Bali et al (2014) foi relatado que, de acordo com o efeito estudado, pode 

haver correlações positivas ou negativas entre o sistema opióide e o SRA, há dados que 

revelam, inclusive, a liberação de opioides endógenos estimulada por Ang II (KRAFT et al, 

1984; BALI et al, 2014). Em relação à ingestão, estudos sugerem uma interação positiva entre 

o sistema opioide e o SRA, sendo que o tratamento prévio com antagonistas opióides reduzem 

a ingestão de água e/ou sódio induzida por ANG II (SUMMY-LONG et al, 1981; 

NASCIMENTO et al, 2012 e 2014), porém, até onde sabemos, este é o primeiro trabalho a 

mostrar uma relação entre ANG II – opióide e ingestão de sacarose.  

É importante destacar que a relação entre esses dois sistemas é bastante complexa, 

podendo ser considerado que o controle mútuo entre eles é dependente do estado fisiológico 

do indivíduo, por exemplo, os opioides podem agir como antagonistas do SRA reduzindo a 

pressão arterial, entretanto, em animais com ingestão reduzida de sódio, os opióides podem 

atuar ativando o SRA (POGGIOLI et al, 1986; BALI et al, 2014).  
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9. Considerações finais 

 No decorrer deste trabalho foi possível observar que Ang II atua no SNC modulando a 

ingestão de sacarose 60 mM, aparentemente independente de seu efeito sobre a sede ou de 

busca energética. Foi possível observar que esse efeito é dependente dos receptores AT1 e 

AT2 e de vias opioidérgicas, e ainda que, Ang II atuando no SNC pode alterar a 

palatabilidade à solução de sacarose 60 mM. Estes resultados corroboram com a pesquisa de 

Shigemura et al (2013) que já havia mostrado o potencial papel indutor de Ang II na ingestão 

de diferentes soluções de sabor doce, além de complementar os resultados de Paes (2016) que 

apontaram para o provável efeito central de Ang II sobre a ingestão de sacarose. 

É interessante destacar que geralmente há uma relação entre a indução da ingestão de 

alimento e a ingestão de soluções de sabor doce, ou seja, substâncias que tendem a 

aumentar/reduzir a ingestão dessas soluções também levam ao aumento/redução na ingestão 

de alimento. Assim, a injeção central de fatores orexígenos, como endocanabinoides e 

opioides, tem sido relatada como capaz de induzir a ingestão de soluções de sabor doce, assim 

como a injeção central de fatores anorexígenos como CART, insulina e leptina, tem sido 

relatada por reduzi-la (YOSHIDA et al, 2010; RUEGG & BODNAR, 1997; BODNAR, 2004; 

ZHENG, PATTERSON, BERTHOUD, 2001; FIGLEWICZ et al, 2006), o que é consistente 

com a associação entre a obtenção de calorias e o consumo de soluções de sabor doce. 

Todavia, a Ang II apresenta efeito anorexígeno em modelos animais, estando associada à 

redução da ingestão de ração e redução da expressão de fatores orexígenos, o que geraria um 

sinal de saciedade para o SNC (YOSHIDA et al, 2012). Em oposição a este efeito 

anorexígeno da Ang II, nossos resultados demonstraram um aumento na ingestão de sacarose, 

sugerindo que, possivelmente, o valor calórico da sacarose, não seja um dos fatores 

envolvidos nesta ingestão induzida por ANG II. De modo complementar, esses dados 

sugerem que Ang II possa atuar em vias centrais que resultam na redução da ingestão de 

alimentos (ração) e paralelamente atuar em diferentes vias centrais que resultam na indução 

da ingestão de uma solução adocicada.  

O fato observado de que a naloxona afeta o consumo de sacarose induzido por Ang II 

nos permite afirmar o envolvimento de mecanismos opioides neste aumento da ingestão de 

sacarose. De modo complementar, é sabido que a injeção de opioides aumenta as 

propriedades hedônicas positivas para soluções de sacarose no teste de reatividade ao sabor 

(DOYLE et al, 1993; PECIÑA & BERRIDGE, 1995), inclusive para sacarose 60 mM 
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(RIDEOUT & PARKER, 1996), sendo que a administração de naltrexona (antagonista 

opióide) reduz estas respostas apetitivas (PARKER et al, 1992). Portanto, seria possível 

considerar que o aumento das respostas apetitivas à sacarose 60 mM após administração de 

Ang II i.c.v., demonstrado neste trabalho, tenha ocorrido por estímulo de vias opioidérgicas. 

Em adição, o conhecimento sobre a relação de opioides e recompensa alimentar, bem 

como a capacidade que os opioides tem de aumentar a ingestão de alimentos palatáveis sem 

influenciar a ingestão de alimentação padrão (SASAKI, 2017), no leva a supor que Ang II 

induz a ingestão de sacarose atuando em mecanismos hedônicos (incluindo mecanismos 

relacionados aos opioides), ao passo que gera efeito anorexígeno, provavelmente, por atuar 

em mecanismos homeostáticos. Estas suposições explicariam por que Müller-Fielitz et al 

(2015) demonstraram uma redução do consumo da dieta de cafeteria (com sabor doce) após 

tratar com Telmisartan (um antagonista de receptores AT1) os animais com síndrome 

metabólica (com aumento de Ang II circulante), ao passo que corroborariam com a relação 

entre o SRA e a recompensa alimentar proposta por eles.  

A relação entre o SRA e vias de recompensa já havia sido apontada por estudos que 

demonstraram que os níveis centrais de dopamina são influenciados pelo SRA (MIETLICKI-

BAASE, SANTOLLO E DANIELS, 2021), e que Ang II atuando via receptor AT1 facilita a 

liberação de dopamina central em ratos (BROWN et al, 1996). Porém são necessários mais 

estudos para esclarecer a atuação de vias de recompensa na indução da ingestão de sacarose 

estimulada por Ang II, afinal, fatores orais e fatores pós ingestivos também devem ser 

considerados.
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10. Conclusão  

Neste trabalho foi mostrado que Ang II, atuando por meio de seus receptores centrais AT1 e 

principalmente AT2, aumenta a ingestão de sacarose 60 mM independente da ingestão de 

água induzida por seu efeito dipsogênico, sendo os efeitos para Ang II exógena (injetada no 

VL) similares aos efeitos de Ang II endógena, estimulada por privação hídrica. A participação 

de vias opioidérgicas também foi demostrada, quando a injeção central de naloxona, reduziu a 

ingestão de sacarose induzida por Ang II. Por fim, o aumento de respostas apetitivas à 

sacarose 60 mM, induzido por Ang II no teste de reação ao sabor, indica a atuação de Ang II 

na modulação da palatabilidade a sacarose, fazendo deste um potencial mecanismo pelo qual 

ela favorece a ingestão de sacarose.  

Assim podemos concluir que Ang II, por meio dos receptores AT1 e AT2, desempenha um 

papel no controle central da ingestão de sacarose, com o envolvimento de vias opiodérgicas e 

potencialmente por mecanismo de alteração da palatabilidade.  
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