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RESUMO 

 

PINHEIRO, R. H. O. EVOLUÇÃO TEMPORAL DA PRESSÀO ARTERIAL E DE 

ALTERAÇÒES VASCULARES EM SHR JOVENS DURANTE O 

ESTABELECIMENTO DA HIPERTENSÃO: O EFEITO DO TREINAMENTO 

AERÓBIO DE BAIXA INTENSIDADE. 2015. 98 f. Dissertação (Mestrado em 

Fisiologia Humana) – São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 

Paulo, 2015. 

 

Estudos anteriores com SHR na fase crônica da hipertensão (~3 meses) comprovam a 

eficácia do treinamento aeróbio (T) em reduzir parcialmente a pressão arterial (PA) e que 

estas alterações correlacionavam-se com a normalização da razão parede/luz de arteríolas 

musculares esqueléticas. Muito pouco se sabe sobre o potencial efeito benéfico do 

exercício iniciado precocemente, ainda na fase pré-hipertensiva. São, portanto, objetivos 

deste trabalho analisar em SHR jovens e seus controles normotensos os efeitos 

sequenciais do T realizado simultaneamente à instalação da hipertensão sobre os níveis 

de PA e alterações estruturais em artérias de resistência, associando-as à modulação 

simpática e vagal e ao conteúdo de colágeno vascular. SHR e WKY (4 semanas de idade 

no início dos protocolos) foram submetidos ao T (50-60% da capacidade aeróbia máxima, 

1 hora/dia, 5 dias/semana) ou mantidos sedentários (S) por 8 semanas. Nas semanas 

experimentais 0, 1, 2, 4 e 8 avaliamos os parâmetros funcionais (valores basais e 

variabilidade da PA e FC e seus componentes espectrais), as alterações estruturais e o 

conteúdo de colágeno na camada média nas artérias femoral e renal que respondem ao 

exercício com vasodilatação e vasoconstrição, respectivamente. Nos SHR-S houve 

aumento da PAM a partir da 2ª. semana experimental, que foi acompanhada de aumento 

progressivo da razão parede/luz da artéria femoral (sem alteração da renal), do aumento 

do conteúdo de colágeno em ambos os vasos e do aumento progressivo da atividade 

simpática para o coração e vasos. O T promoveu aumento de similar do desempenho em 

esteira e bradicardia de repouso em ambos os grupos, mas retardou em 2 semanas a 

elevação da PAM e reduziu sua magnitude apenas nos SHR (redução de 21 mmHg entre 

a 4ª e 8ª semanas). Estas respostas foram acompanhadas de inalteração da razão 

parede/luz e da resistência da artéria femoral, do bloqueio do aumento progressivo da 

atividade simpática vasomotora e cardíaca e do aumento da atividade vagal ao coração 

(com aumento da variabilidade da FC e redução da variabilidade da PA), sem alterações 

significativas no conteúdo de colágeno vascular. T reduziu, mas não impediu a instalação 

da hipertensão de origem genética uma vez que o componente simpático vascular (LF da 

PAS) e a estrutura de artérias musculares (excesso de colágeno na femoral; elevada razão 

parede/luz da artéria renal) encontravam-se elevados desde a fase pré-hipertensiva. 

Nossos dados indicam que o treinamento aeróbio de baixa intensidade contribui de forma 

importante para reduzir e retardar os efeitos deletérios da hipertensão, mas não evita as 

alterações autonômicas, de geometria e composição vascular determinadas 

geneticamente. 

      

Palavras-chave: Hipertensão; treinamento aeróbio; remodelamento vascular; colágeno, 

fase pré-hipertensiva; controle autonômico; pressão arterial. 



 
 

 

ABSTRACT  

 

PINHEIRO, R. H. O. TIME-COURSE CHANGES OF BLOOD PRESSURE AND 

VASCULAR REMODELING IN YOUNG SHR DURING THE STABLISHMENT 

OF HYPERTENSION: EFFECTS OF LOW INTENSITY AEROBIC TRAINING. 

2015. 98 f. Dissertação (Mestrado em Fisiologia Humana) – São Paulo: Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 2015. 

 

Previous studies with chronically hypertensive SHR (~3 months old) showed the efficacy 

of aerobic training (T) in partially reduce arterial pressure (AP) that was correlated with 

the normalization of the wall/lumen ratio of skeletal muscle arterioles. We sought now to 

investigate the potential benefits of aerobic training starting in pre-hypertensive SHR. 

Therefore, we analyzed in young SHR and normotensive controls the combined effects of 

hypertension and T on resting AP and HR, on the structural remodeling of resistance 

arteries, on vascular collagen content simultaneously with sympathetic and vagal 

modulation of autonomic control. SHR and WKY (4 weeks old at the beginning of 

protocols) were submitted to T (50-60% of maximal aerobic capacity, 1 hour/day, 5 

days/week) or kept sedentary (S) for 8 weeks. At weeks 0, 1, 2, 4 and 8 functional 

parameters (resting values and variability of AP and HR and their spectral components), 

the collagen content in the media of femoral and renal arteries (which respond to exercise 

with vasodilation and vasoconstriction, respectively) were recorded. SHR-S exhibited 

large MAP increase (starting at the 2nd experimental week) that was accompanied by 

progressive increase of the wall/lumen ratio of the femoral artery (without change in the 

renal artery), augmentation of collagen content in both arteries and by a progressive 

increase of sympathetic activity to heart and vessels. T caused similar increase in 

treadmill performance and resting bradycardia in both groups, but delayed by 2 weeks the 

elevation of MAP and reduced its magnitude only in the SHR group (21 mmHg of MAP 

fall between weeks 4 and 8). These responses were accompanied by unchanged 

wall/lumen ratio and resistance of the femoral artery, by the blockade of the progressive 

increase of sympathetic activity to heart and vessels, by increased parasympathetic 

activity to the heart (with increased HR variability and decreased pressure variability), 

without significant changes in vascular collagen content. T reduced but did not block the 

establishment of genetic hypertension since the sympathetic component (LF of SAP) and 

the structure of resistance arteries (excess of collagen in the femoral; increased 

wall/lumen ratio in the renal artery) were already increased in the pre-hypertensive phase. 

Our data indicate that low-intensity aerobic training is essential to delay and reduce the 

deleterious effects of hypertension, but did not abrogate the autonomic control, the 

geometric changes and the vascular collagen content genetically determined. 

      

Key words: Hypertension; aerobic training; vascular remodeling; collagen, pre-

hypertensive phase; autonomic control; arterial pressure. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 1.1 Hipertensão Arterial 

 

A hipertensão arterial é uma síndrome multifatorial cuja patogênese ainda não se 

encontra totalmente elucidada, sendo muitas vezes negligenciada por ser assintomática 

(VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSAO ARTERIAL, 2010). Envolve 

fatores genéticos e multifatoriais sendo caracterizada por níveis elevados e mantidos da 

pressão arterial (PA) (sistólica ≥ 140 mmHg e diastólica ≥ 90 mmHg). A hipertensão 

arterial constitui-se em um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, com altas taxas de morbimortalidade. Sua incidência mundial é 

de 20% na população adulta e de 50% na população idosa. No Brasil cerca de 17 milhões 

são portadores de hipertensão arterial que acomete 35% da população acima de 40 anos.  

Um dado que tem chamado nossa atenção é o de que o aparecimento da 

hipertensão arterial tem sido cada vez mais precoce. Estima-se que 4% das crianças e 

adolescentes também sejam portadoras de hipertensão arterial (CADERNO DE 

ATENÇÃO BÁSICA, 2006; CHOBANIAN et al., 2003; LOUTZENHISE et al., 2002; 

MANCIA; GRASSI, 1998; MUNTNER et al., 2002). Com números cada vez mais 

acentuados de internações hospitalares, a hipertensão arterial tornou-se um problema para 

a saúde pública por sua abrangência e por demandar enormes gastos. A expectativa para 

2015 é que uma em cada 3 pessoas seja hipertensa (PATON; RAIZADA, 2010; 

ZUBCEVIC et al, 2011). 

As causas da hipertensão são multifatoriais envolvendo diversos fatores centrais e 

periféricos como o desequilíbrio do controle autonômico com predomínio do simpático 

em detrimento do parassimpático, a hiperativação de fatores neuro-hormonais como o 

sistema renina-angiotensina-aldosterona plasmático e tecidual, o aumento dos níveis 

plasmáticos de vasopressina, o desequilíbrio entre fatores relaxantes e contráteis 

derivados do endotélio com predomínio destes últimos, o aumento da resistência à 

insulina, o aumento da volemia, a maior sensibilidade ao sal, bem como alterações 

estruturais em artérias e arteríolas com aumento da resistência periférica, a rarefação de 

capilares e vênulas com prejuízo da perfusão tecidual (CHOBANIAN et al, 2003; 

MICHELINI, 2008; AMARAL; MICHELINI, 2011).  
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Vários são os tratamentos medicamentosos indicados para o controle da 

hipertensão arterial. Citam-se os diuréticos, os simpatolíticos, os bloqueadores de canais 

de cálcio, os bloqueadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona entre outros.  No 

entanto, dada a dificuldade de adesão do paciente ao tratamento medicamentoso, e em 

muitas vezes a ineficácia da terapia farmacológica, medidas alternativas e/ou 

complementares ao tratamento farmacológico da hipertensão têm sido indicadas, visando 

principalmente a redução da morbi-mortalidade e o controle de fatores de risco 

(CADERNO DE ATENÇÃO BÁSICA, 2006; VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE 

HIPERTESÃO ARTERIAL, 2010). Dados da literatura têm comprovado que o 

treinamento aeróbio de baixa intensidade reduz os níveis de PA e o risco de incidência de 

várias doenças cardiovasculares, como o acidente vascular cerebral, a insuficiência 

cardíaca, as doenças coronarianas, a obesidade, o diabetes entre outros, reduzindo a 

morbimortalidade, além de determinar muitos efeitos benéficos aos pacientes 

(CHOBANIAN et al., 2003; MCARDLE et al, 2002; PESCATELLO et al., 2004).  

Em relação à hipertensão arterial, o treinamento tem sido considerado como uma 

das principais formas de tratamento não farmacológico. Vários são os efeitos benéficos 

do treinamento ao hipertenso. Citam-se a melhora do controle autonômico da circulação 

com o aumento do ganho do reflexo barorreceptor, a redução da variabilidade da PA, o 

aumento da variabilidade da frequência cardíaca (FC), a instalação da bradicardia de 

repouso. Além disto, o treinamento tem se mostrado eficaz em corrigir vários parâmetros 

periféricos como o aumento da síntese/liberação de fatores relaxantes derivados do 

endotélio e uma redução dos fatores contráteis, o aumento da sensibilidade à insulina, o 

remodelamento hipotrófico dos vasos de resistência, a redução parcial da resistência 

periférica total e a redução parcial da PA (AMARAL et al, 2000, 2001; MELO et al, 

2003; CHOBANIAN et l, 2003; PESCATELLO et al, 2004; MASSON et al, 2014). No 

entanto, os mecanismos que condicionam muitos destes efeitos ainda não estão 

suficientemente elucidados.  

Em relação aos efeitos do treinamento sobre controle autonômico da circulação 

vários trabalhos têm indicado o treinamento: 1) aumenta a sinalização aferente ao NTS 

carreada pelos barorreceptores (BRUM et al.,2000), 2) aumenta a sinalização 

noradrenérgica ascendente do NTS a neurônios pré-autonômicos do PVN (HIGA-

TANIGUCHI et al., 2007), 3) causa remodelamento neuronal com aumento da 

ramificação dendrítica e aumento da excitabilidade de neurônios pré-autonômicos do 
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PVN (CAVALLERI et al., 2011; JACKSON et al., 2005; MICHELINI; STERN, 2009), 

4) aumenta a expressão de neurônios ocitocinérgicos do PVN que se projetam e excitam 

neurônios do NTS e núcleo dorsal motor do vago, facilitando sua atividade (HIGA et al 

2002; MARTINS et al., 2005; MICHELINI, 2007), 5) aumenta o tônus vagal ao coração 

(CAVALLERI et al, 2011; HIGA et al., 2009), 6) altera o balanço autonômico ao 

coração, reduzindo a atividade simpática e determinando aumento da variabilidade da FC 

e a instalação da bradicardia de repouso nos indivíduos treinados (MICHELINI, 2007; 

MICHELINI & STERN, 2009; CAVALLERI et al., 2011; CERONI et al., 2009). 

Importante foi nossa recente observação de que o treinamento aeróbio de baixa 

intensidade foi inclusive eficaz em corrigir déficits autonômicos determinados pela 

hipertensão espontânea em ratos SHR (MASSON et al, 2014).  Sabe-se que a hipertensão 

nos SHR caracteriza-se pelo desequilíbrio entre a atividade simpática (aumentada) e a 

vagal (reduzida), o qual tem sido relacionado com a hiperatividade do sistema renina-

angiotensina, o estresse oxidativo, os fatores inflamatórios atuantes tanto a nível central 

como periférico e que resultam em processos inflamatórios estéreis com recrutamento 

excessivo de células imunes (GANTA, et al., 2005; ABBOUD; HARWANI; 

CHAPLEAU, 2012). Não obstante, o treinamento aeróbio de baixa intensidade foi efetivo 

em prontamente reduzir a expressão do sistema renina-angiotensina e da NADPH 

oxidase, em corrigir o estresse oxidativo e em reverter o perfil pró-inflamatório em áreas 

encefálicas de controle autonômico, os quais encontravam-se relacionados e ocorriam 

simultaneamente ao aumento da sensibilidade barorreflexa, à redução da variabilidade da 

PA e ao aumento da variabilidade da FC (FÉLIX; MICHELINI, 2007; PIALOUX et al., 

2009; MASSON et al, 2014, CHAAR, 2012). Estes efeitos ocorriam ao redor da 2ª. 

semana de treinamento e precediam a queda da PA, a qual só foi observada mais 

tardiamente nos SHR treinados, ou seja, após a 4ª. semana de treinamento (MASSON et 

al, 2014, CHAAR, 2012). 

 Realmente, a elevação da PA nos SHR assim como sua queda após treinamento 

em SHR dependem não apenas de alterações do controle autonômico, mas também de 

alterações estruturais e hipertrofia em vasos de resistência (FOLKOW, 1982; 

ZUBCEVIC et al., 2011; ABBOUD et al., 2012). Diferente da hipertensão induzida por 

infusão de angiotensina II (em que a elevação aguda da PA depende essencialmente do 

‘drive’ neurogênico), ratos SHR exibem tanto disfunção autonômica (MINAMI; HEAD, 

1993) quanto remodelamento vascular (CATES et al., 2011; ARRIBAS et al, 2008).  
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Além da redução da atividade vasomotora simpática e da reatividade vascular 

(CERONI et al., 2009; MUELLER, 2010; PASQUALINI et al., 2010), da alteração do 

balanço entre fatores relaxantes e contráteis derivados do endotélio, com predomínio dos 

primeiros (LAUGHLIN et al., 2001), da redução da resistência à insulina (CHEN et al., 

2010), da redução do volume plasmático e do débito cardíaco (VERAS-SILVA et al., 

1997) e da indução de genes anti-apoptóticos (WATSON et al., 2007) que têm justificado 

a queda da PA em hipertensos, estudos de nosso laboratório mostraram que a queda da 

PA nos SHR treinados encontrava-se relacionada ao remodelamento vascular (AMARAL 

et al, 2000, 2001; MELO et al, 2003; AMARAL & MICHELINI, 2011). Realmente, a 

redução parcial da PA induzida pelo treinamento nos SHR correlacionava-se diretamente 

com a redução da resistência muscular esquelética e com a normalização da razão 

parede/luz de arteríolas musculares esqueléticas e cardíacas (AMARAL et al, 2000, 2001; 

MELO et al, 2003; AMARAL & MICHELINI, 2011). 

 

1.2 Remodelamento vascular na hipertensão arterial 

 

O remodelamento vascular refere-se a alterações estruturais da parede vascular 

que podem ser deletérias, quando as alterações são induzidas em presença de sobrecarga 

pressora, idade e/ou lesão tecidual frente a várias patologias, ou benéficas, quando há 

reversão destas alterações deletérias. A maioria dos estudos sobre remodelamento 

vascular foram feitos em comparando-se animais normotensos e hipertensos. Sabe-se que 

mudanças na estrutura vascular estão associadas com fatores de crescimento de ação 

local, substancias vasoativas e alterações hemodinâmicas da circulação as quais 

encontram-se fortemente inter-relacionadas com processos de migração e proliferação 

celular e processos inflamatórios envolvendo componentes celulares e não celulares na 

parede vascular (MIATELLO, 2013; RENNA; HERAS; VARIK et al, 2012). 

 O remodelamento vascular na hipertensão é caracterizado por alterações na 

estrutura do vaso incluindo disfunção endotelial e anormalidades histológicas (ZHANG, 

et. al, 2010). Este fenômeno que ocorre durante alterações mantidas na hemodinâmica 

vascular é dependente de vários fatores como os fatores de crescimento locais, migração 

e morte celular e síntese e/ou degradação da matriz extracelular (RENNA; HERAS; 

MIATELLO, 2013). O remodelamento vascular induzido pela hipertensão determina o 

aumento da espessura da parede e a redução da luz vascular em artérias e arteríolas dos 
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diferentes territórios, aumentando a resistência ao fluxo (AMARAL et al., 2000; 

COIMBRA et al., 2008 MELO et al, 2003). Determina também rarefação de capilares e 

vênulas, com a consequente redução da condutância paralela da circulação (AMARAL et 

al., 2001; AMARAL; MICHELINI, 2011; COIMBRA et al., 2008). Em conjunto estas 

adaptações vasculares contribuem de maneira significativa para a elevação mantida da 

PA. 

O remodelamento vascular foi bastante estudado por Mulvany (1998) que 

classificou as adaptações vasculares de grandes e/ou pequenas artérias e arteríolas 

segundo a luz vascular, a espessura da parede e alterações da área de secção transversa do 

vaso, classificando-as em hipertróficas, eutróficas e hipotróficas, com deslocamento em 

direção à luz vascular (para dentro) ou em direção oposta (para fora). A Figura 1 ilustra 

as alterações classificadas por Mulvany (1998). 

 

 

Figura 1: Alterações morfológicas vasculares na área de secção transversa e na luz de 

vasos sanguíneos. 

Este modelo clássico exemplifica os diferentes tipos de remodelamento vascular 

que podem ser classificados em (MULVANY, 1998; SCHURGERS et al., 2012; 

WAEBER et al., 2008):  

(1) hipertrófico (coluna à direita) – que cursa com aumento da área de secção transversa 

do vaso, com redução da luz vascular (inward) ou aumento da mesma (outward); 

(2) eutrófico (coluna central) – remodelamento com redução da luz vascular (inward) ou 

em direção oposta (outward), sem mudanças na área de secção transversa; 
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 (3) hipotrófico (colona à esquerda) – que cursa com redução na área de secção transversa 

do vaso, com redução da luz vascular (inward) ou aumento da mesma (outward). 

 Nos SHR assim como na hipertensão primária no homem, os indivíduos nascem 

normotensos e se tornam hipertensos com o avançar da idade. Além disto, a hipertensão 

primária no homem representa cerca de 90% ou mais de todos os casos de hipertensão 

arterial. Por reproduzirem muitas das características da hipertensão humana, os SHR são 

considerados como o melhor modelo experimental da hipertensão primária ou essencial 

no homem (FOLKOW, 1982). Os SHR desenvolvem hipertensão arterial por adaptações 

vasculares que se caracterizam pela redução da luz vascular, sem grandes alterações na 

área de secção transversa, definindo um remodelamento vascular eutrófico para dentro 

(inward) como ilustrado na Figura 2 (MULVANY, 1998; OPARLL; ZAMAN; 

CALHOUM, 2003).  

 

Figura 2: Remodelamento vascular eutrófico para dentro durante a instalação da 

hipertensão, característica da hipertensão nos SHR. 

Em outros tipos de hipertensão, nos quais a causa é conhecida e que são 

classificados como hipertensão secundária, outros tipos de remodelamento podem 

ocorrer, como por exemplo o remodelamento hipertrófico para dentro na hipertensão de 

origem renal, o remodelamento hipotrófico para dentro em casos de redução de fluxo, e, o 

remodelamento para fora que é observado em tratamentos anti-hipertensivos e situações 

de aumento mantido no fluxo sanguíneo (POURAGEAUD; DEMEY, 1997; SKOV; 

FENGER; MULVANY, 1996; SKOV; MULVANY; KORSGAARD. 1992). 

 



26 
 

 

O remodelamento vascular na hipertensão envolve tanto a musculatura lisa 

vascular quanto os componentes da matriz extracelular (ECM), os quais dão suporte para 

a estrutura e funcionalidade (elasticidade, resistência) da parede vascular. Vários 

trabalhos têm demonstrando a importância da manutenção do equilíbrio entre os 

componentes da ECM como forma terapêutica no balanço entre degradação e deposição 

de seus componentes (CASTRO et al., 2003; CASTRO et al., 2010; CULAV; CLARK; 

MERVYN, 1999; JOHNSON; GALIS, 2003), e, consequentemente, na manutenção de 

alterações vasculares relacionadas à hipertensão arterial. Demonstrou-se que vários 

componentes da ECM participam do remodelamento vascular induzido pela hipertensão 

primária (MULVANY, 1999).  

Segundo Flamant et al., (2007) as alterações na ECM durante o remodelamento 

vascular, seriam mecanismos compensatórios frente à elevação da PA afim de restaurar 

elevados níveis de estresse de tensão, o qual torna o vaso cada vez mais rígido. Nos SHR, 

elevados níveis de tensão vascular foram observados já na fase pré-hipertensiva e melhor 

evidenciadas com o avanço da idade (MANIOS et al., 2009; OHANIAN, et. al, 2014). 

Estas alterações, somadas ao aumento da PA e da pressão de pulso e ao déficit da auto-

regulação do fluxo sanguíneo e do controle barorreflexo têm sido indicados como os 

principais fatores que levam à lesão de órgãos-alvo e à morbimortalidade (MANIOS et 

al., 2009; OHANIAN, et. al, 2014).  

O colágeno juntamente com a elastina são os principais constituintes da ECM nos 

vasos, provendo propriedades biomecânicas e funcionais características destas estruturas.  

O tipo e a quantidade absoluta destes elementos variam com os tecidos analisados sejam 

eles artérias de condutância, artérias de resistência ou veias. O colágeno é a proteína mais 

abundante no organismo humano, constituindo 25% do total de proteínas no corpo. 

Existem cerca de 19 tipos de colágeno, cada um com suas características próprias e 

funções específicas para cada tecido. Em relação ao leito vascular, os colágenos tipo I e 

tipo III (ambos colágenos fibrilares), representam cerca de 60% e 30% do colágeno 

vascular respectivamente (CULAV; CLARK; MERRILEES, 1999; JACOB et al., 2001).  

O colágeno vascular é também alterado durante o remodelamento vascular na 

hipertensão devido ao desequilíbrio na atividade das diferentes metaloproteinases 

(MMPs) e seus inibidores específicos teciduais (TIMPs), os quais frente ao estímulo 

pressor, acarretam a deposição em excesso de colágeno, contribuindo para déficits 

estruturais e funcionais da parede vascular (BÉZIE et al., 2013; CASTRO et al., 2010; 
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HEERKENS; IZZARD; HEAGERTY, 2006; MARTINEZ-LEMUS et al, 2008; SUNG 

et. al, 2005).  

Independente da etiologia da hipertensão, o remodelamento eutrófico ou 

hipertrófico para dentro dos componentes vasculares (musculatura lisa e constituintes da 

ECM), levando a um aumento da razão parede/luz e a um aumento da resistência vascular 

ao fluxo sanguíneo, aumenta a resistência periférica total e consequentemente a PA. Esta 

é a principal causa da instalação e/ou manutenção de níveis pressóricos elevados na 

hipertensão arterial. 

 

1.3 Remodelamento vascular e treinamento aeróbio 

 

Considerando-se que o remodelamento vascular eutrófico ou hipertrófico para 

dentro é a principal causa da manutenção da hipertensão arterial, o melhor tratamento 

para a hipertensão seria a reversão destas alterações vasculares. É exatamente este o 

objetivo de tratamentos farmacológicos e não-farmacológicos, os quais ao reduzir/ 

normalizar estas alterações estruturais, buscam melhorar a sobrevida dos pacientes 

acometidos pela hipertensão. Neste contexto a atividade física se insere como principal 

terapia não-farmacológica capaz de reverter o remodelamento deletério de vasos de 

resistência e desta forma induzir quedas significativas de PA (AMARAL et al., 2000; 

2001; MELO et al., 2003; AMARAL; MICHELINI, 2011). 

Analisando o comportamento da PA em SHR submetidos a 3 meses de 

treinamento aeróbio de baixa intensidade, estudos de nosso laboratório demonstraram que 

o treinamento induzia remodelamento eutrófico para fora em arteríolas de músculos 

esqueléticos exercitados, sendo acompanhado de normalização da razão parede/luz 

(AMARAL et al., 2000; MELO et al., 2003). Foi ainda observado que a redução da razão 

parede/luz correlacionava-se com a diminuição da resistência vascular do músculo 

esquelético, a qual por sua vez correlacionava-se com a queda da PA (AMARAL et al., 

2000; AMARAL; MELO et al, 2003; MICHELINI, 2011).  Observou-se também que o 

treinamento era eficaz em reduzir, mas não normalizar a PA dos SHR treinados porque o 

efeito benéfico sobre o remodelamento de arteríolas se fazia apenas em territórios que 

respondem ao exercício dinâmico com vasodilatação (que era o caso da musculatura 

esquelética, coração e diafragma), não afetando outros que respondiam ao exercício com 
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vasoconstrição como era o caso dos territórios renal e gastrointestinal (os quais 

representam uma porcentagem significativa da resistência vascular periférica, MELO et 

al, 2003; AMARAL & MICHELINI, 2011). Dados do laboratório têm ainda indicado que 

o treinamento é capaz de induzir alterações estruturais em artérias musculares 

esqueléticas (observou-se aumento do diâmetro externo da artéria femoral em SHR e 

rearranjo das células musculares lisas que, à microscopia eletrônica, apresentavam-se 

muito mais alongadas que as de ratos sedentários, JORDÃO, 2010), mas se desconhece 

se este é um efeito específico da artéria femoral ou comum a outras artérias. Se o 

conhecimento dos mecanismos que determinam o remodelamento deletério na 

hipertensão é ainda incipiente, praticamente quase nada se sabe sobre a reversão do 

remodelamento deletério induzido em vasos de resistência pelo treinamento aeróbio.  

Todas estas observações foram feitas em SHR adultos (~3 meses de idade no 

início do treinamento) que se encontravam na fase estabelecida da hipertensão arterial. 

Comprovam, sem dúvida, a eficácia do treinamento em reduzir a PA do hipertenso, mas o 

início do treinamento na fase crônica da hipertensão não resulta em ganho expressivo no 

controle pressórico (em média a redução da PA encontra-se na faixa de 6% a 8%). Sendo 

a hipertensão uma doença crônica que necessita de terapia continuada, e que uma vez 

estabelecida não apresenta cura, torna-se importante a busca por condutas alternativas 

que reduzam acentuadamente os níveis pressóricos e/ou retardem seu aparecimento. Nada 

se sabe sobre o controle pressórico e especialmente sobre o remodelamento vascular em 

SHR (deletério? benéfico?) quando o treinamento é iniciado ainda na fase pré-

hipertensiva e se prolonga durante o estabelecimento da hipertensão arterial. 

É nossa hipótese de trabalho que o treinamento aeróbio iniciado na fase pré-

hipertensiva (~4 semanas de idade) possa não só alterar o remodelamento deletério mas 

impedir e/ou retardar o aparecimento de vários déficits funcionais desencadeados pela 

hipertensão, contribuindo para um controle mais eficaz dos níveis pressóricos e, portanto, 

para a melhoria da qualidade de vida dos hipertensos. Além disto, considerando-se que o 

treinamento aeróbio em SHR determina alterações cardiovasculares com diferentes 

tempos de ocorrência (Masson et al, 2014), pretendemos também identificar a sequência 

temporal de instalação e/ou reversão do remodelamento vascular deletério pelo 

treinamento aeróbio, correlacionando-os com os parâmetros funcionais durante a 

instalação da hipertensão.     
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queda da FC basal subsequente ao treinamento também confirmou resultados anteriores 

de nosso laboratório (CERONI et. al, 2009; HIGA-TANIGUCHI et al, 2007; HIGA-

TANIGUCHI; FÉLIX; MICHELINI, 2009). 

 

CONCLUSÕES 

 

Os dados do presente trabalho confirmaram que a elevação progressiva da PA nos 

SHR sedentários a partir da 6ª. semana de idade é causada pelo aumento sequencial da 

razão parede/luz de artérias musculares (fator estrutural) associado ao aumento 

progressivo da atividade simpática para o coração e vasos (fator neural). Nossos 

resultados mostraram ainda que o treinamento aeróbio iniciado na fase pré-hipertensiva é 

efetivo em retardar o início da hipertensão e reduzir sua magnitude por evitar o 

remodelamento deletério de artérias musculares esqueléticas, mantendo inalterada a razão 

parede/luz e a resistência local e por bloquear o aumento progressivo da atividade 

simpática vasomotora e normalizar o balanço simpato-vagal ao coração. Ao se opor aos 

efeitos deletérios da hipertensão, o treinamento aumenta a variabilidade da FC e reduz a 

variabilidade da PA, preservando vias autonômicas envolvidas no controle da FC e da 

PA, além de bloquear o remodelamento deletério de artérias musculares esqueléticas. O 

treinamento aeróbio iniciado precocemente contribui para o remodelamento benéfico do 

sistema vascular, para a melhor preservação do parassimpático e redução mais efetiva do 

simpático vasomotor e cardíaco.    

 Observamos também que o treinamento reduz significativamente, mas não impede 

a instalação da hipertensão de origem genética uma vez que o componente simpático 

vascular e a estrutura de artérias musculares (excesso de colágeno na femoral e razão 

parede/luz aumentada na renal, contribuindo de forma importante para o aumento da 

rigidez vascular e da resistência periférica) encontram-se significativamente elevados 

desde a fase pré-hipertensiva. Nossos dados mostram, portanto, que o treinamento 

aeróbio de baixa intensidade contribui de forma importante para reduzir e retardar os 

efeitos deletérios da hipertensão, mas não evita as alterações autonômicas, de geometria e 

composição vascular determinadas geneticamente.  
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