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“Há ocasiões em que optamos por acreditar em algo que normalmente seria 
considerado absolutamente irracional. Isso não significa que seja mesmo irracional, 

mas certamente não é racional. Talvez exista a supra-racionalidade: a razão além 
das definições normais dos fatos ou da lógica baseada em dados. Algo que só faz 

sentido se você puder ver uma imagem maior da realidade.  
Talvez seja aí que a fé se encaixe.” 

 
(Livro: A cabana – William P. Young) 
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RESUMO 

 

Fusco F.B. Losartana e hidralazina previnem o acúmulo arterial de 

lípides induzido pela restrição alimentar crônica de sódio em animais 

hipertensos e hiperlipidêmicos [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 

 

A restrição alimentar de cloreto de sódio prejudica o perfil de lípides 

plasmáticos e a sensibilidade à insulina, favorecendo a aterosclerose em 

modelos animais dislipidêmicos. A hiperlipidemia e a ativação do sistema 

renina-angiotensina-aldosterona, isolados ou conjuntamente, estimulam a 

aterogênese. O objetivo deste estudo foi investigar a influência da restrição 

crônica de cloreto de sódio na dieta sobre a aterogênese utilizando-se 

camundongos hiperlipidêmicos (modelo de estudo para aterosclerose) e com 

hipertensão renovascular. Camundongos knockout para o receptor de 

lipoproteína de densidade baixa (LDLR KO) e com hipertensão renovascular 

cirurgicamente induzida (hipertensão dependente de angiotensina II 

endógena; 2-kidney, 1-clip; 2K1C), tratados ou não com fármacos anti-

hipertensivos (losartana ou hidralazina), foram alimentados ad libitum com 

ração contendo baixa concentração de sódio (HS) (0,15% NaCl) ou ração 

com concentração padrão de sódio (NS) (1,27% NaCl) a partir do desmame 

até completarem 5 meses de idade. Camundongos hipertensos submetidos 

à restrição de sódio apresentaram maior concentração plasmática de 

colesterol total (CT) e triglicérides (TG), quando comparados aos animais 

alimentados com dieta NS, confirmando nosso estudo anterior com 

camundongos normotensos. Os camundongos hipertensos alimentados com 

dieta HS apresentaram maior infiltração de lípides na parede do arco aórtico 

quando comparados aos animais NS, apesar da redução da pressão arterial 

(PA) obtida com a restrição de sódio. A dieta LS não alterou o peso corpóreo 

e o hematócrito dos animais, exceto em relação aos camundongos tratados 

com losartana os quais apresentaram discreta redução de hematócrito e das 

concentrações plasmáticas de TG e de ácidos graxos livres (AGL) 



 

justificando, provavelmente, a menor infiltração de lípides no arco aórtico 

destes animais. Quando comparados aos animais normotensos alimentados 

com dieta HS, os camundongos hipertensos tratados com losartana ou 

hidralazina apresentaram menor infiltração lipídica na vasculatura, sugerindo 

que mecanismos benéficos dos fármacos anti-hipertensivos sobre o 

metabolismo possam ter superado o efeito destes fármacos sobre a PA. 

Este estudo pode contribuir no esclarecimento dos mecanismos de ação dos 

fármacos anti-hipertensivos sobre a aterogênese e nas questões conflitantes 

em relação à restrição alimentar de sódio, hipertensão arterial, dislipidemia e 

doença cardiovascular prematura. 

 

 

Descritores: Hipertensão Renovascular, Angiotensinas, Dieta hipossódica, 

Aterosclerose, Colesterol, Triglicérides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Fusco F.B. Aortic lipid infiltration in renovascular hypertensive 

hyperlipidemic mice elicited by dietary sodium chloride restriction 

improves by losartan and hydralazine [dissertation]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2015. 

 

This study sought to investigate the influence of chronic dietary sodium 

chloride restriction on atherogenesis utilizing renovascular hypertensive 

hyperlipidemic mice. Low density lipoprotein receptor knockout (LDLR KO) 

mice with renovascular hypertension (endogenous angiotensin II-dependent 

hypertension; 2-kidney, 1-clip - 2K1C), treated or not with antihypertensive 

drugs losartan or hydralazine, were fed ad libitum either a low-sodium diet 

(LS) (0.15% NaCl) or a normal-sodium chow (NS) (1.27% NaCl) from 

weaning to 5 months of age. Hypertensive mice showed higher plasma total 

cholesterol (TC) and triglyceride (TG) concentrations on LS than on NS 

confirming our previous study on normotensive mice. In hypertensive mice 

aortic lipid infiltration was much greater on LS than on NS in spite of the 

reduction of the blood pressure (BP) attained by LS. LS did not modify the 

mouse body weight and hematocrit, however the latter was slightly but 

significantly diminished in the losartan-treated hypertensive group. In 

hypertensive mice plasma TG and nonesterified fatty acids (NEFA) levels 

were significantly reduced by losartan seemingly explaining the most 

significant of all reduction of aortic lipid infiltration reached in this group. 

Hypertensive mice fed LS diet either on losartan or hydralazine treatment 

had lower aortic lipid infiltration, suggesting that other beneficial metabolic 

actions of these drugs must have overcome their effect on BP, as compared 

to normotensive mice on LS diet. This study sheds light on mechanisms of 

action of antihypertensive drugs in atherosclerosis and on the conflicting 

issues regarding dietary sodium restriction on hypertension, dyslipidemia and 

premature cardiovascular disease in human populations. 

 



 

Descriptors: Hypertension, renovascular; Angiotensins; Diet, sodium-

restricted; Atherosclerosis; Cholesterol; Triglycerides.
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1. INTRODUÇÃO 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS), doença de origem multifatorial, 

é definida como a elevação crônica da pressão arterial (PA) sistêmica em 

valores acima de 140x90 mmHg [Joint National Committee on Prevention, 

Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure; (JAMES et al., 

2014); Organização Mundial da Saúde/Sociedade Internacional de 

Hipertensão (OMS/SIH) (WHO, 2012). 

Fatores como obesidade, resistência insulínica, sedentarismo, 

ingestão inadequada de potássio e consumo excessivo de sódio e álcool 

contribuem para o desenvolvimento da HAS (CHOBANIAN et al., 2003; 

WHELTON et al., 2002). A HAS predispõe ao desenvolvimento das doenças 

isquêmicas vasculares, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e eventos 

cerebrovasculares, levando à morbidade e morte prematura (GILES et al., 

2009; SAVOIA et al., 2011; DAUGHERTY et al., 2008; MALIK et al., 2004; 

REDON et al., 2008; SIQUEIRA et al., 2007). 

A proporção de brasileiros com diagnóstico de HAS aumentou de 

21,6%, em 2006, para 24,3% em 2012 (Ministério da Saúde; NUPENS/USP, 

2013). Segundo dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), em 

2014, a hipertensão foi diagnosticada em cerca de 30% da população 

brasileira. A hipertensão tem prevalência maior que 50% na terceira idade e 

está presente em 5% das crianças e adolescentes, sendo responsável por 

40% dos infartos, 80% dos acidentes vasculares cerebrais (AVC) e 25% dos 

casos de insuficiência renal terminal. No mundo, de acordo com a OMS, 

cerca de 7 milhões de pessoas morrem a cada ano e 1,5 bilhões adoecem 

devido à HAS (SBH, 2014). 

O sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) é um sistema 

neuroendócrino complexo e que está diretamente envolvido na manutenção 

do equilíbrio hidroeletrolítico e, consequentemente, no controle da PA. 

Fatores como, diminuição da pressão de perfusão renal ou da concentração 

de NaCl, estimulam a atividade do SRAA através da liberação de renina 

pelas células justa-glomerulares (GIESTAS et al., 2010). A renina circulante 
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converte o angiotensinogênio, um peptídeo inativo sintetizado pelo fígado, 

em angiotensina I, um decapeptídeo também inativo. Na via clássica, a 

enzima conversora de angiotensina (ECA), uma dipeptidil-carboxilase 

encontrada em sua maior parte no endotélio vascular pulmonar, catalisa a 

conversão da angiotensina I em um octapeptídeo na sua forma ativa, a 

angiotensina II (ANG II). A meia-vida da ANG II é efêmera (≈2 min), devido à 

rápida clivagem em angiotensina III (ANG III) e angiotensina IV (ANG IV) 

pelas aminopeptidases. Os efeitos vasoconstritores da ANG II devem-se à 

sua ligação aos receptores de angiotensina tipo I (AT1) (DAUGHERTY et al., 

2008; GIESTAS et al., 2010; HSUEH et al., 2011; SAYER et al., 2014).  

Os receptores AT1, amplamente distribuídos pelo organismo, 

medeiam a maioria dos efeitos fisiológicos e fisiopatológicos atribuídos à 

ANG II. Sua sinalização resulta em vasoconstrição, inflamação, estresse 

oxidativo, transcrição de fatores de crescimento responsáveis pela 

proliferação celular, estimulação da atividade do sistema nervoso simpático 

que podem ocasionar efeitos cardiovasculares adversos e elevação do 

potencial aterogênico, por aumento da contratilidade do miocárdio, 

hipertrofia ventricular, remodelamento cardíaco e aumento das arritmias 

(FERRARIO et al., 2006; GIESTAS et al., 2010; HSUEH et al., 2011; SAYER 

et al., 2014). Nos rins, promove o aumento da reabsorção de sódio nos 

túbulos proximais, inibição da liberação de renina, constrição arteriolar renal, 

com consequente aumento da taxa de filtração glomerular e redução do 

fluxo sanguíneo renal, liberação de hormônio antidiurético e de aldosterona, 

além de retenção de sódio e água no túbulo distal (FERRARIO et al., 2006; 

GIESTAS et al., 2010; HSUEH et al., 2011; SAYER et al., 2014). Portanto, a 

síntese crônica de ANG II pode contribuir para o desenvolvimento da 

hipertensão arterial e complicações associadas, além de processos pró-

inflamatórios, pró-trombóticos e aterogênicos (GIESTAS et al., 2010; HSUEH 

et al., 2011). 

Além do receptor AT1, outros tipos de receptores de ANG foram 

identificados, como os receptores tipos 2 (AT2), 3 (AT3) e 4 (AT4). Os AT2 

são abundantes em diversos tecidos durante o período fetal, e sua 
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expressão diminui após o nascimento, porém a níveis ainda detectáveis. 

Este receptor é encontrado principalmente no coração e nos vasos 

sanguíneos (De Gasparo et al., 2000). Frequentemente, a sinalização por 

meio dos receptores AT2 está relacionada à vasodilatação, anti-proliferação 

celular (fibroblastos, endotélio, miócitos), melhoria da função cardíaca e 

diminuição da reabsorção de sódio no tubo proximal. As ações vasculares 

do receptor AT2 podem ser aumentadas pelo bloqueio do receptor AT1. 

Assim sendo, alguns dos efeitos benéficos, que ocorrem quando há o 

bloqueio do AT1, nos vasos sanguíneos, coração e rins, parecem ser 

mediados, pelo menos em parte, pelo AT2 (Carey et al., 2000). A função dos 

receptores AT3 ainda não está bem esclarecida. Os receptores AT4 induzem 

a liberação do inibidor do ativador de plasminogênio tipo 1 (PAI-1), através 

da ligação da ANG II e também dos seus peptídeos N-terminais ANG III 

[Angiotensina-(2-8)], que é quase tão potente quanto a Ang II, e ANG IV 

[Angiotensina-(3-8)], que possui eficácia biológica, mas é um agonista fraco 

por possuir baixa afinidade com o receptor AT1 (GIESTAS et al., 2010; De 

Gasparo et al., 2000). Efeitos fisiologicamente importantes também ocorrem 

por  ação da angiotensina 1-7 (ANG 1-7), heptapeptídeo sintetizado a partir 

da ANG I ou da clivagem da porção C-terminal da ANG II, por ação de 

carboxipeptidases com homologia estrutural à ECA, designadas ECA 2. 

Atuando em receptores específicos denominados MAS, a ANG 1-7, 

contrariamente à ANG II, possui efeitos vasodilatadores e cardioprotetores 

(GIESTAS et al., 2010). 

O INTERHEART STUDY evidenciou que o risco populacional de 

infarto agudo do miocárdio, atribuível à hipertensão e à dislipidemia, foi de 

18% e 49%, respectivamente, considerando diferentes regiões geográficas e 

etnias no mundo (YUSUF et al., 2004). A hipercolesterolemia está 

frequentemente associada à hipertensão arterial sistêmica, sendo, ambas, 

os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares (DCV) 

(CHOBANIAN et al., 2003; DAUGHERTY et al., 2008; FERRARIO et al., 

2002).  
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A hipercolesterolemia estimula a geração de peptídeos de 

angiotensina (DAUGHERTY et al., 2004) e expressão de receptores AT1 na 

vasculatura. Estudos experimentais de contração vascular, realizados em 

anéis aórticos isolados, demonstraram que a vasoconstrição induzida por 

ANG II foi maior em coelhos hipercolesterolêmicos New Zealand quando 

comparados aos animais normocolesterolêmicos. A reatividade vascular 

diferenciada, induzida pela ANG II, resultou do incremento na densidade de 

receptores AT1 na superfície das células vasculares, fenômeno atribuído à 

estabilização do mRNA dos receptores AT1 em coelhos 

hipercolesterolêmicos. Tais resultados indicam que a hipercolesterolemia 

estimula a expressão e a função dos receptores AT1 in vivo. Estes eventos 

sugerem um novo mecanismo por meio do qual o aumento da concentração 

plasmática de colesterol pode estar envolvido na gênese e na progressão de 

doenças vasculares crônicas como, por exemplo, hipertensão, aterosclerose 

e arteriosclerose (NICKENIG et al., 1997b). 

Evidências experimentais associam a ANG II à deposição de lípides 

na parede arterial, produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), 

adesão aumentada de monócitos às células endoteliais, modificação das 

lipoproteínas de densidade baixa (LDL) e aumento na captação de LDL 

oxidada em macrófagos (CHOBANIAN et al., 1992; FERRARIO et al., 2002; 

NICKENIG et al., 1997a e 1997b; WEISS et al., 2001a). 

Comparada à LDL nativa, a LDL modificada pela ANG II, via receptor 

AT1, é mais captada pelos receptores scavenger de macrófagos 

(FERRARIO et al., 2002). Além disso, a ANG II, também via receptor AT1, 

aumenta a atividade das lipoxigenases dos macrófagos, o que aumenta a 

capacidade destas células de gerarem LDL oxidadas (FERRARIO et al., 

2002). Células endoteliais de coronária humana, in vitro, apresentam 

aumento da expressão do receptor de LDL oxidada (LOX-1) e maior 

captação de LDL oxidada em presença de ANG II, o que foi completamente 

bloqueado ao realizar-se pré-tratamento com losartana (antagonista do 

receptor AT1), evidenciando a relevância da interação entre LDL oxidada e 

ANG II na aterosclerose (LI et al., 1999).  
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A incubação de células da musculatura lisa vascular, isoladas da 

aorta torácica de ratas Wistar, com LDL (isolada de plasma de indivíduos 

normocolesterolêmicos), aumenta a concentração de mRNA para os 

receptores AT1 de maneira dose-dependente, assim como a densidade 

desses receptores na superfície celular. Além disso, o aumento da 

concentração citosólica de cálcio induzido por ANG II é significativamente 

maior em células da musculatura lisa vascular pré-tratadas com LDL quando 

comparado ao de células controles sem pré-tratamento com LDL. Estes 

resultados revelam maior expressão de receptores AT1 nas células 

vasculares por meio de estabilização do mRNA, levando a uma resposta 

funcional exacerbada da vasculatura mediante a estimulação por ANG II 

(NICKENIG et al., 1997a).    

Pacientes hipercolesterolêmicos submetidos a infusão de ANG II 

apresentaram hipertensão e aumento na expressão de receptores AT1 em 

plaquetas, mais acentuados quando comparados a indivíduos 

normocolesterolêmicos. A redução da concentração plasmática de colesterol 

após tratamento com estatina reverteu a hipertensão induzida pela ANG II e 

diminuiu a densidade celular de receptores AT1 (NICKENIG et al., 1999). 

Coelhos hipercolesterolêmicos, camundongos knockout para a 

apolipoproteína E (apo E KO, modelo experimental de hiperlipidemia), e 

primatas não-humanos tratados com antagonistas de receptores AT1 

apresentaram redução do estresse oxidativo e inflamação vascular, melhoria 

da função endotelial além de redução na progressão da aterosclerose, 

independentemente de alterações na PA e na concentração dos lípides 

plasmáticos, ressaltando a importância dos receptores de ANG II na 

fisiopatologia vascular (DOL et al., 2001; HAYEK et al., 1999; STRAWN et 

al., 2000; WARNHOLTZ et al., 1999).  

Estudo realizado em camundongo duplo knockout para apo E e 

receptor AT1, alimentados com dieta rica em colesterol, evidenciou inibição 

do estresse oxidativo vascular e da disfunção endotelial, além de redução na 

formação de placas ateroscleróticas, independentemente da PA e da 

colesterolemia. Os efeitos observados neste modelo experimental também 
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se reproduziram em camundongos apo E KO tratados com antagonista para 

o receptor AT1 (WASSMANN et al., 2004). 

O estresse oxidativo, induzido pela ANG II devido ao aumento da 

produção de ROS, inibe a atividade de enzimas importantes da via glicolítica 

levando ao desvio de substrato pelas vias metabólicas. Disto resulta a 

formação de aldeídos bifuncionais, os quais modificam proteínas e lípides 

intracelulares, gerando produtos de glicação avançada (AGE), como a 

carboximetil-lisina (CML) e a carboxietil-lisina. Os AGE, por sua vez, 

aumentam o estresse oxidativo, criando um ciclo vicioso que resulta em 

efeito pró-aterogênico do receptor de AGE (RAGE) e seus ligantes (BASTA, 

2008; BROWNLEE, 2001; OHGAMI et al., 2003). Estes resultados indicam a 

existência de um cross-talk entre os sistemas AGE-RAGE e renina-

angiotensina. 

Camundongos duplo knockout para o receptor de LDL e para RAGE, 

alimentados com dieta aterogênica, apresentaram redução significante na 

complexidade das lesões ateroscleróticas quando comparados ao grupo 

controle (camundongos LDLR KO). Tal fato foi associado à redução da 

expressão de ICAM-1 e VCAM-1, menor estresse oxidativo na parede 

vascular (ânion superóxido) e diminuição na proliferação de macrófagos, 

fenômeno que caracteriza o papel do RAGE na patogênese da aterosclerose 

na vigência da hiperlipidemia (SUN et al., 2009). 

 

1.1. Sódio alimentar e risco de doença cardiovascular  

A diminuição no consumo diário de sal pode contribuir 

substancialmente para a prevenção de eventos cardiovasculares na 

população geral, sendo este benefício semelhante aos obtidos com a 

redução do tabagismo, obesidade e da concentração de colesterol na LDL 

(LDL-colesterol) (BIBBINS-DOMINGO et al., 2010; HE et al., 2007). Assim, a 

restrição de sal na dieta é recomendada para prevenção e tratamento da 

HAS (CHOBANIAN et al., 2003), com consequente diminuição dos riscos 

cardiovasculares envolvidos (BIBBINS-DOMINGO et al., 2010; HE et al., 

2007). 
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Uma meta-análise demonstrou que a redução crônica no consumo de 

sal, mesmo que modesta, por período maior que quatro semanas, apresenta 

importante efeito hipotensor tanto em indivíduos normotensos quanto em 

hipertensos (HE et al., 2002). 

Cerca de 60% dos indivíduos hipertensos são considerados sensíveis 

ao sal, ou seja, respondem à alta ingestão de cloreto de sódio, com aumento 

da PA e, à restrição deste, com diminuição dos níveis pressóricos e de 

medicação anti-hipertensiva. Por outro lado, há indivíduos insensíveis à 

ingestão de NaCl, cuja função renal permite eficiente excreção de seu 

excesso, sem que ocorra aumento crônico na PA (HADDY, 2006). 

Sabe-se que o excesso de sal na dieta, de forma crônica, contribui 

para o aumento da pressão sanguínea (DAHL et al., 1968; LIMA et al., 

2006), e hipertrofia miocárdica do ventrículo esquerdo e da massa renal 

(LIMA et al., 2006). A redução da PA, mesmo quando em pequena 

magnitude, pode ser relevante em termos populacionais, uma vez que 

contribui para diminuir substancialmente a prevalência de acidente vascular 

cerebral (AVC) e eventos cardiovasculares (STAMLER, 1991). Assim, a 

redução do consumo de sal é uma conduta preconizada para prevenir e 

tratar a HAS, com consequente diminuição de riscos cardiovasculares 

associados (BIBBINS-DOMINGO et al., 2010; HE et al., 2007). 

Por outro lado, também tem sido evidenciado que a restrição 

alimentar crônica de cloreto de sódio, frequentemente, encontra-se 

associada a efeitos adversos como: diminuição da sensibilidade à insulina 

(AMES, 2001; FLISER et al., 1995; GARG et al., 2011; TOWNSEND et al., 

2007), aumento na atividade dos sistemas nervoso simpático (TADDEI et al., 

1995; BROOKS et al., 2001) e renina-angiotensina (SUEMATSU et al., 2010; 

IVANOVSKI et al., 2005), além de hiperlipidemia (GRAUDAL et al., 2012; 

CATANOZI et al., 2001 e 2003; NAKANDAKARE et al., 2008; RUPPERT et 

al., 1994). 

Cães alimentados com dieta hipossódica (0,05% de NaCl) 

apresentaram disfunção endotelial, intensificação da produção de ROS e 

redução da biodisponibilidade de óxido nítrico decorrentes da maior 
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concentração de ANG II circulante. Quando esses animais submetidos a 

dieta pobre em sal foram, simultaneamente, tratados com antagonista do 

receptor AT1, não houve disfunção endotelial, demonstrando que os efeitos 

deletérios à vasculatura decorrem da ligação da ANG II ao receptor AT1 com 

consequente produção de ânion superóxido e prejuízo à síntese de óxido 

nítrico (HUANG et al., 2010; SUEMATSU et al., 2010).  

Camundongos apo E KO alimentados com dieta pobre em sal 

apresentaram aumento da concentração plasmática de colesterol e de ANG 

II. A maior área de lesão aterosclerótica na artéria aorta torácica foi 

positivamente correlacionada com a concentração de ANG II (IVANOVSKI et 

al., 2005).    

Estudo com 227 indivíduos saudáveis submetidos à dieta pobre em 

cloreto de sódio, durante sete dias, apresentou aumento na concentração 

plasmática de ANG II, aldosterona e maior resistência insulínica, quando 

comparados ao período em que foram submetidos à dieta rica em sal 

(GARG et al., 2011). Pacientes com hipertensão primária, não obesos e não 

diabéticos foram distribuídos em grupos com sensibilidade ou resistência ao 

sal, os quais foram submetidos a clamp euglicêmico hiperinsulinêmico. 

Houve uma relação inversa entre a taxa de infusão de glicose com o índice 

de sensibilidade ao sal, assim como com a excreção urinária de 

norepinefrina, atividade de renina plasmática e concentração sérica de 

aldosterona (YATABE et al., 2010). 

Ratos Wistar alimentados, desde o período de desmame até 3 meses 

de idade com dieta pobre em cloreto de sódio apresentaram maior 

concentração plasmática de glicose, insulina, triglicérides (TG), colesterol e 

menor taxa de captação de glicose quando comparados aos animais que 

receberam dieta com concentração normal de sal, após serem submetidos 

ao clamp euglicêmico hiperinsulinêmico (RUIVO et al., 2006). Desta 

maneira, algumas investigações têm mostrado associação entre a restrição 

alimentar de cloreto de sódio e a resistência insulínica, sendo que a 

hiperinsulinemia, a atividade aumentada do sistema nervoso simpático, e a 

supressão reduzida do sistema renina-angiotensina podem desempenhar 
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um papel importante nesta relação. Quando músculo sóleo de ratos Zucker 

não obesos (modelo experimental de síndrome metabólica) foi incubado com 

insulina e/ou ANG II, durante 2 h, houve inibição significativa do transporte 

de glicose dependente de insulina (39%) e diminuição da fosforilação (37%) 

da via de sinalização insulínica em sua porção distal (AKt Ser473 e 

glicogênio sintase cinase-3β Ser9), ressaltando o papel da ANG II na 

resistência insulínica (DIAMOND-STANIC et al., 2010).   

Em estudos prévios observou-se que ratos Wistar submetidos a 

restrição alimentar crônica de NaCl apresentaram hipertrigliceridemia e 

hipercolesterolemia decorrentes da diminuição na taxa de remoção 

plasmática das lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL), as principais 

transportadoras de TG na circulação. Além disso, observou-se maior 

concentração de ácidos graxos livres (AGL), independentemente de 

alterações na taxa de síntese hepática de VLDL e de peso corporal 

(CATANOZI et al., 2001).  

Devido à associação entre restrição de cloreto de sódio na dieta e a 

elevação dos lípides plasmáticos, procurou-se investigar se as variações de 

lipemia em camundongos normotensos e hiperlipidêmicos, submetidos a 

restrição de sal, estavam relacionadas à intensidade de depósitos lipídicos 

na íntima arterial. Demonstrou-se que a restrição crônica de sal estimulou a 

infiltração precoce de lípides na parede arterial de camundongos knockout 

para o receptor de LDL (receptor B-E). A infiltração de lípides no arco aórtico 

correlacionou-se somente com a concentração plasmática de AGL, 

sugerindo um estado de resistência insulínica (CATANOZI et al., 2003). 

A restrição de sal em pacientes não obesos e com hipertensão 

moderada não tratada alterou adversamente o perfil das lipoproteínas 

plasmáticas, havendo aumento da trigliceridemia no jejum e após 

sobrecarga de gordura, do conteúdo de colesterol em quilomícrons e VLDL, 

além de elevar os marcadores inflamatórios, condições encontradas na 

síndrome metabólica (NAKANDAKARE et al., 2008). Estudos populacionais 

mostram que menor excreção urinária de sódio, consequente a diminuição 

na ingestão de sal, foi associada a maior mortalidade por doença arterial 
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coronariana (COHEN et al., 2006 e 2008; STOLARZ-SKRZYPEK et al., 

2011). Investigações ressaltam uma relação em forma de J entre a ingestão 

de sódio e a morbidade e mortalidade por doenças cardiovasculares, na qual 

o consumo de sódio abaixo e acima de 2,5 e 6,0 g/dia, respectivamente, 

está associado ao aumento do risco cardiovascular (ALDERMAN, 2007; 

ALDERMAN et al., 2012; O'DONNELL et al., 2011).  

Cerca de 23 estudos observacionais que relacionaram a ingestão de 

sódio às doenças cardiovasculares apresentaram resultados conflitantes 

(ALDERMAN et al., 2012). A maioria dos estudos encontrou uma associação 

inversa entre o consumo de sódio e as doenças cardiovasculares em 

indivíduos com consumo médio de sódio menor que 4,5 g/dia; em indivíduos 

com consumo médio de sal maior que 4,5 g/dia, a maioria das investigações 

relatou associações diretas, ou seja, quanto maior a ingestão de sódio, 

maior o risco cardiovascular. Além disso, três estudos randomizados 

evidenciaram que os indivíduos com insuficiência cardíaca e que passaram 

a consumir 1,8 g de sódio, aumentaram significativamente a morbidade e 

mortalidade em comparação aos que ingeriam 2,8 g de sódio (CHANG et al., 

2006; PATERNA et al., 2009 e 2011). Por outro lado, estudo randomizado 

em homens aposentados no Taiwan demonstrou que a ingestão média de 

3,8 g de sódio melhorou a sobrevida em comparação aos que consumiam 

5,3 g de sódio (CHANG et al., 2006; PATERNA et al., 2008).  

Portanto, os proponentes da diminuição do consumo alimentar de 

sódio alegam que a recomendação justifica-se porque foi convincentemente 

provado que a restrição de sódio diminui a PA, fato que certamente reduz o 

risco de infarto do miocárdio e AVC. Por outro lado, os céticos quanto aos 

benefícios da redução do consumo de sal argumentam que tal 

recomendação não garante um benefício à saúde pública quando se 

considera a taxa de morbidade ou mortalidade (ALDERMAN, 2010; 

STOLARZ-SKRZYPEK et al., 2011). 
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1.2. Uso de anti-hipertensivos 

Fármacos utilizados no tratamento da hipertensão incluem: beta-

bloqueadores, diuréticos, inibidores da enzima conversora de angiotensina 

(IECA), antagonistas dos receptores da angiotensina II (ARAII), 

bloqueadores do canal de cálcio, bloqueadores alfa-adrenérgicos e 

vasodilatadores (GIESTAS et al., 2010). 

Os ARA II, além da sua ótima atividade anti-hipertensiva têm, em 

particular, se mostrado útil em delinear o papel fisiopatológico da ANG II 

sobre as doenças cardiovasculares. Desenvolvidos desde o início de 1970, 

atuam como antagonistas seletivos destes receptores em tecidos-alvos, o 

que inclui, por exemplo, as arteríolas aferentes e eferentes do rim, músculo 

liso vascular e zona glomerulosa da glândula adrenal, sem efeito significativo 

conhecido sobre os outros subtipos de receptores (AT2). Em 1990 foi 

desenvolvida a losartana, o primeiro ARA II ativo por via oral, e a partir de 

seus metabólitos foram sintetizados uma ampla classe de ARA II, como, 

valsartana, irbesartana, telmisartana, candesartana, olmesartana, entre 

outros (FERRARIO et al., 2006; GIESTAS et al., 2010; GOLDBERG et al., 

1995; SMITH et al., 1992). 

Um fato que tem sido considerado é que os IECAs bloqueiam a 

síntese da ANG II apenas na sua via clássica, enquanto a biossíntese desse 

peptídeo por vias alternativas como a da quimase (catalisa a síntese de ANG 

II a partir da ANG I, principalmente em tecidos cardiovasculares) permanece 

desbloqueada. Os antagonistas do receptor de angiotensina II, teoricamente, 

bloqueiam com maior eficácia os efeitos cardiovasculares da ANG II, por 

atuarem seletivamente nos receptores AT1, que são responsáveis por 

mediar as ações mais conhecidas desse peptídeo (FERRARIO et al., 2006; 

GIESTAS et al., 2010).  

O tratamento da hipertensão arterial por meio de diuréticos ou beta-

bloqueadores tem sido associado, frequentemente, a alteração do 

catabolismo das VLDL, contribuindo para o aumento da trigliceridemia e da 

colesterolemia (AMES et al., 1976; DAY et al., 1982; SAVAGE et al., 1998). 
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A hidralazina pertence à classe de medicamentos que reduzem a PA 

por efeito vasodilatador direto. Exerce seu efeito vasodilatador periférico por 

meio de ação relaxante direta sobre a musculatura lisa dos vasos de 

resistência. O mecanismo de ação celular responsável por este efeito não é 

totalmente conhecido, mas acredita-se que seja por inibir a liberação de íons 

cálcio do retículo sarcoplasmático dependente de inositol 1,4,5 trifosfato 

(IP3) (ELLERSHAW et al., 2001). A hidralazina pode, ainda, sensibilizar ou 

manter a sensibilidade do tecido vascular através da inibição da NAD(P)H 

oxidase e, indiretamente, melhorando as ações do óxido nítrico (MUNZEL et 

al., 1996), porém não necessariamente altera a concentração de ANG II 

plasmática e renal (BENTER et al., 2011). 

No estudo Losartan Intervention For Endpoint reduction in 

hypertension (LIFE), a losartana foi mais eficaz que o atenolol (beta-

bloqueador) na redução da morbi-mortalidade cardiovascular e mortalidade 

por todas as causas em pacientes com HAS, conferindo benefícios além da 

redução da PA (DAHLÖF et al., 2002).  

 

1.3. Modelo animal de hipertensão experimental 

O uso de animais como modelo experimental de hipertensão fornece 

informações importantes sobre os aspectos da HAS, incluindo etiologia, 

fisiopatologia, complicações e tratamento. O modelo animal ideal para a 

pesquisa da HAS deve ter a anatomia, hemodinâmica e fisiologia vascular 

semelhantes às observadas em humanos, além de desenvolver as mesmas 

características e complicações da HAS no homem, e permitir a medição de 

variáveis hemodinâmicas e bioquímicas relevantes. Entretanto, nenhum 

modelo reflete perfeitamente o perfil da HAS humana, havendo, por isso, 

uma grande variedade de modelos animais disponíveis, para cada aspecto 

da doença humana. Assim, a escolha do modelo animal é orientada 

principalmente pelo questionamento experimental (SARIKONDA et al., 

2009). 

O trabalho pioneiro de Goldblatt et al. (1934) levou ao 

desenvolvimento do primeiro modelo animal de hipertensão arterial, o 
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modelo de hipertensão 2-rins, 1- clipe (2-kidney, 1-clip - 2K1C), por meio da 

estenose unilateral da artéria renal de cães. Posteriormente, este modelo de 

hipertensão arterial foi reproduzido em outras espécies. Ambos os rins são 

preservados, porém um clipe de constrição (à semelhança de uma estenose 

clínica) é disposto em uma das artérias renais. Na ausência de danos ao rim 

contralateral, este modelo representa um modelo clássico de hipertensão 

dependente de angiotensina (SARIKONDA et al., 2009). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Alterações do metabolismo lipídico e de carboidratos tem sido 

demonstradas na vigência da restrição severa de sódio (CATANOZI et al., 

2001 e 2003; LIMA et al., 2006; NAKANDAKARE et al., 2008; RUIVO et al., 

2006; PRADA et al., 2005). Estudos prévios, realizados em nosso 

laboratório, demonstraram que a hipertrigliceridemia, a hipercolesterolemia e 

a maior concentração de AGL em ratos submetidos à restrição crônica de 

NaCl são decorrentes de diminuição na taxa de remoção plasmática de 

VLDL (CATANOZI et al., 2001). Houve infiltração precoce de lípides na 

parede arterial de camundongos knockout para o receptor de LDL 

alimentados com ração pobre em sal. Estes depósitos prematuros de lípides 

na artéria foram correlacionados com a concentração aumentada de AGL, 

sugerindo uma condição de resistência insulínica (CATANOZI et al., 2003). A 

restrição crônica de sódio alterou adversamente o perfil das lipoproteínas 

plasmáticas, havendo maior conteúdo de colesterol e de lípides totais em 

quilomícron (QM) e VLDL, aumento da trigliceridemia de jejum, insulinemia, 

e de marcadores inflamatórios característicos da síndrome metabólica 

(proteína C reativa, fator de necrose tumoral alfa e interleucina-6) em 

pacientes não obesos e com hipertensão moderada não tratada 

(NAKANDAKARE et al., 2008). 

A hiperlipidemia e a ativação do sistema renina-angiotensina são 

fatores que, mesmo quando isolados, estimulam o desenvolvimento da 

aterosclerose, sendo que a aterogênese é acelerada quando os mesmos 

encontram-se associados. Não há estudos demonstrando as implicações da 

dislipidemia, decorrente da restrição crônica de sódio no tratamento da HAS, 

sobre a aterogênese. Devem ser considerados, também, os efeitos pró-

aterogênicos resultantes da interação da ANG II com o receptor AT1, no qual 

ocorre aumento da concentração de espécies reativas de oxigênio, com 

consequente diminuição da biodisponibilidade do óxido nítrico, maior 

geração de produtos avançados de glicação e de mediadores inflamatórios.  
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Desta maneira, a indução de hipertensão arterial renovascular por 

meio do modelo 2K1C (2-kidney, 1-clip; hipertensão dependente de 

angiotensina II endógena) em camundongos dislipidêmicos (LDLR KO) 

constitui um importante modelo de hipertensão arterial e hiperlipidemia 

concomitantes para investigar as implicações da restrição crônica de sódio 

sobre a patogênese da aterosclerose. O tratamento com fármacos anti-

hipertensivos pertencentes a diferentes classes permite avaliar a 

contribuição dos diferentes mecanismos anti-pressóricos sobre a 

aterogênese. A utilização de cloridrato de hidralazina viabiliza uma ação anti-

hipertensiva dissociada de antagonismo sobre o receptor AT1. Esta 

condição possibilita investigar os efeitos da ANG II (resultante da dieta pobre 

em sal), desencadeados a partir de sua ligação aos receptores AT1, sobre 

os lípides plasmáticos, na ausência de hipertensão arterial.  

Por outro lado, a losartana permite estudar os efeitos da ANG II sobre 

o metabolismo lipídico e a aterosclerose sem a transdução de sinal a partir 

do receptor AT1. 
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3. OBJETIVO  

Avaliar o efeito da restrição crônica de cloreto de sódio associada ao 

tratamento anti-hipertensivo com losartana ou hidralazina, sobre o infiltrado 

de lípides no arco aórtico de camundongos hipertensos e hiperlipidêmicos. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

4.1. Modelo animal 

Os protocolos para utilização de animais deste projeto estão de 

acordo com os Princípios Éticos na Experimentação Animal adotados pela 

Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL), e 

aprovados pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPPesq) do HC-FMUSP (protocolo nº 341/10). As matrizes dos animais 

knockout para receptor de LDL (modelo experimental para dislipidemia) 

foram adquiridas comercialmente do Jackson Laboratory (Bar Harbor, Maine, 

EUA) e possuem base genética dos camundongos C57BL/6J, com 

manutenção homozigótica da colônia. Os animais são mantidos em biotério 

convencional (Centro de Manutenção e Experimentação de Animais da 

Clínica Médica – Disciplina de Reumatologia) com ciclo de 12 h luz/12 h 

escuro, à temperatura de 22±2 ºC, recebendo água e suas respectivas 

rações ad libitum.  

 

4.2. Coleta de Sangue 

Todas as determinações bioquímicas foram realizadas em alíquotas 

de sangue (140 µL) coletadas após os animais permanecerem 12 h sem 

acesso à ração, porém com livre acesso à água. O sangue foi coletado pela 

veia caudal, utilizando-se capilares previamente heparinizados. Com esta 

finalidade, os animais, excetuando-se a cauda, foram envolvidos em toalha 

com dimensões apropriadas, objetivando-se um procedimento adequado de 

imobilização (CONYBEARE et al., 1988). O plasma foi obtido por meio de 

centrifugação do sangue, a 3000 rpm, a 4°C, durante 20 min. 

 

4.3. Coleta de urina 

A urina dos animais foi coletada utilizando-se gaiolas metabólicas 

individuais, apropriadas para camundongos, onde foram mantidos durante 

24 h, com livre acesso à ração e à água, para determinação da excreção 
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urinária de sódio (UNa). A dosagem de sódio urinário foi realizada utilizando 

fotômetro de chama (FC280, CELM). 

 

4.4. Dosagens bioquímicas 

Colesterol total (CT), TG e AGL foram determinados no plasma, por 

meio de kits enzimáticos colorimétricos (Labtest do Brasil e Randox Clinical 

Solutions). As determinações plasmáticas de TG e CT, assim como a 

medida do hematócrito, foram realizadas mensalmente. 

    

4.5. Mensuração da pressão arterial sistólica caudal - PAc 

A mensuração da pressão sistólica caudal é baseada no princípio da 

detecção da distensão do vaso arterial causada pelo pulso de sangue que 

flui através da cauda. Um sensor piezoelétrico altamente sensível detecta a 

distensão causada pelos pulsos e fornece um sinal que representa a relação 

da alteração (dP/dt) do pulso que foi análogo à velocidade do pulso. O cuff 

de oclusão e o sensor de pulso foram colocados suavemente sobre a cauda. 

Foram consideradas apenas as medidas obtidas na ausência de 

movimentação do animal. O aparelho utilizado é da marca Kent Scientific 

Corporation, EUA, modelo RTBP 2045. A medida de PAc foi obtida por meio 

da média de seis aferições consecutivas, durante dois dias consecutivos.  

 

4.6. Protocolo anestésico 

Uma hora antes da anestesia, cloridrato de tramadol foi injetado 

subcutaneamente (12,5 mg/Kg de peso corporal) como procedimento de 

analgesia preventiva (MOUEDDEN et al., 2007). Os animais foram 

anestesiados intraperitonealmente com uma mistura de cloridrato de 

cetamina (Ketalar - 50 mg/Kg de peso corporal) e cloridrato de xilazina 

(Rompum -  10 mg/Kg peso corporal). 
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4.7. Indução da Hipertensão Renovascular  

 

4.7.1 Confecção do clipe de constrição 

O clipe de constrição foi confeccionado utilizando-se uma fita de prata 

com 0.25 mm de espessura por 1.5 mm de largura. Com o auxílio de um 

microscópio para dissecação, uma fenda (1 mm de longitude) com 

espessura de 0,051 mm foi feita na fita metálica e expandida para uma 

espessura de 0,076 mm. Com a fenda centrada, a fita de prata foi cortada no 

formato de um retângulo de 1,5x1 mm. As bordas foram arredondadas com 

uma lâmina (Figura 1) (JOHNS et al., 1996).  

 

 
Figura 1: Figura representativa do clipe de constrição utilizado para indução de 
hipertensão renovascular. 

 

4.7.2 Procedimento cirúrgico 

Os animais foram submetidos a laparotomia mediana crânio-caudal 

para o posicionamento de um clipe de constrição na artéria renal direita, no 

segmento proximal à artéria aorta (JOHNS et al., 1996). A seguir, a 

musculatura abdominal e a pele foram suturadas e os animais mantidos em 

ambiente moderadamente aquecido para recuperação durante o período 

pós-cirúrgico imediato. No grupo controle (falso operado), foram realizados 

os mesmos procedimentos cirúrgicos com exceção da estenose na artéria 
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renal. Injeção subcutânea de cloridrato de tramadol (12,5 mg/Kg de peso 

corporal) foi mantida a cada 8 h durante 48 h, após o procedimento cirúrgico. 

Nos dias subsequentes, cloridrato de tramadol (12,5 mg/Kg de peso 

corporal) foi administrado no bebedouro até completar uma semana de 

período cirúrgico. Como antibioticoterapia preventiva pós-operatória, 

enrofloxacino (Chemitril injetável 10%) (1 mL/40 Kg de peso corporal) foi 

administrado subcutaneamente uma vez ao dia, durante 3 dias. 

 

4.8. Obtenção dos cortes aórticos  

Após anestesia, os animais foram submetidos a uma 

toracolaparotomia mediana crânio-caudal, objetivando-se a extração do 

coração e da artéria aorta. Com auxílio de um estereoscópio, o coração e a 

artéria aorta foram dissecados e transcardialmente perfundidos com solução 

gelada de cloreto de sódio 0,9%. e, a seguir, com criopreservante para 

assegurar a integridade das estruturas histológicas.  Posteriormente, as 

amostras foram imediatamente congeladas em nitrogênio líquido. Utilizando-

se um criostato (Leica, modelo CM1800 – Maryland, EUA), foram realizados 

cortes seriados transversais com 4 m de espessura no segmento do arco 

aórtico ao longo de 1 cm de comprimento a partir da raiz aórtica. Foram 

investigados 4 domínios com 140µm de extensão cada, denominados 

segmentos I, II, III e IV, com intervalo de 1 mm de comprimento cada, sendo 

o segmento IV o mais próximo da raiz aórtica. Em seguida, três seções de 

dez cortes foram obtidas de cada segmento aórtico com intervalo de 100 µm 

entre cada seção (120 cortes histológicos de cada artéria aorta). Dez cortes 

de cada segmento foram, aleatoriamente, escolhidos para as análises 

histológicas. Desta maneira, 40 amostras do arco aórtico de cada animal 

foram analisadas microscopicamente.  

 

4.9. Análises histopatológicas e quantificação de depósito lipídico no 

arco aórtico 

A infiltração lipídica no espaço subendotelial e na camada média do 

arco aórtico foram avaliadas através da coloração histológica de Oil Red O, 
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em cada corte histológico, por um investigador experiente e independente do 

estudo (análise-cega), utilizando um microscópio óptico (Olympus BX51), 

conectado a uma câmera de vídeo (Olympus Co, St Laurent, Quebec, 

Canada) e a um programa de análise de imagens (Image-Pro Plus 6.0). Para 

a quantificação da infiltração lipídica no arco aórtico foram obtidas imagens 

digitais dos cortes histológicos positivamente marcados na área 

compreendida entre a íntima e a lâmina elástica externa. Uma a três áreas 

aleatórias foram demarcadas em cada campo utilizando a objetiva de 400x, 

sendo a área corada pelo oil-red quantificada pelo software. Durante as 

demarcações, houve o cuidado de se incluir apenas as áreas 

comprometidas da íntima e da camada média. Os resultados estão 

expressos como média percentual da área total comprometida nos cortes 

histológicos (Figura 2).   
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Figura 2: Análise  morfométrica dos cortes realizada pelo programa de análise de 
imagem. As imagens são digitalizadas para obtenção das microfotografias do vaso 
em aumento de 400x, seguindo-se da seleção (em verde) da área a ser analisada, 
que compreende a região do espaço subendotelial e a média (A). Posteriormente, 
seleciona-se a tonalidade para coloração de Oil Red-O previamente estabelecida 
na área selecionada (B), seguida da soma das áreas marcadas (em vermelho) pelo 
padrão dentro da área delimitada (C). Por fim, há a conversão para mensuração da 
área total da região delimitada (D). 
 

 

4.10. Protocolo experimental 

Camundongos knockout para o receptor de lipoproteína de densidade 

baixa (LDLR KO) foram alimentados, desde o desmame, com rações que 

contém os seguintes nutrientes (g/100g): caseína (28,7); sacarose (31,3); 

amido (20,0); óleo de soja (6,0); minerais e vitaminas. Quantidades 

crescentes de celulose são substituídas por cloreto de sódio. Os 

camundongos foram aleatoriamente distribuídos em grupos experimentais 

de acordo com as diferentes concentrações de cloreto de sódio na dieta e/ou 

fármacos anti-hipertensivos a serem recebidos.  Os grupos foram 

alimentados com uma ração pobre em sal, designada ração hipossódica 

(HS), contendo 0,15% de cloreto de sódio, ou com ração contendo 
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concentração padrão de sal (1,27% de NaCl), designada ração 

normossódica (NS). A ração hipossódica utilizada neste estudo contém a 

concentração de cloreto de sódio suficiente para o desenvolvimento normal 

dos roedores (BRENSILVER et al., 1985). O controle do peso corpóreo de 

cada animal e do consumo de ração por grupo foi iniciado após o desmame, 

e monitorado três vezes por semana até o final do experimento. 

Ao completarem 2,5 meses de idade, o clipe de constrição foi 

cirurgicamente posicionado na artéria renal dos animais (denominados 

camundongos hipertensos – H). Uma semana após a cirurgia, iniciou-se o 

tratamento com fármacos anti-hipertensivos. Neste sentido, camundongos 

alimentados com ração hipossódica foram redistribuídos em grupos que 

receberam losartana (20 mg/Kg de peso corporal/dia) ou hidralazina (15 

mg/Kg de peso corporal/dia) por meio da água dos bebedouros (FERREIRA 

et al., 2010), substituídas diariamente. O grupo controle (normotenso - N) foi 

alimentado com dieta hipossódica ou normossódica sem que houvesse clipe 

na artéria renal e o tratamento com os anti-hipertensivos. Devido a foto-

sensibilidade da losartana, os bebedouros foram envolvidos em papel 

alumínio para serem permanentemente protegidos da luz. Após um mês da 

implantação do clipe renal, a pressão arterial caudal dos camundongos foi 

monitorada. 

Ao completarem 5 meses de idade, animais de cada grupo 

experimental foram colocados em gaiolas metabólicas individuais durante 

um período de 24 h para determinação da excreção urinária de sódio. 

Também foram efetuadas as medidas finais de PA, hematócrito e das 

concentrações plasmáticas de CT, TG, AGL. Em seguida, os animais foram 

submetidos à extração da artéria aorta torácica para as análises 

histopatológicas. 

 

Assim, foram formados 6 grupos experimentais:  

 Hipertenso Normossódico (H-NS) – animais com clipe em artéria 

renal e alimentados com ração normossódica; 
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 Hipertenso Hipossódico (H-HS) – animais com clipe em artéria renal 

e alimentados com ração hipossódica; 

 Hipertenso Hipossódico + Losartana (H-HS+Los) – animais com 

clipe em artéria renal, alimentados com ração hipossódica e tratados 

com losartana; 

 Hipertenso Hipossódico + Hidralazina (H-HS+Hid) – animais com 

clipe em artéria renal, alimentados com ração hipossódica e tratados 

com hidralazina;  

 Normotenso Hipossódico (N-HS) – animais apenas alimentados 

com ração hipossódica. 

 Normotenso Normossódico (N-NS) - animais apenas alimentados 

com ração normossódica  
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4.11. Protocolo experimental 
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4.12. Análise estatística 

As comparações estatísticas foram realizadas com o programa 

GraphPad Prism 4 (GraphPad Software, Inc., San Diego, CA, 2003). O teste 

t de Student não pareado foi utilizado para comparação entre os grupos N-

NS e N-HS assim como H-NS e H-HS. Análise de Variância (ANOVA) com 

pós-teste de Newman-Keuls foi aplicada para comparações entre os grupos 

hipossódicos. A análise univariada para examinar o efeito potencial da PA e 

das concentrações plasmáticas de CT, TG e AGL sobre o acúmulo de lípides 

na parede arterial foi realizada por coeficiente de correlação de Spearman. 

Os resultados estão expressos como média ± D.P. Em todos os casos, 

foram consideradas significantes todas as situações nas quais o nível 

descritivo de significância for inferior a 5 % (p< 0,05). 
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5. RESULTADOS 

5.1. Animais normotensos ou hipertensos alimentados com dieta 

normossódica ou hipossódica  

Não houve diferença de peso corpóreo e de hematócrito entre os 

grupos de animais normotensos ou hipertensos alimentados com dieta 

normossódica e hipossódica (Tabelas 1 e 2). A excreção urinária de sódio 

de 24 h foi menor nos animais submetidos à dieta hipossódica (Tabelas 1 e 

2).  

Os animais Hipertensos Hipossódicos apresentaram menor PA em 

comparação aos camundongos Hipertensos Normossódicos (H-HS vs H-NS) 

(Tabela 2). Embora os valores de PA sejam considerados normais nos 

animais normotensos, ainda assim, observou-se diminuição pressórica no 

grupo alimentado com dieta hipossódica em relação ao que recebeu ração 

normossódica (N-HS vs N-NS) (Tabela 1).  

Com relação às variáveis lipídicas, observou-se que, os animais 

normotensos alimentados com dieta hipossódica (N-HS) apresentaram maior 

colesterolemia e trigliceridemia, após 12 h de restrição alimentar, quando 

comparados ao grupo normotenso sob dieta normossódica (N-NS) (Tabela 

1). A concentração plasmática de AGL não foi diferente entre estes dois 

grupos (Tabela 1). Os mesmos resultados foram observados comparando-

se o grupo Hipertenso Hipossódico (H-HS) ao Hipertenso Normossódico (H-

NS) (Tabela 2).   

A infiltração lipídica nos segmentos III e IV do arco aórtico foi precoce 

no grupo Hipertenso Hipossódico em relação ao Hipertenso Normossódico 

(Figuras J-M). 
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Tabela 1: Peso corpóreo, hematócrito, PA, excreção urinária de sódio (UNa), 
concentração plasmática de CT, TG e AGL em camundongos knockout para 
o receptor de LDL (LDLR KO) normotensos (N) submetidos à dieta 
normossódica (NS) ou à restrição de sódio (HS) 

 

N-NS 

(n=7) 

N-HS 

(n=8) 

Peso corpóreo (g) 24,5 ± 0,6 22,6 ± 0,9 

Hematócrito (%) 51 ± 2 53 ± 4 

PA (mmHg) 76 ± 3 67 ± 7 a 

UNa (mEq/24h) 0,043 ± 0,015 0,024 ± 0,008 a 

CT (mg/dL) 506 ± 32 644 ± 108 a 

TG (mg/dL) 165 ± 15 265 ± 66 a 

AGL (mmol/L) 1,97 ± 0,17 1,64 ± 0,77 

Camundongos LDLR KO machos, com 5 meses de idade, sem clipe de constrição na artéria 
renal (normotensos – N) alimentados ad libitum com dieta NS ou HS, durante 130 dias. Os 
resultados estão expressos como média ± D.P.; número de animais (n). O teste t de Student 
foi utilizado para comparações entre os grupos. 

a
P <0,05 N-NS vs N-HS. 
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Tabela 2: Peso corpóreo, hematócrito, PA, excreção urinária de sódio (UNa), 
concentração plasmática de CT, TG e AGL em camundongos knockout para 
o receptor de LDL (LDLR KO) hipertensos (H) submetidos à dieta 
normossódica (NS) ou à restrição de sódio (HS) 

Camundongos LDLR KO machos, com 5 meses de idade, com clipe de constrição na artéria 
renal direita (hipertensos - H) alimentados ad libitum com dieta NS ou HS, durante 130 dias. 
Os resultados estão expressos como média ± D.P.; número de animais (n). O teste t de 
Student foi utilizado para comparações entre os grupos. 

a
P <0,05 H-NS vs H-HS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-NS 

(n=8) 

H-HS 

(n=8) 

Peso corpóreo (g) 24,7 ± 1,7 22,8 ± 2,5 

Hematócrito (%) 52 ± 3 53 ± 2 

PA (mmHg) 131 ± 4 107 ± 3 a 

UNa (mEq/24h) 0,077 ±0,047 0,027 ± 0,018 a 

CT (mg/dL) 544 ± 60 721 ± 190 a 

TG (mg/dL) 126 ± 72 224 ± 34 a 

AGL (mmol/L) 1,38 ± 0,27 1,74 ± 0,47 
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5.2. Animais normotensos ou hipertensos alimentados com dieta 

hipossódica, com ou sem tratamento de fármacos anti-hipertensivos  

Não houve diferença em relação ao peso corpóreo, excreção urinária 

de sódio e às concentrações plasmáticas de colesterol entre os grupos sob 

restrição de sódio (Tabela 3). Os camundongos tratados com losartana 

apresentaram redução de hematócrito, TG e AGL em relação aos demais 

animais sob restrição de sal (Tabela 3).  Houve redução da PA nos grupos 

H-HS+Los, H-HS+Hid e N-HS quando comparados aos animais H-HS 

(Tabela 3). 

A infiltração de lípides foi menor nos segmentos I e II do arco aórtico 

dos animais tratados com losartana em relação aos demais grupos 

hipossódicos (H-HS+Los vs N-HS, H-HS e H-HS+Hid) (Figuras A-I). Nos 

segmentos III e IV do arco aórtico observou-se que o acúmulo precoce de 

lípides foi maior nos animais Normotensos Hipossódicos do que em ambos 

os grupos que receberam fármacos anti-hipertensivos (N-HS vs H-HS+Los e 

HS+Hid). Os grupos Normotenso Hipossódico e Hipertenso Hipossódico 

apresentaram maior área vascular com infiltrado lipídico em relação aos 

demais animais hipertensos tratados com anti-hipertensivos (Figuras O-X).  

Em todos os segmentos aórticos estudados, os animais que receberam 

losartana apresentaram menor infiltração lipídica vascular quando 

comparados aos grupos H-HS e H-HS+Hid (Figuras A-I e O-X). 

Considerando-se a PA e os lípides plasmáticos (CT, TG e AGL), o 

coeficiente de Spearman indica que somente as concentrações plasmáticas 

de TG e AGL correlacionaram- se com as áreas de infiltrados lipídicos do 

arco aórtico (Tabela 4).    
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Tabela 3: Peso corpóreo, hematócrito, PA, concentração urinária de sódio 
(UNa), concentração plasmática de CT, TG e AGL em camundongos 
knockout para o receptor de LDL (LDLR KO) normotensos (N) ou 
hipertensos (H) submetidos à dieta com restrição de sódio (HS), com ou sem 
tratamento anti-hipertensivo 

Camundongos LDLR KO, machos, com 5 meses de idade, sem (N) ou com clipe de 
constrição na artéria renal direita (hipertensão renovascular – H) alimentados ad libitum com 
dieta HS, durante 130 dias. Animais H-HS foram tratados durante 2,5 meses com losartana 
(Los) ou hidralazina (Hid) na água do bebedouro. Os resultados estão expressos como 
média ± D.P.; número de animais (n). Utilizou-se  Análise de Variância  (ANOVA) com pós-
teste de Newman-Keuls para comparações entre os grupos HS. 

a
P <0,05 vs demais grupos.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N-HS 

(n=8) 

H-HS 

(n=8) 

H-HS + 

LOS 

(n=7) 

H-HS + HID 

(n=8) 

Peso corpóreo 

(g) 22,6 ± 0,9 22,8 ± 2,5 21,2 ± 2,5 24 ± 0,5 

Hematócrito 

(%) 53 ± 4 53 ± 2 45 ± 4 a 48 ± 3 

PA (mmHg) 69 ± 7 107 ± 3 a 59 ± 4 65 ± 6 

UNa (mEq/24h) 

0,024 ± 

0,008 

0,027 ± 

0,018 

0,027 ± 

0,008 

0,020 ± 

0,009 

CT (mg/dL) 644 ± 108 721 ± 190 763 ± 99 583 ± 107 

TG (mg/dL) 265 ± 66 224 ± 34 145 ± 93 a 241 ± 73 

AGL (mmol/L) 1,64 ± 0,77 1,74 ± 0,47 

1,01 ± 0,26 
a 1,84 ± 0,52 
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Tabela 4: Análise de regressão univariada entre infiltração de lípides na 
parede arterial (segmentos I, II, III e IV do arco aórtico) e PA, concentração 
plasmática de CT, TG e AGL em camundongos knockout para o receptor de 
LDL normotensos ou hipertensos submetidos à dieta normossódica ou à 
restrição de sódio com ou sem tratamento anti-hipertensivo 
 

VARIÁVEIS R P 

 

Segmento

s I, II 

Segmento

s III, IV 

Segmento

s I, II 

Segmentos 

III, IV 

Colesterol total 0,005 0,245 0,982 0,299 

Triglicérides 0,688a 0,582a 0,001 0,007 

Ácidos graxos livres 0,358 0,478a 0,122 0,033 

Pressão arterial - 0,124 0,176 0,604 0,457 

Análise de correlação de Spearman considerando-se as áreas vasculares infiltradas com 
lípides e PA, concentrações plasmáticas de CT, TG e AGL. 

a
 Correlação significativa. n=20 

camundongos. 
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5.3. Peso dos rins  

O peso do rim direito (com clipe de constrição na artéria renal) foi 

menor quando comparado ao esquerdo (sem clipe de constrição na artéria 

renal) nos animais submetidos à hipertensão renovascular (Tabela 5). Não 

foram observadas alterações de massa renal nos animais sem clipe de 

constrição em ambas as artérias renais (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Peso renal absoluto e peso renal relativo ao peso corpóreo em 
camundongos knockout para o receptor de LDL (LDLR KO) normotensos (N) 
ou hipertensos (H) submetidos à dieta normossódica (NS) ou à restrição de 
sódio (HS) com ou sem tratamento anti-hipertensivo 
 

 GRUPO RIM DIREITO  RIM ESQUERDO 

  

Absoluto 

(mg) 

Relativo 

(mg/g) 

Absoluto 

(mg) 

Relativo 

(mg/g) 

     

H-NS (n=8) 60 ± 50 a 2,56 ± 2,25 b  210 ± 30 8,41 ± 1,16 

H-HS (n=8) 20 ± 10 a 1,04 ± 0,41 b 200 ± 60 8,63 ± 1,78 

H-HS+Los (n=7) 20 ± 10 a 1,16 ± 0,27 b 190 ± 30 8,87 ± 0,63 

H-HS+Hid (n=8) 30 ± 5 a 1,15 ± 0,20 b 200 ± 20 8,29 ± 1,03 

N-HS (n=8) 150 ± 30 6,63 ± 0,85 150 ± 30 6,53 ± 1,04 

N-NS (n=7) 170 ± 20 6,76 ± 0,67 160 ± 20 6,71 ± 0,72 

     

Camundongos LDLR KO, machos, com 5 meses de idade, sem (N) ou com clipe de 
constrição na artéria renal direita (hipertensão renovascular – H) alimentados ad libitum com 
dieta NS ou HS, durante 130 dias. Animais H-HS foram tratados durante 2,5 meses com 
losartana (Los) ou hidralazina (Hid) na água do bebedouro. Os resultados estão expressos 
como média ± D.P.; número de animais (n). O teste t de Student foi utilizado para 
comparações entre os grupos. 

a
 P<0,0001 rim direito (RD) vs rim esquerdo (RE) (valores 

absolutos) e 
b
 P<0,0001 RD vs RE (valores relativos). Peso renal relativo: (mg de peso 

renal/g de peso corpóreo).   
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       Figura 3. Infiltração de lípides nas camadas íntima e média de diferentes 
segmentos do arco aórtico. Painel superior: Maior infiltração de lípides nos 
segmentos aórticos I e II em N-HS (A, B) e H-HS (C, D) quando comparada ao 
grupo H-HS+Los (E, F). O acúmulo lipídico foi mais tênue em camundongos H-
HS+Los do que em H-HS+Hid (G, H, I). Painel intermediário: Maior infiltração de 
lípides nos segmentos aórticos III e IV de animais H-HS (L, M) quando comparada 
ao grupo H-NS (J, K, N). Painel inferior: Maior infiltração de lípides nos segmentos 
aórticos III e IV de animais N-HS (O, P) e H-HS (Q, R) quando comparada aos 
grupos H-HS+Los (S, T) e H-HS+Hid (U, V). Observe o menor acúmulo lipídico no 
arco aórtico dos camundongos H-HS+Los em relação aos animais H-HS+Hid (X). 
Hematoxilina eosina (HE) A,C,E,G,J,L,O,Q,S,U, 50μm; Oil red 
B,D,F,H,I,K,M,N,P,R,T,V,X, 50μm. ADV=adventícia, MED=média, INT=íntima.  A 
seta indica infiltração lipídica. Teste t de Student foi utilizado para comparação entre 
os grupos H-NS e H-HS (N). b P <0,05 H-NS vs H-HS. Análise de Variância 
(ANOVA) com pós-teste de Newman-Keuls foi aplicada para comparações entre os 
grupos HS (I,X). a P <0,05 H-HS+Los vs demais grupos. c P <0,05 H-HS+Hid vs N-
HS e H-HS. 
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6. DISCUSSÃO 

A HAS é um importante fator de risco cardiovascular. A redução do 

consumo de sal é uma conduta não farmacológica preconizada para prevenir 

e tratar a HAS, com consequente diminuição de riscos cardiovasculares 

associados (BIBBINS-DOMINGO et al., 2010; HE et al., 2007). Porém, sabe-

se que a restrição crônica de sódio na dieta leva à diminuição da 

sensibilidade à insulina (AMES, 2001; FLISER et al., 1995; GARG et al., 

2011; TOWNSEND et al., 2007), aumento na atividade dos sistemas nervoso 

simpático (TADDEI et al., 1995; BROOKS et al., 2001) e renina-angiotensina 

(SUEMATSU et al., 2010; IVANOVSKI et al., 2005), além de hiperlipidemia 

(GRAUDAL et al., 2012; CATANOZI et al., 2001 e 2003; NAKANDAKARE et 

al., 2008; RUPPERT et al., 1994).  

Na presente investigação, avaliou-se o efeito da restrição alimentar 

crônica de sódio, associada a tratamento anti-hipertensivo com losartana ou 

hidralazina, sobre o infiltrado de lípides na aorta de camundongos 

hipertensos e dislipidêmicos. Em outras palavras, investigamos se a redução 

da PA por meio da restrição de sódio alimentar é capaz de modular a 

aterogênese em modelo animal de hipertensão e dislipidemia. 

O modelo de hipertensão experimental de Goldblatt (1934), 2K1C (2-

kidney, 1-clip) aplicado em camundongos LDLR KO foi bem estabelecido, 

conforme evidenciado pela elevação da PA e pela diferença de massa entre 

os rins direito (com artéria renal cirurgicamente estenosada) e esquerdo 

(sem clipe constritor na artéria). Observou-se aumento compensatório da 

massa renal esquerda decorrente da hipoperfusão no rim direito.  Não houve 

alteração de peso entre os rins nos animais sem clipe de constrição nas 

artérias renais.  Os grupos tratados com dieta hipossódica apresentaram 

diminuição de PA quando comparados aos animais alimentados com dieta 

normossódica, mostrando o efeito hipotensor da restrição de NaCl. A 

redução da PA foi potencializada pelo uso dos fármacos anti-hipertensivos 

concomitante à restrição de sódio na dieta. 

Ressalta-se que, neste estudo, não houve diferença de peso corpóreo 

e de hematócrito entre os grupos de animais normotensos ou hipertensos 
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alimentados com dieta normossódica e hipossódica, evidenciando que não 

houve interferência destes parâmetros sobre as alterações lipídicas 

encontradas. 

 Houve redução de hematócrito nos animais que receberam 

administração de losartana. Há evidencias que a ANG II é um regulador 

fisiologicamente importante da eritropoiese. A ANG II é um fator de 

crescimento de progenitores eritróides que, em colaboração com a 

eritropoetina, aumenta a massa de hemácias. Além disso, a ANG II atua 

como um secretagogo de eritropoetina. Estes mecanismos explicam a 

diminuição de hematócrito mediante a utilização dos inibidores da enzima de 

conversão de ANG II e dos antagonistas dos receptores AT1 ou, ainda, para 

a anemia observada em diversas condições clínicas (VLAHAKOS et al., 

2010). 

A dosagem do sódio urinário ratificou a concentração de sódio das 

respectivas dietas oferecidas aos animais e comprovou a eficácia do 

protocolo experimental. 

No presente estudo, o aumento da colesterolemia e da trigliceridemia 

nos grupos tratados com dieta hipossódica (N-NS vs N-HS e H-NS vs H-HS) 

corrobora os resultados obtidos em estudos prévios do laboratório 

(CATANOZI et al., 2001; 2003; NAKANDAKARE et al., 2008), nos quais 

foram observados hiperlipidemia decorrente de menor remoção plasmática 

VLDL após restrição de NaCl (CATANOZI et al., 2001). Este fenômeno está 

relacionado a uma atividade prejudicada da enzima lipoproteína lipase (LPL), 

a qual hidrolisa TG do núcleo da VLDL e quilomícrons na circulação. O 

aumento da concentração de colesterol e de lípides totais em QM e VLDL, 

mediante a restrição crônica de NaCl, está relacionada à resistência 

insulínica (NAKANDAKARE et al., 2008). Embora a resistência insulínica 

não tenha sido investigada neste estudo, sabe-se que na sua vigência há 

diminuição de atividade da enzima LPL, o que favorece o desenvolvimento 

de hipertrigliceridemia (ZHANG, 2009). Investigações têm ressaltado 

importantes associações entre funções hemodinâmicas e não-

hemodinâmicas da ANG II com o estado de resistência insulínica. Neste 
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sentido, a administração intravenosa de ANG II (100 ng/Kg/min) em ratos 

Sprague-Dawley, durante 120 min, reduziu a sinalização insulínica, o volume 

de sangue microvascular e a captação muscular de glicose (CHAI et al., 

2010). O bloqueio do receptor AT1 com losartana aumentou em 

aproximadamente 30% o volume de sangue microvascular, indicando um 

potente efeito vasoconstritor (hemodinâmico) sobre a circulação muscular 

(CHAI et al., 2010). Estudos em humanos confirmaram esta relação, 

demonstrando que a ANG II diminui o fluxo sanguíneo microvascular à 

musculatura esquelética e que este efeito é revertido com a administração 

de bloqueador do receptor AT1 (GOOSSENS et al., 2004; SAUDER et al., 

2012).  

A ligação da ANG II ao receptor AT1 aumenta a produção de 

endotelina 1, um potente vasoconstritor, e de superóxido, o qual promove a 

conversão de óxido nítrico a peroxinitrito reduzindo, desta forma, a 

biodisponibilidade de óxido nítrico (LAPLANTE et al., 2005).  

Em relação aos efeitos não-hemodinâmicos da ANG II sobre a 

resistência insulínica, tem sido mostrado que a ligação da ANG II ao receptor 

AT1 influencia negativamente a translocação do transportador de glicose tipo 

4 (GLUT-4) à membrana plasmática, a captação de glicose estimulada por 

insulina e a sinalização intracelular desencadeada pela insulina na 

musculatura esquelética (VELLOSO et al., 1996; OGIHARA et al., 2002, 

DIAMOND-STANIC et al., 2010). Músculo sóleo de ratos Zucker incubado, in 

vitro, com insulina e ANG II apresentou redução de 39% na captação de 

glicose dependente de insulina quando comparado às preparações que 

continham somente músculo e insulina. Os resultados do estudo indicaram 

que a ANG II deve ter prejudicado a sinalização intracelular, deflagrada pela 

insulina, mediante a geração de espécies reativas de oxigênio (DIAMOND-

STANIC et al., 2010). Desta maneira, no presente estudo, a diminuição nas 

concentrações plasmáticas de TG e AGL observada nos camundongos 

tratados com losartana, bloqueador seletivo do receptor AT1, pode ser 

proveniente de melhoria no estado de resistência insulínica suscitada pela 

restrição de sal e pela hipertensão renovascular, ambas implicadas na 
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estimulação do SRAA. A melhoria do perfil lipídico pode justificar o menor 

acúmulo arterial de lípides nos animais tratados com losartana. Estes 

achados podem ser reforçados pela análise de regressão univariada que 

mostrou uma relação positiva entre a infiltração de lípides na parede arterial 

do arco aórtico e as concentrações circulantes de TG e AGL. Assim como 

previamente publicado (GARG et al., 2014; PRADA et al., 2005), estas 

alterações sugerem um estado de resistência insulínica proveniente da 

restrição alimentar crônica de cloreto de sódio. Deve ser considerado que a 

restrição de sódio, isoladamente ou associada à hidralazina, reduziu a PA de 

maneira similar à losartana (N-HS vs HS+Los e H-HS+Hid vs H-HS+Los), 

porém, sem apresentar a mesma eficiência desta última em relação à 

proteção da vasculatura contra a infiltração lipídica. Entretanto, existem 

evidências convincentes de que a ANG II estimula o desenvolvimento da 

aterosclerose. Estudos desenvolvidos com camundongos duplo knockout 

para apolipoproteína E e para o receptor AT1 subtipo A (AT1A) e com 

camundongos duplo knockout para o receptor de LDL e para o receptor 

AT1A mostraram menor desenvolvimento de placa aterosclerótica, 

independentemente de alterações na concentração plasmática de lípides e 

na PA, quando comparados aos respectivos controles que expressavam 

receptor AT1A. Portanto, outros mecanismos pró-ateroscleróticos do SRAA, 

desvinculados das concentrações plasmáticas de CT, TG e AGL, não devem 

ser negligenciados (WASSMANN et al., 2004; DAUGHERTY et al., 2004). 

Os receptores de angiotensina tipo 2 (AT2) podem atuar como antagonistas 

dos receptores AT1 na modulação da PA, reatividade vascular e apoptose 

(SIRAGY et al., 2001; YAMADA et al., 1999). Deve ser ressaltado que não 

houve aumento compensatório da expressão de receptor AT2 nos 

camundongos knockout para o receptor AT1A. Além disso, a deficiência de 

receptor AT2 em camundongos não apresentou efeito sobre a área de lesão 

vascular (DAUGHERTY et al., 2004). Tem sido sugerido diversos 

mecanismos potenciais pelos quais a ANG II promove a aterosclerose. Além 

de alterações em PA (WEISS et al., 2001b), pode-se mencionar potentes 

estímulos para a geração de ROS com consequente aumento da expressão 
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de citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento redox-sensíveis 

implicados na patogênese da aterosclerose com atuação de agentes 

quimiotáticos e moléculas de adesão (WEISS et al., 2001b). 

Os resultados do presente estudo, no qual houve menor acúmulo de 

lípides na parede arterial de animais submetidos à restrição de sódio e 

tratados com losartana, reforçam os achados da literatura, descritos acima, 

que enfatizam a influência da sinalização intracelular, a partir do receptor 

AT1, assim como do bloqueio do SRAA na aterogênese.  

A maior infiltração lipídica nos segmentos III e IV do arco aórtico dos 

camundongos hipertensos submetidos somente a restrição de sal pode ser 

decorrente da maior PA quando comparados ao grupo tratado com 

hidralazina (H-HS vs H-HS+Hid) uma vez que não houve diferença em 

relação ao peso corpóreo e às concentrações plasmáticas de CT, TG e AGL. 

Por outro lado, embora a PA tenha sido maior nos animais H-HS a infiltração 

vascular de lípides, assim como a concentração de lípides circulantes, não 

foram diferentes em comparação ao grupo normotenso hipossódico (H-HS 

vs N-HS).  Com os resultados obtidos, torna-se difícil estimar a influência 

efetiva da PA sobre a aterogênese precoce.   

Os resultados deste estudo mostram que, apesar do efeito hipotensor, 

a restrição alimentar crônica de cloreto de sódio favoreceu a dislipidemia 

(com elevação de CT e TG no plasma) (N-HS vs N-NS e H-HS vs H-NS), 

assim como o acúmulo precoce de lípides na parede do arco aórtico em 

relação à dieta normossódica (H-HS vs H-NS). 

Embora haja consenso para diminuição do consumo de sódio, 

visando a redução da PA, alterações metabólicas provocadas pela restrição 

alimentar de sódio (diminuição da sensibilidade à insulina, aumento na 

atividade dos sistemas nervoso simpático e renina-angiotensina e 

hiperlipidemia) podem reduzir a eficiência na prevenção de doenças 

cardiovasculares. A hipertensão arterial frequentemente está associada ao 

diabetes tipo 2 e dislipidemias, sendo indicada a redução do consumo de sal 

para estes indivíduos. Neste sentido, estudo prospectivo com 638 indivíduos 

com diabetes tipo 2 mostrou que a menor excreção urinária de sódio de 24 h 
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foi independentemente associada à maior mortalidade cardiovascular. Desta 

maneira, sugere-se que adequações na recomendação populacional para 

reduzir o consumo de sal devam ser realizadas de acordo com a presença 

das diferentes doenças associadas à hipertensão (EKINCI et al., 2011). 

A redução moderada do consumo alimentar de sal, geralmente, tem 

sido eficaz para reduzir a pressão arterial (JAMES et al., 2014). A diminuição 

do consumo alimentar de sal de 9-12g/dia para o nível recomendado de 

menos de 5-6g/dia tem efeitos benéficos tanto na prevenção quanto para o 

tratamento da hipertensão arterial essencial. A OMS tem recomendado 

intensamente a diminuição da ingestão de sal como uma das ações globais 

prioritárias e tem estimulado os países a instaurarem medidas que reduzam 

a ingestão de sal para diminuir o risco de mortalidade por hipertensão, 

doenças cardiovasculares e acidente vascular cerebral (WHO, 2012). No 

entanto, alguns achados indicam aumento do risco de morbidade e 

mortalidade por DCV em condições extremas de baixa ingestão de sal. 

Pesquisas futuras poderão informar as estratégias assim como as metas 

ideais de redução do consumo populacional de sódio.  Deve ser ressaltado 

que o modelo experimental utilizado no presente estudo permite 

compreender a interação da restrição crônica de sódio, com SRAA,  

hipertensão arterial e as concentrações dos lípides plasmáticos e sua 

influência na aterogênese. Entretanto, os resultados obtidos a partir deste 

modelo experimental não podem se contrapor aos objetivos de redução do 

consumo mundial de sal conforme as recomendações do American Heart 

Association (LLOYD-JONES et al., 2010; APPEL et al., 2011) e da OMS 

(WHO, 2012). 
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7. CONCLUSÃO   

 

Apesar do efeito hipotensor, a restrição alimentar crônica de sódio 

favoreceu o aumento da concentração plasmática de colesterol e de 

triglicérides, assim como o acúmulo precoce de lípides na parede do arco 

aórtico em relação à dieta normossódica nos camundongos hipertensos e 

hiperlipidêmicos. No entanto, o tratamento com losartana ou hidralazina 

reduziu o infiltrado de lípides na aorta independentemente da ação destes 

fármacos sobre a pressão arterial. 
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