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DBC4050 - OS NEURÔNIOS E AS CÉLULAS BETA NO 
DESENVOLVIMENTO DA OBESIDADE 

 
Carga Horária: 60h/a 3 créditos (30 h/a teórica – 2 C e 30 h/a prática – 1 C) 
 
Ementa: Estudo da regulação da ingestão alimentar, do acúmulo e gasto de reservas de 
energia, considerando a relação entre os neurônios de áreas hipotalâmicas do sistema 
nervoso central e as células da periferia do organismo, com destaque para a função das 
células beta pancreáticas. 
 
Programa teórico: A epidemiologia do sobrepeso e da obesidade no Brasil .O 
equilíbrio entre o apetite e o gasto de calorias. A instalação do sobrepeso . O sistema 
nervoso central como principal regulador do peso corporal . Os núcleos hipotalâmicos 
envolvidos com controle do peso corporal. O núcleo arqueado (ARC), o hipotálamo 
ventromedial (VMH), o hipotálamo lateral (LH), o dorsomedial (DMN), o 
paraventricular (PVM) . Os neurônios do ARC, a produção, a liberação e ação dos 
neuropeptídeos da fome e saciedade. O Neuropeptídeo Y (NPY), o Pro-Opiomelacortina 
(POMC), as Orexinas (hipocretinas), o hormônio concentrador de melanina (MCH). 
Métodos citológicos, comportamentais e bioquímicos para identificar os 
neuropeptídeos. Sinais periféricos de adiposidade e suas ações no hipotálamo. 
Produção, armazenamento e liberação dos hormônios entéricos, da insulina, da leptina e 
dos glicocorticóides . As eferências do hipotálamo e o sistema nervoso autônomo 
(SNA). Função do parassimpático e simpático no equilíbrio energético. O sistema 
simpatoadrenal. Métodos de avaliação da atividade do SNA . Métodos de avaliação da 
obesidade. Peso corporal; consumo alimentar; índice de massa corporal; índice de Lee; 
as gorduras perigonadal e retroperitoneal; massa gordurosa da carcassa . Os modelos 
experimentais animais de obesidade. Ratos Zucker (fa/fa), camundongos (ob/ob), 
roedores com lesão no VMH, roedores com lesão no ARC [tratamento neonatal com 
glutamato monossódico (MSG)], roedores que foram amamentados em prole reduzida 
(impressão metabólica) e camundongos com deleção do gene codificador do receptor 
muscarínico da subfamília M3 (M3R) . Programa prático: Acompanhamento prático 
do desenvolvimento e avaliação da obesidade em camundongos com impressão 
metabólica e MSG. Principais terapias e profilaxias no tratamento da obesidade. Existe 
futuro para a cura e prevenção da obesidade? 
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