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MAIDA, K.D. Estudo da associação do treinamento físico aeróbio com diferentes terapias 

farmacológicas sobre as adaptações autonômicas cardíacas em ratos espontaneamente 

hipertensos (SHR). 163p. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

Nós investigamos em ratos espontaneamente hipertensos (SHR) jovens (28 semanas) e velhos (52 

semanas) os efeitos hemodinâmicos e autonômicos cardiovasculares promovidos por diferentes terapias 

anti-hipertensivas farmacológicas associadas ao treinamento físico aeróbio. Para tanto, ratos SHR de 18 

semanas de idade (N=128) foram alocados em quatro grandes grupos (N=32): tratado com água (Grupo 

Veículo); tratado com Enalapril; tratado com Losartan; e tratado com Amlodipina. Cada grupo foi 

subdivido em dois menores grupos (N=16) tratados durante 10 ou 34 semanas, sendo que metade de 

cada grupo (N=08) era também submetido ao treinamento físico aeróbio por meio da natação pelo 

mesmo período de tempo (10 ou 34 semanas). No penúltimo dia de tratamento todos os animais tiveram 

canuladas a artéria e veia femorais para registro da pressão arterial (PA) e injeção de drogas, 

respectivamente. 24 horas após a avaliação autonômica cardiovascular foi realizada por meio de 

diferentes abordagens; avaliação do balanço simpato/vagal por meio do duplo bloqueio autonômico 

cardíaco com atropina e propranolol; análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e pressão 

arterial sistólica (VPAS) por meio da análise espectral; e análise da sensibilidade barorreflexa (SBR) 

espontânea. Todos os tratamentos promoveram redução da PA, entretanto, nos grupos jovens, o 

tratamento com Enalapril promoveu as maiores reduções, independentemente do treinamento físico, 

enquanto que nos grupos velhos, a associação do treinamento físico ao Enalapril promoveu efeito 

adicional na redução da PA. Em relação ao controle autonômico cardiovascular, o tratamento com 

Amlodipina promoveu maiores adaptações benéficas no grupo de SHR sedentários jovens quando 

comparado às demais drogas, caracterizados pelo predomínio do tônus autonômico vagal, aumento da 

variância na VFC, além de aumento na SBR. Embora o treinamento físico tenha promovido algumas 

adaptações benéficas quando aplicado sozinho, não foi capaz de potencializar os achados observados 

para a Amlodipina. O tratamento com Enalapril ou Losartan promoveu menores adaptações autonômicas 

cardiovasculares quando administrado em SHR sedentários em comparação à Amlodipina, entretanto 
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quando o Enalapril foi associado ao treinamento físico observamos sensível melhora no controle 

autonômico cardiovascular nos diferentes parâmetros avaliados, inclusive a redução das oscilações de 

baixa frequência (LF; 0,75-2.5Hz) na VPAS, além de aumento na SBR. Contrariamente, a Amlodipina 

sozinha não modificou os parâmetros autonômicos cardiovasculares nos SHR velhos, cabendo ao 

Enalapril e ao Losartan promoverem melhores efeitos quando aplicados sozinhos nesses animais. O 

treinamento físico também promoveu adaptações autonômicas benéficas nos SHR velhos, e em alguns 

parâmetros, como a VFC, as adaptações foram ainda melhores. Surpreendentemente, quando associado 

à Amlodipina, as adaptações foram ainda mais expressivas, com significativa atenuação do tônus 

autonômico simpático, redução da modulação simpática e aumento da modulação vagal na VFC, além 

de redução nas oscilações de LF na VPAS e aumento da SBR.   

Em conclusão, nos animais jovens, a Amlodipina foi mais eficaz na promoção de adaptações 

autonômicas cardiovasculares benéficas, enquanto que o Enalapril apresentou resultados autonômicos 

semelhantes somente quando associado ao treinamento físico aeróbio. Por sua vez, nos animais velhos, 

a Amlodipina teve pouco efeito sobre o controle autonômico cardiovascular, enquanto que o Enalapril 

e o Losartan foram mais eficazes. Nesse caso, nossos achados indicam que o envelhecimento representa 

um fator determinante que interfere no controle autonômico cardíaco e atenua os efeitos dos diferentes 

tratamentos farmacológicos. Por fim, o treinamento físico apresenta um papel fundamental no 

tratamento da hipertensão arterial, participando desse processo como um catalizador dos efeitos 

autonômicos cardiovasculares promovidos pelo tratamento farmacológico, tanto em SHR jovens, 

quando associado ao Enalapril, quanto em SHR velhos, quando associado à Amlodipina. 
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MAIDA, K.D. Study of association of aerobic physical training with aerobic different 

pharmacological therapies on cardiovascular autonomic adaptations in spontaneously 

hypertensive rats (SHR). 163p. Thesis (Ph.D.) - Ribeirão Preto Medical School, University of Sao 

Paulo, Sao Paulo, 2015. 

 

We investigated in spontaneously hypertensive rats (SHR) young (28 weeks) and old (52 weeks) 

hemodynamic and autonomic cardiovascular effects caused by different pharmacological 

antihypertensive therapy associated with aerobic exercise. For that purpose, 18-weeks-old SHR (N = 

128) were divided into four groups (N = 32): Water treated (Vehicle Group); treated with Enalapril; 

treated with Losartan; and treated with Amlodipine. Each group was subdivided into two smaller groups 

(N = 16) treated for 10 or 34 weeks, with half of each group (N = 08) was also subjected to physical 

training through swimming the same period of time (10 or 34 weeks). On the last day of treatment all 

animals were cannulated the femoral artery and vein to record blood pressure (AP) and injection of 

drugs, respectively. 24 hours after cardiovascular autonomic assessment was performed by means of 

different approaches; evaluation of sympathetic / vagal balance through double cardiac autonomic 

blockade with atropine and propranolol; analysis of heart rate variability (HRV) and systolic blood 

pressure (SAPV) by means of spectral analysis; and analysis of spontaneous baroreflex sensitivity 

(BRS). All treatments promoted AP reduction, however, in youth groups, treatment with Enalapril 

promoted the greatest reductions, regardless of physical training, while in the older groups, the 

association of physical training to Enalapril promoted additionally reduce AP. Regarding the 

cardiovascular autonomic control, treatment with Amlodipine produced greater beneficial adaptations 

in sedentary young group compared to other drugs, characterized by the predominance of vagal 

autonomic tone, increased variance in HRV, and increase in BRS. While physical training has promoted 

some beneficial adjustments when used alone, it was unable to potentiate the findings observed for 

Amlodipine. Treatment with Enalapril and Losartan promoted lower cardiovascular autonomic 

adaptations when administered in sedentary SHR compared to Amlodipine, however when Enalapril 

was associated with physical training we observed significant improvement in cardiovascular autonomic 

control in the different evaluated parameters, including the reduction of low-frequency oscillations (LF; 
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0,75-2.5Hz) in SAPV, besides an increase in the BRS. In contrast, Amlodipine alone did not modify the 

cardiovascular autonomic parameters in the old SHR, leaving the Enalapril and Losartan promote better 

effects when applied alone in these animals. Physical training also promoted beneficial autonomic 

adaptations in old SHR, and in some parameters, such as HRV, adjustments were even better. 

Surprisingly, when combined with Amlodipine, adaptations have been even more significant, with 

significant attenuation of the sympathetic autonomic tone, decreased sympathetic modulation and 

increased vagal modulation on HRV as well as reduction in the LF oscillations in SAPV and increased 

BRS. 

In conclusion, in young animals Amlodipine was more effective in promoting beneficial cardiovascular 

autonomic adaptations, while Enalapril showed similar autonomic results only when combined with 

aerobic exercise. In turn, in old animals Amlodipine had little effect on the cardiovascular autonomic 

control, while Losartan and Enalapril were more effective. In this case, our findings indicate that aging 

is a factor that interferes with cardiac autonomic control and mitigate the effects of different 

pharmacological treatments. Finally, physical training has a key role in the treatment of hypertension, 

participating in this process as a catalyst of cardiovascular autonomic effects caused by drug treatment 

in both, young SHR, when combined with Enalapril, as in old SHR, when associated with Amlodipine. 
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A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial e 

multicausal com alta e crescente prevalência (VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE 

HIPERTENSÃO, 2010). Uma revisão sistemática quantitativa de 44 estudos, realizados entre 

2003 e 2008 em 35 países, revelou uma prevalência de 37,8% em homens e 32,1% em mulheres 

(PEREIRA et al., 2009). Outro estudo indicou que mais de 25% dos adultos da população 

mundial apresentava HAS no ano 2000, e que esta proporção aumentará para 29% em 2025, 

atingindo por volta de 2 bilhões de pessoas (KEARNEY et al.,2005). No Brasil, a proporção de 

indivíduos adultos hipertensos cresceu de 21,6% em 2006 para 24,3% em 2012 (DATASUS, 

2012), e inquéritos populacionais em cidades brasileiras nos últimos 20 anos também 

apontaram uma prevalência acima de 30% nessa população (VI DIRETRIZES BRASILEIRAS 

DE HIPERTENSÃO, 2010). 

Atualmente, sabe-se que há vários fatores que podem predispor uma pessoa à HAS. 

Alguns deles estão ligados aos hábitos de vida, como a dieta rica em sódio e gorduras saturadas, 

o consumo de álcool, além do sedentarismo, que aumenta ainda mais o risco de 

desenvolvimento e agravamento da doença (WHELTON et al., 2002; KAHN et al., 2008). 

Outros fatores como tabagismo, estresse, patologias associadas como o diabetes, disfunções 

hormonais e fatores genéticos também estão relacionados com o desenvolvimento de HAS 

(DICKSON, SIGMUND, 2006). A incidência de HAS também aumenta linearmente com a 

idade, além de estar relacionada ao sexo e etnia (LANE; LIP, 2001; FERRARI et al., 2003; 

PINTO, E., 2007; GAZONI et al., 2009; DAUGHERTY et al., 2011).  

A elevação crônica da pressão arterial (PA), por si só, já é um problema, no entanto é 

frequentemente acompanhada de outras perturbações na homeostase corporal que contribuem 

ainda mais para agravamento da doença. Nesse caso, o prejuízo no controle autonômico 

cardiovascular apresenta-se como um dos mais importantes, sendo considerado como um 

respeitável preditor da evolução da doença nesses pacientes, inclusive, alguns estudos 
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mostraram que esses prejuízos estão associados a um gradiente mais elevado e variável da PA 

sistólica ao longo de 24 horas (MIAO et al., 2006; METELKA, 2014; FENG et al., 2015). 

Dentre os prejuízos autonômicos cardiovasculares decorrentes da HAS podemos apontar, entre 

outros, o maior predomínio do tônus simpático cardíaco sobre o tônus vagal (PRAKASH et al., 

2005 ; DOGRU et al., 2010), a redução da variabilidade da frequência cardíaca (VFC), o 

aumento na variabilidade da pressão arterial sistólica (VPAS), e a diminuição na sensibilidade 

barorreflexa (SBR) (CELOVSKA et al., 2010; OKADA et al., 2012). Essas alterações, se não 

revertidas, podem ser determinantes para a evolução e agravamento da doença, culminando 

com prejuízos morfológicos e funcionais de tal monta que podem levar à insuficiência cardíaca, 

muitas vezes precocemente (PRAKASH et al., 2005; FENG et al., 2015; GRASSI; MARK; 

ESLER, 2015). 

Dessa forma, inúmeras abordagens terapêuticas, farmacológicas e não farmacológicas, 

surgiram com intuito de controlar a doença, evitando uma série de danos vasculares, funcionais 

e morfológicos cardíacos, que interferem drasticamente na longevidade e na qualidade de vida 

do indivíduo. Nesse caso, há relatos da década de 1940 mostrando a preocupação com a dieta 

com baixo teor de sódio, entretanto, foi no final desta mesma década e nos anos 1950 que 

surgiram os primeiros resultados de pesquisas referentes ao desenvolvimento de inúmeras 

drogas anti-hipertensivas (HOOBLER, 1952; MOSER; ROCCELLA, 2013). O incremento 

dessas drogas no tratamento de pacientes hipertensos permitiu ao longo de décadas, maior 

controle da PA, redução das comorbidades e maior longevidade. Nesse caso, o tratamento 

farmacológico envolve várias classes de drogas (MANCIA, G. et al., 2013), entre elas; os 

inibidores da enzima conversora de angiotensina (iECA), como o Enalapril, que impedem a 

transformação de angiotensina I em angiotensina II, potencializam a produção de bradicinina, 

promovendo a vasodilatação arterial, reduzindo a resistência arterial periférica (ONDETTI; 

RUBIN; CUSHMAN, 1977; VIJAYARAGHAVAN; DEEDWANIA, 2011); os antagonistas 
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de receptor AT1, como o Losartan, que agem bloqueando a ação da angiotensina II sobre os 

receptores AT1, impedindo a vasoconstrição e a secreção adrenal de aldosterona, o que promove 

vasodilatação arteriolar e redução do volume circulante (GOTTLIEB et al, 1993; DIMITROVA 

et al., 1998; BONNER et al., 2009, INABA et al, 2011); e os bloqueadores de canais de cálcio 

(Ca²+), como a Amlodipina, que promovem diminuição na concentração de Ca²+ nas células 

musculares lisas dos vasos, reduzindo de forma direta a resistência vascular periférica 

(LEHMANN et al, 1983; KIZER et al., 2001; KRZESINSKI; SCHEEN, 2007). 

Apesar dos comprovados efeitos benéficos do tratamento farmacológico no controle da PA, 

outras abordagens, ditas não farmacológicas, também foram implementadas e utilizadas com 

excelentes resultados, principalmente envolvendo o estilo de vida, a exemplo da adequação da 

dieta (TSUCHIHASHI, 2011). Efeitos adicionais também têm sido observados quando ocorre 

a redução da massa gorda e a cessação de hábitos como tabagismo e alcoolismo (O’KEEFE et 

al., 2007). No entanto, a abordagem envolvendo o estilo de vida que mais parece promover 

benefícios para o paciente é a prática regular de exercícios físicos, principalmente os 

reconhecidos como aeróbios, embora os exercícios resistidos também promovam benefícios 

(MILLAR et al., 2014). Nesse caso, foi demonstrado que o exercício físico aeróbio pode atuar 

como terapia não farmacológica de fundamental importância na prevenção e controle da HAS 

(WHELTON et al., 2002), uma vez que age promovendo a longo prazo importantes adaptações 

cardiovasculares, além de metabólicas, que beneficiam a hemodinâmica cardiovascular, 

atenuando e até prevenindo o desenvolvimento da HAS e seus efeitos deletérios (DE ANGELIS 

et al., 2004; FAGARD, CORNELISSEN, 2007; ROSSI et al., 2009; CORNELISSEN et al., 

2010). Entre essas adaptações, a melhora nos parâmetros hemodinâmicos cardiovasculares 

associados às adaptações benéficas promovidas sobre o sistema nervoso autonômico são as que 

mais contribuem (COZZA et al., 2012). Em suma, o exercício físico tem sido utilizado como 

fator determinante na prevenção da HAS e prescrito como terapia anti-hipertensiva, atenuando 



_______________________________________________________Introdução e Justificativa 

___________________________________________________________________________ 
Tese de Doutorado                                                                                  Karina Delgado Maida 

35 

os valores da PA de forma aguda e crônica, e reduzindo seus efeitos deletérios para o sistema 

cardiovascular. Quanto aos mecanismos envolvidos nas diferentes ações observadas, ainda não 

foram suficientemente esclarecidos, sugerindo que além da melhora no balanço autonômico 

cardíaco, ocorreriam adaptações intrínsecas cardíacas, hormonais e metabólicas, além de uma 

recuperação da função endotelial vascular (CIOLAC et al., 2010; SCHMIDT-TRUCKSÄSS; 

WEISSER, 2011; FERNANDES et al., 2012). No entanto, apesar dos diversos efeitos benéficos 

cardiovasculares induzidos pelo exercício físico, pouco sabemos dos seus efeitos quando 

associado aos diferentes tratamentos farmacológicos, bem como os efeitos quando comparados 

indivíduos jovens com indivíduos mais velhos sob o mesmo tratamento. Nesse caso, é possível 

que as respostas hemodinâmicas e autonômicas cardiovasculares sejam distintas, 

principalmente pela importante influência dos processos crônico degenerativos que 

acompanham o envelhecimento.  

De fato, esses apontamentos são muito importantes, uma vez que a terapia 

farmacológica frequentemente é aplicada concomitante à prática de exercícios físicos. Neste 

contexto, alguns autores avaliaram o efeito combinado do exercício físico com algumas drogas 

anti-hipertensivas. Um estudo clínico demonstrou que o treinamento físico aeróbio melhora a 

modulação autonômica cardíaca em indivíduos hipertensos, independentemente da associação 

ao tratamento com Enalapril, e que a associação somente produzia efeitos aditivos na redução 

da PA (COZZA et al., 2012). Por sua vez, estudo experimental demonstrou que a associação 

do treinamento físico ao Enalapril não promovia efeitos adicionais na redução da PA 

(KANAZAWA  et al., 2006). Outros autores que consideraram a associação do treinamento 

físico ao Losartan, demonstraram redução da modulação autonômica simpática de ratos 

espontaneamente hipertensos (SHR) (GUO et al., 2008), enquanto outro estudo relatou que esta 

mesma associação não promovia efeitos adicionais na redução da PA ou nas adaptações 

autonômicas cardiovasculares (AZEVEDO et al., 2003). Estes autores sugeriram que o 
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bloqueador dos receptores AT1, por si só, já reduzia a PA a valores muito baixos, o que acabava 

por minimizar os efeitos do exercício físico (AZEVEDO et al., 2003). Por outro lado, foi 

demonstrado, também em SHR, que o treinamento físico quando associado ao tratamento com 

a Amlodipina promovia efeito aditivo na melhora da modulação autonômica cardíaca, 

reduzindo a modulação autonômica simpática (GUO et al., 2008). Adicionalmente, estudo 

clínico descreveu que em indivíduos hipertensos a PA diastólica (PAD) diminuía 

significativamente somente quando o treinamento físico e o tratamento com Amlodipina eram 

realizados de forma associada (OHTA et al., 2012). 

Um ponto importante é que os estudos mais aprofundados nessa área ainda são 

incipientes, e até onde nós investigamos não há estudos que tenham abordado e comparado a 

associação do exercício físico aeróbio com as diferentes terapias farmacológicas no tratamento 

da HAS, principalmente no que diz respeito às diferentes formas de avaliação do controle 

autonômico cardiovascular, o que impossibilita conclusões mais aprofundadas sobre a interação 

entre estes dois tratamentos, bem como, seus efeitos benéficos, tanto a curto, quanto a longo 

prazo. No intuito de avaliar se as interações entre o exercício físico aeróbio e as diferentes 

classes medicamentosas trariam resultados semelhantes ou não, procuramos um modelo de 

estudo que permitisse uma investigação mais apropriada, sem um viés terapêutico já 

estabelecido, ou a presença de comorbidades. Nesse caso, optamos pela utilização do modelo 

de hipertensão espontânea em ratos.  

O modelo de hipertensão espontânea em ratos (Spontaneous Hypertensive Rats - SHR) 

tem sido cada vez mais utilizado na prática científica para estudo da HAS, isto porque possui 

grande similaridade fisiopatológica com a hipertensão essencial do ser humano (TRIPPODO; 

FROHLICH, 1981). Este modelo foi introduzido por Okamoto e Aoki em 1963, através de uma 

reprodução genética entre irmãos das linhagens Wistar Kyoto, que por sua vez já possuíam 

pressão arterial média que variava entre 120-140mmHg. Assim, após a cruza sucessiva entre 
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irmãos, a partir da 6° geração, resultou em animais 100% portadores de doença hipertensiva 

(NATIONAL RESEARCH COUNCIL (U.S.A.), 1976). Porém, os SHR não nascem com a 

hipertensão arterial já instalada, mas sim, ela começa a se desenvolver a partir da sua 5ª semana 

de vida, atingindo níveis de pressão considerados hipertensivos já entre a 7ª e 15ª semanas, 

chegando a um platô entre a 20ª e 28ª semanas (YAMORI, Y., 1984).  

A partir de investigações utilizando este modelo de hipertensão, já foi demonstrado que 

há uma melhora dos padrões hemodinâmicos cardiovasculares associados à diminuição da 

atividade simpática após o tratamento farmacológico ou treinamento físico, além de melhora 

da SBR representada por uma maior resposta taquicárdica reflexa à hipotensão induzida, o que 

representa uma regulação mais eficiente da PA (BRUM et al., 2000; KRIEGER et al., 2001; 

ROSSONI et al., 2011; SUETA et al., 2014). Outros estudos também demonstraram que SHR 

submetidos ao treinamento físico aeróbio apresentavam aumento do tônus vagal associado à 

diminuição do tônus simpático (BARBOSA-NETO et al., 2013), além de diminuição da 

frequência cardíaca (FC) em repouso (ROSSONI et al., 2011). Essas adaptações, segundo 

alguns autores, estão relacionadas com o aumento da expectativa de vida e prevenção de 

eventos cardíacos (MEDEIROS et al., 2004). Além de todos estes efeitos, outros estudos em 

SHR já demonstraram que o exercício físico aeróbio diminui outros efeitos deletérios da HAS, 

como por exemplo, a hipertrofia ventricular esquerda, o que pode ser consequência da redução 

da PA provocada pelo exercício observada nestes ratos (MASON et al., 2002; MARSH; 

COOMBES, 2005; RUSH; FORD, 2007; CIOLAC et al., 2010; ROSSONI et al., 2011; 

SCHMIDT-TRUCKSÄSS; WEISSER, 2011).  

 Diante do exposto, nosso estudo testou a hipótese de que a associação do exercício físico 

com diferentes classes de medicamentos anti-hipertensivos poderia promover distintos efeitos 

sobre os parâmetros autonômicos avaliados no modelo SHR, tanto a curto (ratos jovens), como 

a longo prazo (ratos velhos). Nesse caso, os resultados demonstrarão a escolha mais apropriada 
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da combinação exercício/fármaco, visando não tão somente o controle da PA, mas também a 

regulação mais adequada do balanço autonômico cardiovascular.  
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Estudar e comparar em SHR os efeitos da associação a curto e a longo prazo entre 

diferentes terapias farmacológicas anti-hipertensivas (Enalapril, Losartan e Amlodipina) e o 

treinamento físico aeróbio sobre a evolução da HAS e sobre o controle autonômico 

cardiovascular por meio de diferentes abordagens: 

1. Avaliação do balanço autonômico tônico da FC por meio do bloqueio farmacológico 

com atropina e propranolol;  

2. Estudo do balanço autonômico fásico (variabilidade) da FC (intervalo de pulso) e 

da PA por meio da análise espectral; 

3. Análise da sensibilidade barorreflexa (SBR) espontânea; 

4. Quantificação da mortalidade. 
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Animais Experimentais 

Foram utilizados ratos espontaneamente hipertensos (SHR) com 18 semanas de idade, 

provenientes do Biotério Central da Universidade de São Paulo, Campus de Ribeirão Preto. 

Durante o período experimental os animais foram acondicionados no Biotério do Programa de 

Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional, com ciclo claro-escuro de 12 horas, 

à temperatura de 21±1 ºC, com livre acesso a água e ração (Nuvilab CR-1, Nuvital, Colombo, 

PR, Brasil). 

A escolha da idade inicial dos ratos foi embasada no princípio de que nesta fase os ratos 

SHR já tinham atingido níveis de PA considerados hipertensivos, fato que ocorre entre a 7ª e 

15ª semanas de vida. Além disso, nesta idade, ainda não tinham alcançado o platô da 

hipertensão arterial, o que ocorre entre a 20ª e 28ª semanas de vida (YAMORI, Y., 1984). 

Os protocolos experimentais utilizados no presente estudo estão de acordo com os 

princípios éticos na experimentação animal adotados pela Sociedade Brasileira de Ciências de 

Animais de Laboratório e foram avaliados e aprovados pela Comissão de Ética em 

Experimentação Animal, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP, SP, Brasil): 

Comitê de Ética em Experimentação Animal, CETEA/FMRP/USP, N° 092/2012. 

 

 

Grupos Experimentais 

Os SHR de 18 semanas de idade (N=128) foram alocados em quatro grandes grupos: 

tratado com água (Grupo Veículo, N=32); tratado com Enalapril (Grupo Enalapril, N=32); 

tratado com Losartan (Grupo Losartan, N=32); e tratado com Amlodipina (Grupo Amlodipina, 

N=32). Cada grupo foi subdivido em dois menores grupos (N=16) e tratados durante 10 ou 34 

semanas, sendo que metade de cada grupo (N=08) era concomitantemente submetido ao 
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treinamento físico aeróbio por meio da natação pelo mesmo período de tempo. Uma 

esquematização da divisão de todos os grupos está apresentada na Figura 1. 

 

 

  

  

 

 

 

  

Figura 1 -  Esquematização das divisões e subdivisões dos grupos experimentais. 

 

 

Tratamento farmacológico 

Todos os grupos submetidos ao tratamento farmacológico (10 ou 34 semanas) 

receberam doses diárias das drogas através da diluição na água de beber. A quantidade de droga 

foi calculada a partir do peso corporal dos animais e do consumo diário de água, que foi 

averiguado por meio de bebedouro graduado. Os animais ficaram alocados em grupos de 4 

animais por caixa, e a droga diluída em uma quantidade média para o grupo.  

Foram selecionadas 3 classes farmacológicas para o tratamento da hipertensão arterial 

com uma droga representante de cada classe: iECA (Enalapril); bloqueadores de receptores AT1 

(Losartan); inibidores de canais de Ca²+ (Amlodipina). As dosagens foram determinadas a partir 

de revisão de estudos na literatura:  

• Enalapril: 10 mg.kg−1.d−1 (PAHOR, M., et al., 1991); 
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• Losartan: 05 mg.kg−1.d−1  (FOUCART, S., et al, 1996); 

• Amlodipina: 10 mg.kg−1.d−1  (HE et al., 2011). 

 

Treinamento físico dos Animais  

Os ratos dos grupos submetidos ao exercício aeróbio (10 ou 34 semanas) foram 

submetidos a um protocolo de treinamento físico por meio da natação em 02 aquários de vidro 

(comprimento=120cm; largura=80cm; profundidade=80cm), contendo água aquecida (33ºC), 

permitindo o treinamento de 04 animais ao mesmo tempo em cada aquário. Durante todo o 

período de treinamento os animais eram supervisionados para que nadassem todo o tempo. 

O programa de treinamento foi realizado em duas etapas distintas, tanto para o 

treinamento de 10 semanas, quanto para o treinamento de 34 semanas; a primeira etapa 

consistiu de um período de adaptação ao treinamento (02 semanas) em que os animais eram 

treinados sem sobrecarga, 05 vezes por semana, em tempos crescentes (incremento de 5 

minutos por dia), até atingirem 45 minutos de treinamento diário; por sua vez, na segunda etapa 

(08 semanas ou 32 semanas) os animais nadaram durante 45 minutos diários, 5 vezes por 

semana (SANT’ANA et al., 2011), com sobrepesos crescentes (2% a 12% do peso corporal). A 

escolha da adição ou não de peso de sobrecarga foi baseada na avaliação da curva da 

concentração do lactato por meio do protocolo descrito por GOBATTO et al, 2001. Essa 

avaliação ocorreu na segunda semana de treinamento e depois a cada 4 semanas, e o objetivo 

foi avaliar a intensidade do treinamento físico que deveria promover concentrações de lactato 

entre 4,5-5,5 mmol/L. Todos os animais dos grupos de sedentários também foram colocados 05 

vezes por semana no aquário por 03 minutos durante as 10 ou 34 semanas para simular o 

estresse do treinamento. 
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Pletismografia de Cauda 

Todos os grupos tiveram a evolução da PA sistólica (PAS), PAD e PA média (PAM) 

registradas através da pletismografia de cauda utilizando o sistema CODA®, Kent Scientific 

Corporation. Este é um sistema de registro indireto de PA em que os ratos são acondicionados 

em um tubo cilíndrico de acrílico, no qual são aquecidos e ventilados de maneira adequada para 

a realização das medidas de PA.  

Assim, os ratos tiveram acoplados na região proximal de sua cauda um manguito de 

borracha que possuía a função de insuflar e desinflar automaticamente em intervalos fixos de 

15 segundos. Próximo ao manguito foi acoplado um transdutor de pulso (sensor) que captava 

os sinais que eram enviados e registrados em sistema de computador. Todos os animais 

passaram por um período de adaptação ao experimento através de 3 medidas que não foram 

consideradas. Em seguida, 12 novas medidas foram realizadas, e assim, a PA foi considerada 

como a média de no mínimo dez medidas. Este procedimento foi realizado com o objetivo de 

confirmar a hipertensão arterial em todos os ratos, além de garantir que os grupos possuíam 

médias de PA semelhantes antes de iniciarem qualquer protocolo. A pletismografia de cauda 

também foi utilizada para o acompanhamento da evolução da PA em todos os grupos 

experimentais. 

Para os grupos que foram acompanhados por 10 semanas as aferições foram realizadas 

em três momentos distintos. Antes do início do tratamento (ratos com 18 semanas de idade), 5 

semanas após o início do tratamento (ratos com 22 semanas de idade) e ao final de 10 semanas 

de tratamento (ratos com 28 semanas de idade). Já os grupos que foram acompanhados por 34 

semanas, a PA foi registrada até a 10ª semana de tratamento, semelhantemente aos grupos 

acompanhados por 10 semanas. Em seguida, foram avaliados na 20a semana (38 semanas de 

idade) e na 34a semana de tratamento (52 semanas de idade). 
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Protocolos Experimentais 

 

Cirurgia de canulação 

No 6º dia da última semana de tratamento (10a ou 34a semana) os animais foram 

anestesiados com ketamina 80 mg/kg e xilazina 10 mg/kg para implante de cânulas de 

polietileno (PE-50 fundido a uma extensão PE-10; Intramedic, Clay Adams, Parsippany, NJ, 

USA) na artéria e veia femorais (esquerda) para posterior registro da PA e administração de 

drogas, respectivamente. As cânulas foram exteriorizadas na região dorsal, através do tecido 

subcutâneo. Após o procedimento cirúrgico, os animais receberam injeção de antibiótico 

intramuscular (40000 U/kg Penicilina G procaina IM) para prevenir infecção, e anti-

inflamatório não-esteroidal, flunixine meglumine (Banamine) subcutâneo (2.5 mg/kg), para 

analgesia no pós-operatório. Por fim, os animais eram alojados em caixas individuais por 24 

horas para a recuperação pós-cirúrgica.  

 

Registro da Pressão Arterial e Frequência Cardíaca 

 24 horas após o procedimento cirúrgico de canulação, a pressão arterial pulsátil (PAP) 

foi registrada por meio de um sistema digital de aquisição de sinais biológicos, composto por 

um transdutor de pressão (MLT844, ADInstruments, Bella Vista, Australia) e um amplificador 

de sinais (FE117, ADInstruments, Bella Vista, Australia) acoplado a um sistema de aquisição 

computadorizado (ADInstruments, Austrália - PowerLab 8/30). O sinal de PA foi adquirido 

usando frequência de amostragem de 2 KHz. A FC e a PAM foram inferidas a partir da PAP 

por meio de um software (PowerLab – Chart7 – ADInstruments, Austrália). Por intermédio 

desse registro, foi realizado o protocolo experimental para avaliação da variabilidade 

cardiovascular, SBR espontânea e duplo bloqueio autonômico farmacológico. Ao final do 
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protocolo, os animais foram sacrificados por sobredose de anestésico administrado por via 

endovenosa. 

 

Análise da Variabilidade da Pressão Arterial Sistólica e da Freqüência Cardíaca por meio 

do registro do Intervalo de Pulso  

As análises da VPAS e da VFC foram realizadas por meio de um programa 

computacional (CardioSeries v2.1 – http://sites.google.com/site/cardioseries), desenvolvido no 

Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Universidade de São 

Paulo, Brasil). Trechos com 60 minutos de duração, onde os valores se mantiveram dentro de 

uma relativa estacionariedade, foram utilizados para análise da VFC e VPAS. Os valores de 

intervalo de pulso (IP) e PAS foram reamostrados em 10 Hz (1 valor a cada 100 ms) por 

interpolação cúbica do tipo spline, para regularização do intervalo de tempo entre batimentos. 

As séries com valores interpolados de IP e PAS foram divididas em segmentos com 512 valores 

cada, com sobreposição de 50% (Protocolo de Welch). A estacionariedade dos valores de IP e 

PAS de cada segmento foi examinada visualmente e aqueles com artefatos ou transientes, foram 

excluídos. Cada segmento estacionário de IP e PAS foi submetido à análise espectral pela 

Transformada Rápida de Fourier (FFT), após janelamento do tipo Hanning. Os espectros de IP 

foram integrados em bandas de baixa (LF: 0,20 – 0,75 Hz) e alta frequência (HF: 0,75 – 3,00 

Hz), com os resultados expressos em valores absolutos (ms2) e unidades normalizadas (un), 

enquanto que os espectros de PAS foram integrados somente na banda de baixa frequência (LF: 

0,20 – 0,75 Hz), com os resultados expressos em valores absolutos (mmHg2). Os valores 

normalizados foram obtidos através do cálculo da porcentagem da potência de LF e HF com 

relação à potência espectral total, menos a potência da banda de muito baixa freqüência (VLF, 

<0.2 Hz) (VAN DE BORNE et al., 1997, BILLMAN; KUKIELKA , 2006). O procedimento de 
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normalização foi realizado para minimizar as variações da potência total nos valores absolutos 

dos componentes de LF e HF (MALLIANI et al., 1991; TASK FORCE, 1996).  

 

Análise da Sensibilidade Barorreflexa Espontânea 

Ainda no trecho de 60 minutos, a SBR foi avaliada no domínio do tempo, por meio do 

Método da Sequência, utilizando o programa computacional CardioSeries v2.1, desenvolvido 

no Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Séries temporais, 

batimento-a-batimento, com valores de IP e PAS foram utilizados para análise da SBR. Estes 

trechos foram analisados em busca de sequências de quatro ou mais batimentos nos quais 

aumentos progressivos da PAS foram acompanhados por aumentos progressivos do IP, ou 

reduções progressivas da PAS foram acompanhadas por reduções progressivas do IP. Uma 

sequência barorreflexa só foi utilizada quando o coeficiente de correlação (r) entre os valores 

de PAS e IP foi maior ou igual a 0,8. A SBR foi determinada a partir da média da inclinação da 

reta da regressão linear entre os valores de PAS e IP de cada sequência encontrada. 

 

Avaliação do balanço simpato-vagal cardíaco e determinação da frequência intrínseca de 

marcapasso  

Este estudo foi realizado com o objetivo de avaliar o balanço simpato/vagal cardíaco 

nos diferentes grupos e suas eventuais alterações. Foram administradas as drogas, atropina e 

propranolol, para bloquear, respectivamente, o vago e o simpático. Os diferentes grupos 

experimentais foram estudados por meio de dois procedimentos distintos:  

1º) Após 10 minutos do término do teste de SBR foi administrada a atropina (5 mg/Kg, 

i.v., Sigma Aldrich, EUA) e a FC do animal foi registrada por 15 minutos a fim de se obter um 

índice de controle vagal na determinação da FC basal. Após os 15 minutos, cloridrato de 
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propranolol (4 mg/Kg, i.v., Sigma Aldrich, EUA) foi injetado e a FC registrada por mais 15 

minutos para se determinar a frequência cardíaca intrínseca (FCi) de marcapasso.  

2º) 24 horas após, no mesmo animal, foram administrados os bloqueadores autonômicos 

na ordem inversa, ou seja, propranolol seguido de atropina, com o objetivo de se calcular, à 

semelhança da sequência anterior, o índice do controle simpático na determinação da FC basal 

e também de se obter a FCi. 

 

 

Figura 2 - Representação esquemática do protocolo de avaliação do balanço simpato/vagal 
cardíaco 
 

 

Cálculo do índice de mortalidade 

Em todos os grupos experimentais foram quantificados semanalmente os valores de 

mortalidade dos animais em números absolutos e percentuais (em relação ao n inicial) durante 

todo o processo de tratamento, ou seja, durante as 34 semanas. Dessa maneira, comparamos os 

diferentes tratamentos para averiguar qual deles obteve a maior taxa de mortalidade e a idade 
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dos animais no momento da morte. Uma curva que relacionou a mortalidade absoluta em 

relação ao tempo de tratamento também foi realizada. 

 

 

Análise Estatística  

Para a análise estatística foi elaborada uma planilha eletrônica e as informações foram 

analisadas através do programa eletrônico Sigma-Stat ®, versão 2.03. Em seguida, as variáveis 

normais, homocedásticas, foram analisadas utilizando-se testes paramétricos, na comparação 

entre dois grupos, o teste "t" de Student; e na comparação entre três ou mais grupos a análise 

de variância (ANOVA). Quando a distribuição não era normal, utilizamos testes não 

paramétricos na comparação entre dois grupos e o teste de Mann-Whitney, e na comparação 

entre três ou mais grupos o teste de Kruskal-Wallis. Foram consideradas estatisticamente 

significantes as diferenças em que p era menor que 5% (p<0,05). 
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Os resultados e a discussões foram divididos em cinco etapas 

para facilitar a apresentação e a discussão dos mesmos. Cada etapa 

teve a seguinte denominação: 

Estudo 1:  Efeitos do tratamento com Enalapril ou Losartan associados 

ao treinamento físico aeróbio – protocolo de 10 semanas de duração. 

Estudo 2: Efeitos do tratamento com Amlodipina ou Enalapril 

associados ao treinamento físico aeróbio – protocolo de 10 semanas de 

duração. 

Estudo 3: Efeitos do tratamento com Enalapril ou Losartan associados 

ao treinamento físico aeróbio – protocolo de 34 semanas de duração. 

Estudo 4: Efeitos do tratamento com Amlodipina associado ao 

treinamento físico aeróbio – protocolos de 10 e 34 semanas de duração. 

Estudo 5: Índice de Mortalidade, comparação entre todos os grupos 

em estudo 
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ESTUDO 1: Efeitos do tratamento com Enalapril ou Losartan 

associados ao treinamento físico aeróbio – protocolo de 10 

semanas de duração 
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Pressão Arterial 

A Figura 3 apresenta os resultados da evolução da PA obtida por pletismografia de cauda 

nos grupos tratados, respectivamente, com Veículo, Enalapril e Losartan por 10 semanas, 

sedentários e treinados. Todos os grupos iniciaram o protocolo experimental com valores da 

PAM semelhantes (Veículo sedentário, 167 ± 4 mmHg; Veículo treinado, 166 ± 3 mmHg; 

Enalapril sedentário, 169 ± 4 mmHg; Enalapril treinado, 163 ± 1 mmHg; Losartan sedentário, 

176 ± 4 mmHg; Losartan treinado, 171 ± 3 mmHg). Os grupos sedentários tratados com 

Enalapril e Losartan, bem como o grupo Veículo treinado, apresentaram redução significativa 

da PAS, PAD e PAM na 5ª semana de tratamento e ao final das 10 semanas em relação ao grupo 

Veículo sedentário. Quando comparados, o grupo tratado com Enalapril apresentou maior 

redução. Por fim, o treinamento físico não potencializou a redução da PA nos grupos tratados 

com Enalapril ou Losartan em relação aos grupos tratados sedentários. 
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Figura 3 – Valores de pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e 

pressão arterial média (PAM) aferidas através da pletismografia de cauda ao longo das 10 

semanas de acompanhamento nos grupos Veículo, Enalapril e Losartan, sedentários e treinados. 

mmHg, milímetros de mercúrio. Os valores estão expressos em médias ± E.P.M.  



__________________________________________________________________Resultados e Discussão 

 
___________________________________________________________________________ 
Tese de Doutorado                                                                                  Karina Delgado Maida 
 

56 

Tabela 1 - Valores hemodinâmicos obtidos antes e após o duplo bloqueio autonômico cardíaco. 

 SEDENTÁRIO  TREINADO 

 Veículo Enalapril Losartan  Veículo Enalapril Losartan 
Valores Basais        

PAS, mmHg 199 ± 8 124 ± 5 a 157 ± 4 a b   167 ± 4 a b 123 ± 2 a c d 148 ± 2 a b d e 

PAD, mmHg 157 ± 9 96 ± 2 a 122 ± 4 a b  121 ± 6 a b 91 ± 3  a c d 113 ± 2 a b e 

PAM, mmHg 174 ± 9 107 ± 1 a 136 ± 4 a b  139 ± 4 a b 104 ± 2  a c d 127 ± 2 a b d e 

FC, bpm 384 ± 14         360 ± 8        369 ± 11      330 ± 11 a b c 331 ± 12 a c       348 ± 13 

Controle tônico autonômico        

FC após atropina, bpm 399 ± 15 398 ± 3 396 ± 13  357 ± 3 a b c 372 ± 8 368 ± 15 

∆ FC atropina, bpm 15 ± 2 38 ± 8 a 27 ± 8  27 ± 8 41 ± 8 a 19 ± 5 a 

FC após propranolol, bpm 299 ± 4 313 ± 3 a  315 ± 10 a   295 ± 9 307 ± 8 302 ± 9 

∆ FC propranolol, bpm -84 ± 15 -46 ± 10 -54 ± 18  -33 ± 7 a -23 ± 11 a -46 ± 15 

FCi, bpm     313 ± 3 320 ± 7 320 ± 7     301 ± 4 a b c     312 ± 5     311 ± 8 

Valores basais de pressão arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) e média (PAM); e valores de frequência cardíaca (FC) obtidos antes 

e após o duplo bloqueio autonômico (frequência cardíaca intrínseca de marcapasso, FCi) com atropina e propranolol nos grupos Veículo, 

Amlodipina e Enalapril, sedentários e treinados, todos tratados durante 10 semanas. Todos os valores estão apresentados como media ± 

EP. a P<0.05 vs. Veículo sedentário; b P<0.05 vs. Enalapril sedentário; c P<0.05 vs. Losartan sedentário; d P<0.05 vs. Veículo treinado; e 

P<0.05 vs. Enalapril treinado. 

 



________________________________________________________Resultados e Discussão 
 

___________________________________________________________________________ 
Tese de Doutorado                                                                                  Karina Delgado Maida 
 
 

57 

Frequência Cardíaca e Balanço Simpatovagal  

A Tabela 1 e a Figura 4 apresentam os resultados da FC antes e após o duplo bloqueio 

autonômico cardíaco com atropina e propranolol. Todos os grupos sedentários apresentaram 

valores da FC basal semelhantes. Entretanto, somente os grupos Veículo e Enalapril treinados 

apresentaram redução da FC basal em comparação ao grupo Veículo sedentário. Em relação ao 

duplo bloqueio autonômico, o grupo Veículo sedentário apresentou o balanço autonômico 

cardíaco caracterizado pelo predomínio do tônus autonômico simpático na determinação da FC 

basal. Por outro lado, os grupos sedentários, Enalapril e Losartan, tiveram a redução da 

influência simpática e/ou aumentou da influência vagal na determinação da FC basal. O 

treinamento físico também reduziu a influência do drive autonômico simpático e/ou aumentou 

o drive autonômico vagal na determinação da FC basal no grupo Veículo. Adicionalmente, o 

grupo Enalapril treinado apresentou uma inversão no balanço autonômico cardíaco, 

caracterizada pelo predomínio do drive autonômico vagal. Em relação à FCi, todos os grupos 

sedentários apresentaram valores semelhantes. Por sua vez, quando treinados, somente o grupo 

Veículo apresentou redução.  
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Figura 4 – Representação gráfica da frequência cardíaca basal (FC; linha escura contínua), frequência cardíaca 

intrínseca (FCi; linha escura tracejada) e FC após o bloqueio vagal com atropina (efeito vagal; barras sólidas) 

e simpático com propranolol (efeito simpático; barras hachuradas) nos grupos Veículo, Enalapril e Losartan, 

sedentários e treinados, todos tratados durante 10 semanas. bpm, batimentos por minuto. Todos os valores são 

apresentados em média ± EP. a P<0.05 vs. Veículo sedentário; b P<0.05 vs. Enalapril sedentário; c P<0.05 vs. 

Losartan sedentário; d P<0.05 vs. Veículo treinado; e P<0.05 vs. Enalapril treinado.
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Análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca e Variabilidade da Pressão Arterial 

Sistólica  

A Tabela 2 e a Figura 5 apresentam os resultados da análise da VFC realizada por meio 

da análise espectral. Os grupos sedentários apresentaram semelhantes valores dos parâmetros 

espectrais. Por sua vez, após o treinamento físico somente o grupo Enalapril apresentou 

diferenças em relação ao respectivo grupo sedentário, caracterizadas pelo aumento da variância 

total e das oscilações de LF e HF em valores absolutos. Quando os grupos treinados foram 

comparados, o grupo Enalapril apresentou maiores oscilações de LF e HF em valores absolutos 

em relação ao grupo Veículo, e maior variância total e aumento das oscilações de HF em 

unidades normalizadas em relação ao grupo Losartan.  

Ainda na Tabela 2 e também na Figura 6, estão apresentados os resultados referentes à 

VPAS também obtidos na análise espectral. Os grupos sedentários apresentaram valores 

semelhantes em relação à variância total e as oscilações da banda de LF. Quando treinados, o 

grupo Enalapril apresentou redução nas oscilações da banda de LF em relação ao grupo 

Veículo. 
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Figura 5 - Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC): variância (ms2), potência da banda de 

baixa frequência (LF) e potência da banda de alta frequência (HF) do espectro do IP expressas 

em valores absolutos (ms2) e unidades normalizadas (un), nos grupos Veículo, Enalapril e 

Losartan, sedentários e treinados, 10 semanas. Todos os valores são apresentados em média ± 

EP. a P<0.05 vs. Veículo sedentário; b P<0.05 vs. Enalapril sedentário; c P<0.05 vs. Losartan 

sedentário; d P<0.05 vs. Veículo treinado; e P<0.05 vs. Enalapril treinado. 
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Figura 6 - Variabilidade da Pressão Arterial Sistólica (VPAS): variância e potência da banda 

de baixa frequência (LF) expressas em valores absolutos (mmHg2) nos grupos Veículo, 

Enalapril e Losartan, sedentários e treinados, 10 semanas. Todos os valores são apresentados 

em média ± EP. a P<0.05 vs. Veículo sedentário; b P<0.05 vs. Enalapril sedentário; c P<0.05 vs. 

Losartan sedentário; d P<0.05 vs. Veículo treinado; e P<0.05 vs. Enalapril treinado. 
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Tabela 2 – Valores para a variabilidade da frequência cardíaca (intervalo de pulso), variabilidade da pressão arterial sistólica e 

sensibilidade barorreflexa espontânea. 

 SEDENTÁRIO  TREINADO 

 Veículo Enalapril Losartan  Veículo Enalapril Losartan 

Variabilidade IP        

IP, ms 157 ± 6 167 ± 3 163 ± 5  183 ± 6 a b c 182 ± 7 a c 173 ± 6 

Variancia, ms2 19 ± 3 15 ± 3 23 ± 4  23 ± 4 38 ± 8 b 17 ± 3 e 

LF, ms2 2,4 ± 0,85 1,71 ± 0,33 2,14 ± 0,52  2,12 ± 0,46 5,99 ± 1,68 b c d 2,91 ± 0,64 

LF, un 30 ± 5 25 ± 2 23 ± 4  27 ± 3 27 ± 5 27 ± 4 

HF, ms2 4,3 ± 0,47 5,0 ± 0,9 6,16 ± 0,89  5,06 ± 0,49 13,78 ± 0,81 a b c d 7,17 ± 0,89 a e 

HF, un 70 ± 5 75 ± 2 77 ± 4  73 ± 3 73 ± 5 73 ± 4 

Variabilidade PAS        

Variância, mmHg2 24 ± 2 20 ± 2 32 ± 4 b  22 ± 2 23 ± 3 21 ± 4  

LF, mmHg2 6,76 ± 0,69 5,38 ± 0,91 6,05 ± 0,94  6,92 ± 0,82           3,53 ± 0,68 a c d 5,93 ± 0,94 

SBR espontânea        

BEI      0,141 ± 0,03 0,114 ± 0,04 0,127 ± 0,02            0,141 ± 0,02 0,200 ± 0,03 0,223 ± 0,05 

Ganho up, ms/mmHg 0,83 ± 0,10 1,19 ± 0,14 0,95 ± 0,10  0,97 ± 0,13 2,37 ± 0,6 a c d 1,11 ± 0,14 

Ganho down, ms/mmHg 0,82 ± 0,11 1,38 ± 0,09 a 0,94 ± 0,11 b  1,11 ± 0,19 2,55 ± 0,62 a c d 1,15 ± 0,16 e 

Ganho médio, ms/mmHg 0,81 ± 0,11 1,32 ± 0,11 a 0,95 ± 0,11 b  1,05 ± 0,16 2,46 ± 0,61 a c d 1,13 ± 0,15 

Variabilidade da frequência cardíaca (VFC), variabilidade da pressão arterial sistólica (VPAS): variância (ms2; mmHg2), baixa frequência (LF) 

e alta frequência (HF) em valores absolutos (ms2; mmHg2) e unidades normalizadas (un); sensibilidade barorreflexa (SBR) espontânea: índice 

de efetividade barorreflexa (BEI) obtidos nos grupos Veículo, Enalapril e Losartan, sedentários e treinados, todos tratados durante 10 semanas. 

Todos os valores estão apresentados como media ± EP. a P<0.05 vs. Veículo sedentário; b P<0.05 vs. Enalapril sedentário; c P<0.05 vs. Losartan 

sedentário; d P<0.05 vs. Veículo treinado; e P<0.05 vs. Enalapril treinado. 
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Sensibilidade Barorreflexa Espontânea 

A Tabela 2 e a Figura 7 também apresentam os resultados da análise da SBR espontânea 

obtida pelo método da sequência. Os resultados mostram que os grupos sedentário e treinado 

tratados com Enalapril apresentaram aumento na SBR espontânea em relação aos grupos 

sedentários e treinados tratados com Veículo ou Losartan. Entretanto, quando os grupos 

Enalapril sedentário e treinado foram comparados, apresentaram valores semelhantes. 
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Figura 7 – Sensibilidade barorreflexa (SBR) espontânea: BEI, índice de efetividade 

barorreflexa; ganho up, bradicardia reflexa; ganho down, taquicardia reflexa e ganho 

barorreflexo médio (ms/mmHg) nos grupos Veículo, Enalapril e Losartan, sedentários e 

treinados, todos tratados durante 10 semanas. Todos os valores são apresentados em  

média ± EP. a P<0.05 vs. Veículo sedentário; b P<0.05 vs. Enalapril sedentário; c P<0.05 vs. 

Losartan sedentário; d P<0.05 vs. Veículo treinado; e P<0.05 vs. Enalapril treinado. 
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Resumo dos resultados 

Tabela 3 - Resumo dos principais resultados encontrados para os grupos Veículo, Enalapril e 

Losartan, sedentários e treinados, 10 semanas. 

 SEDENTÁRIO  TREINADO  

 Veículo Enalapril Losartan Veículo Enalapril Losartan 
Valores basais       

PAS --- ↓↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ 
PAD --- ↓↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ 
PAM --- ↓↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ 
FC basal --- ↔ ↔ ↓ ↓ ↔ 

Tônus        
Predomínio simpático ● ● ● ● ○ ● 
Atenuação do simpático ○ ● ● ● ● ○ 
Predomínio vagal ○ ○ ○ ○ ● ○ 
FC intrínseca --- ↔ ↔ ↓ ↔ ↔ 

VFC       
Variância --- ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ 
LF, ms² --- ↔ ↔ ↔ ↑ ↔ 
HF, ms² --- ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↑ 
LF, un --- ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 
HF, un --- ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

VPAS       
Variância --- ↔ ↑ ↔ ↔ ↔ 
LF, mmHg --- ↔ ↔ ↔ ↓ ↔ 

Baroespontâneo       
BEI --- ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 
Ganho up, ms/mmHg --- ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↔ 
Ganho down, ms/mmHg --- ↑ ↔ ↔ ↑↑ ↔ 
Ganho médio, ms/mmHg --- ↑ ↔ ↔ ↑↑ ↔ 

Legenda:  

↔ Os valores não alteraram  

↓ Diminuiu o valor 

↓↓ Diminuiu de forma mais exacerbada do que nos demais grupos em estudo 

↑ Aumentou o valor 

↑↑ Aumentou de forma mais exacerbada do que nos demais grupos em estudo 

● Apresentou este fator; ○ Não apresentou este fator 
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DISCUSSÃO DO ESTUDO 1: Efeitos do tratamento com 

Enalapril ou Losartan associados ao treinamento físico 

aeróbio – protocolo de 10 semanas de duração 
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Nós observamos que o tratamento farmacológico com Enalapril ou Losartan em SHR, 

assim como o treinamento físico aeróbio, reduziram a PA, porém, de forma mais acentuada nos 

animais tratados com Enalapril. A associação do Enalapril ou Losartan com o treinamento físico 

não potencializou a redução da PA. A avaliação autonômica mostrou que os tratamentos com 

Enalapril e Losartan apresentaram semelhantes efeitos no tônus autonômico cardíaco dos 

animais sedentários. Entretanto, o tratamento com Enalapril foi superior na melhora da SBR. 

Adicionalmente, quando associado ao treinamento físico aeróbio, o tratamento com Enalapril 

promoveu melhores resultados autonômicos cardiovasculares. 

  É amplamente descrito na literatura que os SHRs possuem um aumento da concentração 

de angiotensina II circulante, que por sua vez, influencia de modo negativo o controle 

autonômico cardiovascular (RECKELHOFF; ZHANG; SRIVASTAVA, 2000; MEHTA; 

GRIENDLING, 2007; GOMES-FILHO et al., 2008). Essa ação é caracterizada pelo aumento 

da influência simpática e/ou redução da influência vagal, prejudicando inclusive a SBR (REID, 

1992; WOLLERT; DREXLER, 1999; YLITALO et al., 1999; MEHTA; GRIENDLING, 2007; 

OPARIL; SCHMIEDER, 2015). Dessa maneira, apresenta-se como um dos fatores mais 

importantes para o agravamento da hipertensão arterial neste modelo experimental. No presente 

estudo, quando os animais foram tratados com Enalapril ou Losartan, ocorreram efeitos 

positivos sobre a PA e sobre o controle autonômico cardiovascular. Esses resultados foram 

similares aos estudos prévios (LAFLAMME et al., 1997; KRUM, 2001; AZEVEDO, 2003). 

De acordo com a literatura, essa redução de PA estaria relacionada com a ação do Enalapril e 

do Losartan sobre a redução da resistência vascular periférica (HARRAP, NICOLACI, 

DOYLE, 1986; CADILHAC, GIUDICELLI, 1986; SNELDER et al., 2014). Quanto ao controle 

autonômico cardiovascular, a maioria dos estudos apontam para um efeito semelhante nos 

diversos parâmetros autonômicos avaliados entre o Enalapril e o Losartan em animais 
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sedentários. Nesse caso, estudos clínicos demonstraram que ocorrem reajustes similares da 

função barorreflexa após o tratamento com iECA ou antagonistas de receptores AT1 que seriam 

decorrentes, principalmente da redução da hiperatividade simpática (WEINSTOCK; 

GORODETSKY, 1995; GUASTI et al., 2001; KLEIN, 2003). Também foi apontado que a 

melhora do controle autonômico cardiovascular após administração de Enalapril estaria 

relacionada com melhora da função endotelial, aumentando a produção de óxido nítrico 

(VANHOUTTE, 1998), entretanto esse parâmetro não foi avaliado no presente estudo. Outro 

aspecto importante envolve a capacidade do Enalapril em reduzir a concentração angiotensina 

II no sistema nervoso central, ação importante na atenuação do componente autonômico 

simpático (DAI et al., 1999; CULMAN et al., 1999). Por outro lado, também foi apontado que 

o bloqueio dos receptores AT1 atenuaria o efeito trófico da angiotensina II no componente 

autonômico simpático (RIBEIRO, 2007), inclusive diminuindo a secreção de catecolaminas 

(SAAVEDRA, 2005), podendo, então, reduzir de maneira indireta a atividade simpática. 

O motivo da associação do tratamento farmacológico com o treinamento físico aeróbio 

tem como fundamento a prescrição clínica atual, baseada no tratamento farmacológico e na 

mudança do estilo de vida, através da prática de exercícios físicos regulares. Adicionalmente, 

resultados de estudos anteriores mostraram que o treinamento físico aeróbio, assim como a 

redução da ação da angiotensina II, também provocam importantes adaptações autonômicas 

cardiovasculares. Inclusive, alguns dos efeitos do treinamento físico parecem resultar da 

redução da angiotensina II, o que culminaria em melhora da homeostase cardiocirculatória (GU 

et al., 2013; O’DONNELL, FLORAS, HARVEY, 2014; WU et al., 2014). Por sua vez, alguns 

autores postulam que as adaptações também decorreriam de efeitos nos núcleos neurais centrais 

de controle cardiovascular, resultando em aumento do tônus vagal e/ou diminuição do tônus 

simpático, além de melhora da SBR (KRAMER et al., 2000; ZHENG et al., 2005; DE ABREU 
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et al., 2009; MICHELINI; STERN, 2009; MASTELARI et al., 2011; BARBOSA-NETO et al., 

2013; MASSON et al., 2015). No entanto, no presente estudo, observamos que o protocolo de 

treinamento físico aeróbio aplicado no modelo SHR promoveu redução da PA, porém, não 

influenciou adaptações nos parâmetros autonômicos cardiovasculares. A causa para essa 

discrepância entre nossos resultados e a literatura pode estar relacionada a uma baixa 

efetividade do protocolo de treinamento físico aeróbio proposto, no entanto, a sua efetividade 

ficou evidente ao promover adaptações características ao treinamento, como a redução da FC 

basal e da FCi de marcapasso (TRIPTON et al., 1991; SANT’ANA et al., 2011). Dessa forma, 

o motivo desta divergência permanece incerta, porém, não podemos desconsiderar as diferenças 

metodológicas. 

Contrariamente, a associação do treinamento físico aeróbio ao tratamento com 

Enalapril, mas não com Losartan, promoveu efeitos aditivos, demonstrando adaptações 

superiores àquelas encontradas nos animais sedentários tratados. O motivo desse achado precisa 

ser investigado, entretanto, sugerimos duas hipóteses para tal, uma relacionada à diminuição 

adicional dos níveis de angiotensina II e outra ao aumento da biodisponibilidade de óxido 

nítrico. Neste contexto, na primeira hipótese, o treinamento físico interferiria nas vias da 

Elastase-2 e da Quimase, que são vias alternativas, não dependentes da enzima conversora de 

angiotensina (ECA), para a formação da angiotensina II. Esta ação reduziria a concentração de 

angiotensina II, inclusive no sistema nervoso central, exacerbando os efeitos positivos 

promovidos pela droga isolada. De fato, estudos demonstraram um aumento da Elastase-2 em 

artérias, pulmões e coração de SHR (SANTOS et al., 2003; BECARI et al., 2011), além de uma 

maior concentração dos níveis de mRNA para Quimase nestes animais quando comparados a 

ratos normotensos (KIRIMURA et al., 2005). Ademais, as vias vasculares e cardíacas da 

Elastase-2 e da Quimase se tornam potencialmente ativadas nos SHR tratados com Enalapril 
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devido a inibição da ECA (PAULA et al., 1998; BECARI et al., 2011). Entretanto, novos 

estudos serão necessários para a identificação da real interação entre o treinamento físico 

aeróbio e estes mecanismos. Por outro lado, nossa segunda hipótese está relacionada ao 

potencial aumento dos níveis de óxido nítrico provocados, tanto pelo Enalapril, por aumento da 

concentração de bradicinina, quanto pelo treinamento físico aeróbio, provocado pela tensão de 

cisalhamento vascular (shear stress) (SHEN et al., 1995; VANHOUTTE et al., 1998; 

DUNCKER et al., 2008). Nessa situação, o óxido nítrico é eficiente na redução da atividade 

simpática e na melhora da SBR (SOUZA et al., 2001; ELAYAN et al., 2002).  

Por outro lado, a falta de efeitos aditivos do treinamento físico ao tratamento com 

Losartan já foi demonstrada em estudo anterior (AZEVEDO et al., 2003). Neste caso, os autores 

sugeriram que treinamento físico teria efeitos limitados em SHRs com hipertensão arterial já 

severa (AZEVEDO et al., 2003). Assim, sugerimos, no presente estudo, que o treinamento 

físico foi dependente dos efeitos específicos do Enalapril, seja aqueles sobre a redução da 

concentração angiotensina II, ou aqueles sobre o aumento da concentração de óxido nítrico, 

para, dessa forma, gerar adaptações autonômicas cardiovasculares significativas em SHR com 

a hipertensão arterial já estabelecida.  

Por fim, na análise da VPAS, o grupo Enalapril treinado foi o único a apresentar 

resultados significativos com importante redução das oscilações de LF. Alguns autores 

relataram que em SHR o aumento de LF está associado a uma rigidez arterial (DABIRÉ et al., 

2002), dessa forma, a associação do treinamento físico ao Enalapril pode ter promovido 

inclusive melhores adaptações da parede vascular destes animais, contribuindo para redução da 

resistência vascular periférica. Esta possível adaptação encontrada no grupo Enalapril treinado 

pôde ser demonstrada pela maior redução na PA e à melhora mais proeminente da SBR. Além 

disso, também não podemos descartar os efeitos do Enalapril e do treinamento físico aeróbio 
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sobre o aumento da liberação de óxido nítrico (VANHOUTTE et al., 1998; DUNCKER et al., 

2008). Neste caso, o aumento da sua biodisponibilidade já foi demonstrado na literatura como 

um fator tamponante sobre as oscilações de LF na VPAS, opondo-se à modulação simpática 

vascular (PERSSON  et al., 1997).  

Em suma, essa etapa do estudo demonstrou que os tratamentos com Enalapril e Losartan 

promoveram adaptações autonômicas cardiovasculares semelhantes. Entretanto, o tratamento 

com Enalapril apresentou melhores efeitos autonômicos quando associado ao treinamento 

físico aeróbio, enquanto que a associação do treinamento físico ao Losartan não promoveu 

efeitos adicionais. O treinamento físico isoladamente, apesar de não ter promovido adaptações 

autonômicas cardiovasculares significativas, foi eficiente para reduzir a PA. Tais resultados 

sugerem que o treinamento físico aeróbio deveria ser uma ferramenta de fundamental 

importância em indivíduos hipertensos, principalmente pelo fato de potencializar os efeitos 

autonômicos cardiovasculares quando associado ao Enalapril. No entanto, seus efeitos na 

associação ao tratamento com Losartan devem ser melhor esclarecidos em estudos futuros. 
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ESTUDO 2: Efeitos do tratamento com Amlodipina ou 

Enalapril associados ao treinamento físico aeróbio – 

protocolo de 10 semanas de duração 
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Pressão Arterial 

A Figura 8 apresenta a evolução da PA obtida em todos os grupos por meio da 

pletismografia de cauda. Todos os grupos iniciaram o protocolo experimental com valores da 

PAM semelhantes (Veículo sedentário, 167 ± 4 mmHg; Veículo treinado, 166 ± 3 mmHg; 

Amlodipina sedentário, 172 ± 4 mmHg; Amlodipina treinado, 171 ± 2 mmHg; Enalapril 

sedentário, 169 ± 4 mmHg; Enalapril treinado, 163 ± 1 mmHg). Os grupos sedentários tratados 

com Amlodipina e Enalapril, bem como o grupo Veículo treinado, apresentaram redução 

significativa da PAS, PAD e PAM na 5ª semana de tratamento e ao final das 10 semanas em 

relação ao grupo Veículo sedentário. A Tabela 4, por sua vez, apresenta os valores finais de 

PA. Quando comparados, os grupos tratados com Enalapril, sedentário e treinado, apresentaram 

reduções mais proeminentes.  
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Figura 8 – Valores de pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e 

pressão arterial média (PAM) aferidas através da pletismografia de cauda ao longo das 34 

semanas de acompanhamento nos grupos Veículo, Amlodipina e Enalapril, sedentários e 

treinados. mmHg, milímetros de mercúrio. Os valores estão expressos em médias ± E.P.M.  
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Tabela 4 - Valores hemodinâmicos obtidos antes e após o duplo bloqueio autonômico cardíaco. 

 SEDENTÁRIO  TREINADO 

 Veículo Amlodipina Enalapril  Veículo Amlodipina Enalapril 
Valores Basais        

PAS, mmHg 199 ± 8 145 ± 5 a 124 ± 5 a b  167 ± 4 a b c 153 ± 3 a c d 123 ± 2 a b d e 

PAD, mmHg 157 ± 9 117 ± 3 a 96 ± 2 a b  121 ± 6 a c 111 ± 4 a c 91 ± 3  a b d e 

PAM, mmHg 174 ± 9 128 ± 3 a 107 ± 1 a  b  139 ± 4 a c 128 ± 3 a c 104 ± 2  a b d e 

FC, bpm 384 ± 14 347 ± 15 360 ± 8  330 ± 11 a c 341 ± 15  331 ± 12 a 

Controle tônico autonômico 
       

FC após atropina, bpm 399 ± 15 412 ± 13 398 ± 3  357 ± 3 a b c 368 ± 10 b c 372 ± 8 

∆ FC atropina, bpm 15 ± 2 60 ± 7 a 38 ± 8 a  27 ± 8 b 26 ± 8 b 41 ± 8 a 

FC após propranolol, bpm 299 ± 4 307 ± 11 313 ± 3 a  295 ± 9 285 ± 7 c 307 ± 8 

∆ FC propranolol, bpm -84 ± 15 -39 ± 7 a -46 ± 10  -33 ± 7 a -55 ± 13 -23 ± 11 a 

FCi, bpm 313 ± 3 328 ± 8 320 ± 7  301 ± 4 a b c 297 ± 3 a b c 312 ± 5 d e 

Valores basais de pressão arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) e média (PAM); e valores de frequência cardíaca (FC) obtidos antes e 

após o duplo bloqueio autonômico (frequência cardíaca intrínseca de marcapasso, FCi) com atropina e propranolol nos grupos Veículo, 

Amlodipina e Enalapril, sedentários e treinados, todos tratados durante 10 semanas. Todos os valores essão apresentados como media ± EP. 
a P<0.05 vs. Veículo Sedentário; b P<0.05 vs. Amlodipina Sedentário; c P<0.05 vs. Enalapril Sedentário; d P<0.05 vs. Veículo Treinado; e 

P<0.05 vs. Amlodipina Treinado. 
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Frequência Cardíaca e Balanço Simpatovagal  

A Tabela 4 e a Figura 9 apresentam os resultados da FC basal. Os grupos Veículo e 

Enalapril treinados, apresentaram redução da FC quando comparados ao grupo Veículo 

sedentário. Por sua vez, os grupos tratados com Amlodipina, sedentários e treinados, 

apresentaram valores semelhantes. 

A Tabela 4 e a Figura 9 também apresentam os valores da FCi e do balanço do tônus 

autonômico cardíaco, ambos obtidos após o duplo bloqueio farmacológico com atropina e 

propranolol. Os resultados mostram que o grupo Veículo sedentário apresentou um balanço 

autonômico cardíaco caracterizado por um grande predomínio do tônus autonômico simpático 

na determinação da FC basal. O tratamento com Amlodipina e Enalapril, bem como o 

treinamento físico, significativamente reduziram a influência simpática e/ou aumentaram a 

influência vagal na determinação da FC basal. Entretanto, o grupo sedentário tratado com 

Amlodipina apresentou uma inversão no balanço autonômico cardíaco, caracterizado pelo 

predomínio do tônus autonômico vagal. Por outro lado, o tratamento com Enalapril somente 

apresentou esse mesmo efeito quando associado ao treinamento físico.  

A Tabela 4 também mostra os valores obtidos para a FCi após o duplo bloqueio 

autonômico farmacológico com atropina e propranolol. Todos os grupos sedentários 

apresentaram valores semelhantes. Quando treinados, os grupos Veículo e Amlodipina 

apresentaram significativa redução em relação a todos os grupos sedentários e o grupo Enalapril 

treinado. 



________________________________________________________Resultados e Discussão 
 

___________________________________________________________________________ 
Tese de Doutorado                                                                                  Karina Delgado Maida 
 
 

77 

a b c

b
c

43% 55%

45%

a

aa

a

57%

c

d e

18%

82%

FC

FCi

62%
a

38%a

47%
a

63%
a

a b c

c
b
a

44%

56%a

a

a c

270

300

330

360

390

420

450

480

F
C

, 
b

p
m

Grupos Veículo
Grupos Amlodipina
Grupos Enalapril

Sedentário                                                       Treinado

a

 

Figura 9 - Representação gráfica da frequência cardíaca basal (FC; linha escura contínua), frequência cardíaca 

intrínseca (FCi; linha escura tracejada) e FC após o bloqueio vagal com atropina (efeito vagal; barras sólidas) e 

simpático com propranolol (efeito simpático; barras hachuradas) nos grupos Veículo, Amlodipina e Enalapril, 

sedentários e treinados, todos tratados durante 10 semanas. bpm, batimentos por minuto. Todos os valores são 

apresentados em média ± EP. a P<0.05 vs. Veículo sedentário; b P<0.05 vs. Amlodipina sedentário; c P<0.05 vs. 

Enalapril sedentário; d P<0.05 vs. Veículo treinado; e P<0.05 vs. Amlodipina treinado. 
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Análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca e Variabilidade da Pressão Arterial 

Sistólica 

A Tabela 5 e a Figura 10 apresentam os resultados da análise da VFC realizada por meio 

da análise espectral. O grupo Veículo treinado não diferiu do grupo Veículo sedentário. O grupo 

Amlodipina sedentário apresentou redução das oscilações da banda de LF em unidades 

normalizadas e aumento das oscilações da banda de HF em unidades absolutas e normalizadas 

em relação ao grupo Veículo sedentário. Quando treinado, o grupo Amlodipina apresentou 

aumento da variância total em relação ao grupo Veículo sedentário, além de aumento nas 

oscilações da banda de LF em unidades absolutas e normalizadas, e redução das oscilações da 

banda de HF em unidades absolutas em comparação ao grupo Amlodipina sedentário. Por sua 

vez, o grupo Enalapril sedentário não diferiu do grupo Veículo sedentário. No entanto, 

apresentou maiores oscilações da banda de LF em valores normalizados, e menores oscilações 

na banda de HF em valores absolutos e normalizados em relação ao grupo Amlodipina 

sedentário. Quando treinado, o grupo Enalapril apresentou aumento na variância total e nas 

oscilações das bandas de LF e HF em unidades absolutas em relação ao grupo Enalapril 

sedentário.  

Ainda na Tabela 5 e na Figura 11, estão apresentados os resultados referentes à VPAS 

também obtidos após a análise espectral. Os grupos sedentários apresentaram valores 

semelhantes em relação à variância total e as oscilações da banda de LF. Quando treinados, 

somente o grupo Enalapril apresentou redução nas oscilações da banda de LF em relação ao seu 

respectivo grupo sedentário.
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Figura 10 - Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC): variância (ms²), potência da banda 

de baixa frequência (LF) e potência da banda de alta frequência (HF) do espectro do IP 

expressas em valores absolutos (ms2) e unidades normalizadas (un), nos grupos Veículo, 

Amlodipina e Enalapril, sedentários e treinados, 10 semanas. Todos os valores são apresentados 

em média ± EP. a P<0.05 vs. Veículo sedentário; b P<0.05 vs. Amlodipina sedentário; c P<0.05 

vs. Enalapril sedentário; d P<0.05 vs. Veículo treinado; e P<0.05 vs. Amlodipina treinado. 

 



________________________________________________________Resultados e Discussão 
 

___________________________________________________________________________ 
Tese de Doutorado                                                                                  Karina Delgado Maida 
 
 

80 

 
V

ar
iâ

nc
ia

, 
m

m
H

g²

0

10

20

30

40

50 Veículo
Amlodipina
Enalapril

LF
, 

m
m

H
g²

0

3

6

9

12

c

Sedentário                            Treinado Sedentário                            Treinado

d
c
b
a

e
d
b
a
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Amlodipina e Enalapril, sedentários e treinados, 10 semanas. Todos os valores são apresentados 

em média ± EP. a P<0.05 vs. Veículo sedentário; b P<0.05 vs. Amlodipina sedentário; c P<0.05 

vs. Enalapril sedentário; d P<0.05 vs. Veículo treinado; e P<0.05 vs. Amlodipina treinado. 
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Tabela 5 - Valores para a variabilidade da frequência cardíaca (intervalo de pulso), variabilidade da pressão arterial sistólica e 

sensibilidade barorreflexa espontânea. 

 SEDENTÁRIO  TREINADO 

 Veículo Amlodipina Enalapril  Veículo Amlodipina Enalapril 

Variabilidade IP        

IP, ms 157 ± 6 174 ± 8 164 ± 4  181 ± 5 a c 178 ± 8 178 ± 7 a 

Variancia, ms2 19 ± 3 20 ± 4 15 ± 3  23 ± 4 34 ± 4 a c 38 ± 8 c 

LF, ms2 2,4 ± 0,85 2,08 ± 0,49 1,71 ± 0,33  2,12 ± 0,46 4,75 ± 0,91 b c d 5,99 ± 1,68 b c 

LF, un 30 ± 5 17 ± 2 a 25 ± 2 b  27 ± 3 b 32 ± 3 b 27 ± 5 

HF, ms2 4,3 ± 0,47 9,8 ± 0,92 a 5,0 ± 0,9 b  5,06 ± 0,49 b 9,67 ± 0,95 a  c d 13,78 ± 0,81 a b c d e 

HF, un 70 ± 5 83 ± 2 a 75 ± 2 b  73 ± 3 b 68 ± 3 b 73 ± 5 

Variabilidade PAS        

Variância, mmHg2 24 ± 2 25 ± 3 20 ± 2  22 ± 2 29 ± 2 c 23 ± 3 

LF, mmHg2 6,76 ± 0,69 6,68 ± 0,98 5,38 ± 0,91  6,92 ± 0,82 9,54 ± 0,84 a b c d 3,53 ± 0,68 a b d e 

SBR espontânea        

BEI 0,141 ± 0,03 0,093 ± 0,02 0,114 ± 0,04  0,141 ± 0,02 0,150 ± 0,02 0,200 ± 0,03 b 

Ganho up, ms/mmHg 0,83 ± 0,10 1,15 ± 0,15 1,19 ± 0,14  0,97 ± 0,13 1,29 ± 0,26 2,37 ± 0,6 a d 

Ganho down, ms/mmHg 0,82 ± 0,11 1,28 ± 0,13 a 1,38 ± 0,09 a  1,11 ± 0,19 1,33 ± 0,28 2,55 ± 0,62 a d 

Ganho médio, ms/mmHg 0,81 ± 0,11 1,23 ± 0,13 a 1,32 ± 0,11 a  1,05 ± 0,16 1,31 ± 0,27 2,46 ± 0,61 a d 

Variabilidade da frequência cardíaca (VFC), variabilidade da pressão arterial sistólica (VPAS): variância (ms2; mmHg2), baixa frequência (LF) 

e alta frequência (HF) em valores absolutos (ms2; mmHg2) e unidades normalizadas (un); sensibilidade barorreflexa (SBR) espontânea: índice 

de efetividade barorreflexa (BEI), obtidos nos grupos Veículo, Amlodipina e Enalapril, sedentários e treinados, todos tratados durante 10 

semanas. Todos os valores essão apresentados como media ± EP. a P<0.05 vs. Veículo Sedentário; b P<0.05 vs. Amlodipina Sedentário; c P<0.05 

vs. Enalapril Sedentário; d P<0.05 vs. Veículo Treinado; e P<0.05 vs. Amlodipina Treinado. 
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Sensibilidade Barorreflexa Espontânea 

A Tabela 5 e a Figura 12 apresentam os resultados da análise da SBR espontânea obtida 

pelo método da sequência. Os resultados mostram que os grupos Amlodipina e Enalapril, ambos 

sedentários, apresentaram aumento do ganho barorreflexo para sequências down (taquicardia 

reflexa) e aumento do ganho barorreflexo médio em relação ao grupo Veículo sedentário. 

Quando treinados, somente o grupo Enalapril apresentou aumento do ganho barorreflexo para 

sequências down, para sequências up (bradicardia reflexa) e ganho barorreflexo médio quando 

comparado aos grupos Veículo, sedentário e treinado. Este grupo apresentou ainda um maior 

índice de efetividade barorreflexa (BEI) quando comparado ao seu respectivo grupo sedentário. 
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Figura 12 – Sensibilidade barorreflexa (SBR) espontânea: BEI, índice de efetividade 

barorreflexa; ganho up, bradicardia reflexa; ganho down, taquicardia reflexa e ganho 

barorreflexo médio (ms/mmHg) nos grupos Veículo, Amlodipina e Enalapril, sedentários e 

treinados, 10 semanas. Todos os valores são apresentados em média ± EP. a P<0.05 vs. Veículo 

sedentário; b P<0.05 vs. Amlodipina sedentário; c P<0.05 vs. Enalapril sedentário; d P<0.05 vs. 

Veículo treinado; e P<0.05 vs. Amlodipina treinado. 
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Resumo dos resultados 

Tabela 6 - Resumo dos principais resultados encontrados para os grupos Veículo, Amlodipina e 

Enalapril, sedentários e treinados, 10 semanas. 

 SEDENTÁRIO  TREINADO  

 Veículo Amlodipina Enalapril Veículo Amlodipina Enalapril 
Valores basais       

PAS --- ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓↓ 
PAD --- ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓↓ 
PAM --- ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓↓ 
FC basal --- ↔ ↔ ↓ ↔ ↓ 

Tônus        
Predomínio simpático ● ○ ● ● ● ○ 
Atenuação do simpático ○ ● ● ● ● ● 
Predomínio vagal ○ ● ○ ○ ○ ● 
FC intrínseca --- ↔ ↔ ↓ ↓ ↔ 

VFC       
Variância --- ↔ ↔ ↔ ↑ ↑ 
LF, ms² --- ↔ ↔ ↔ ↑ ↑ 
HF, ms² --- ↑ ↔ ↔ ↑ ↑↑ 
LF, un --- ↓ ↔ ↔ ↑ ↔ 
HF, un --- ↑ ↔ ↔ ↓ ↔ 

VPAS       
Variância --- ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 
LF, mmHg --- ↔ ↔ ↔ ↑ ↓ 

Baroespontâneo       
BEI --- ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 
Ganho up, ms/mmHg --- ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ 
Ganho down, ms/mmHg --- ↑ ↑ ↔ ↔ ↑ 
Ganho médio, ms/mmHg --- ↑ ↑ ↔ ↔ ↑ 

 

Legenda:  

↔ Os valores não alteraram  

↓ Diminuiu o valor 

↓↓ Diminuiu de forma mais exacerbada do que nos demais grupos em estudo 

↑ Aumentou o valor 

↑↑ Aumentou de forma mais exacerbada do que nos demais grupos em estudo 

● Apresentou este fator; ○ Não apresentou este fator 
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Os tratamentos farmacológicos com Amlodipina e Enalapril, assim como o treinamento 

ffísico aeróbio, reduziram a PA em SHR. Entretanto, os resultados desses tratamentos sobre o 

controle autonômico cardíaco foram bem diferentes. Nesse caso, enquanto o tratamento 

somente com a Amlodipina apresentou melhores resultados sobre o controle autonômico 

cardíaco, o tratamento com o Enalapril apresentou melhores resultados autonômicos somente 

quando associado ao treinamento físico aeróbio. 

Como observado, todos os grupos apresentaram valores elevados e semelhantes da 

pressão arterial no início dos protocolos experimentais. De acordo com a literatura, esse modelo 

de hipertensão apresenta seu primeiro pico de elevação da PA em torno da 5ª ou 6ª semanas de 

vida, progredindo para níveis hipertensivos entre a 7ª e 15ª semanas, com um aumento 

progressivo de PA até atingirem um platô entre a 20ª e 28ª semanas (YAMORI et al., 1984; 

PICCO et al., 2012). Em nosso estudo, o grupo Veículo sedentário apresentou uma tendência 

de elevação da hipertensão entre a 18a e 28a semanas de vida, entretanto não foi significativa. 

Quando avaliamos os efeitos dos diferentes protocolos sobre a PA, observamos que o 

treinamento físico reduziu a PA, entretanto, somente a partir da 5a semana, diferentemente dos 

animais tratados com Amlodipina ou Enalapril, que apresentaram redução já na 5a semana de 

tratamento. Nesse caso, o tratamento com Enalapril promoveu maior redução de PA, e a 

associação do treinamento físico com o tratamento farmacológico, Amlodipina ou Enalapril, 

não teve efeito aditivo. Esses resultados foram similares a alguns estudos já divulgados 

(CHRISTENSEN  et al., 1988; KANAZAWA et al., 2006).  

De fato, a utilização de diferentes abordagens terapêuticas com o intuito de reduzir e 

controlar a PA é muito importante, principalmente porque sua elevação é frequentemente 

acompanhada de um desequilíbrio autonômico, caracterizado pelo aumento do tônus simpático 

e/ou redução de tônus vagal, prejuízos na modulação autonômica da VFC, além de atenuação 
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da SBR (MURPHY; SLOAN; MYERS, 1991; DICKHOUT; LEE, 1988; DANG, PANG, 

2012). Todas essas alterações autonômicas contribuem para o aumento de risco cardiovascular.  

Em nosso estudo, observamos que o treinamento físico aeróbio aplicado isoladamente, 

embora tenha promovido redução significativa da PA, não influenciou qualquer dos parâmetros 

autonômicos avaliados, diferentemente dos resultados observados em outros estudos, que 

mostraram que o treinamento físico aplicado nesse modelo de hipertensão promoveria 

importantes adaptações autonômicas cardiovasculares, como aumento do tônus vagal e/ou 

diminuição do tônus simpático, e melhora da SBR (MANFREDINI et al., 2008; 

CORNELISSEN et al., 2010). De acordo com esses autores, as adaptações seriam decorrentes 

de efeitos do treinamento físico em núcleos neurais centrais de controle cardiovascular, tendo 

como principal ação a redução da influência do componente autonômico simpático para o 

coração (KRAMER et al., 2000; ZHENG et al., 2005; MICHELINI; STERN, 2009). Nesse 

caso, a ausência de adaptações autonômicas em nosso estudo pode sugerir que o treinamento 

físico aeróbio aplicado não tenha sido efetivo. Entretanto, observamos outras adaptações 

comuns ao treinamento físico aeróbio, como a redução da FC basal e FCi de marcapasso 

(SANT’ANA et al., 2011), o que sugere a efetividade do treinamento proposto. Nesse caso, a 

causa da discrepância com resultados de outros estudos é incerta, porém pode envolver outras 

diferenças metodológicas.  

Por outro lado, quando avaliamos os efeitos dos tratamentos farmacológicos, 

observamos que a Amlodipina e o Enalapril promoveram benéficas adaptações autonômicas 

cardiovasculares. Entretanto, como demonstram os resultados, ocorreram diferenças 

significativas, tanto no tratamento farmacológico isolado, como quando associado ao 

treinamento físico. Nesse caso, os efeitos da Amlodipina nos animais sedentários foram mais 

expressivos, em especial sobre a modulação autonômica da VFC. Isso de fato é interessante, 
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porque os efeitos da Amlodipina sobre o controle autonômico cardíaco são mais contraditórios 

do que os efeitos do Enalapril. Um estudo demonstrou que a Amlodipina provoca aumento da 

atividade vagal e que estaria relacionado, inclusive, com a diminuição da isquemia do 

miocárdio (ZALIŪNAS  et al., 2005). Por outro lado, outros estudos relataram que o tratamento 

de longo prazo com Amlodipina poderia ser simpato-excitatório (DE CHAMPLAIN  et al., 

2007; LINDQVIST  et al., 2007). Nesse caso, após a administração de Amlodipina foram 

observados a elevação dos níveis plasmáticos de norepinefrina (DE CHAMPLAIN  et al., 2007) 

e aumentos da ativação simpática reflexa resultante dos seus efeitos vasodilatadores periféricos 

(DE CHAMPLAIN  et al., 2007). Outros autores ainda descreveram que o tratamento com a 

Amlodipina não causaria alterações significativas na VFC, apresentando, portanto, uma relação 

neutra quanto à função autonômica (HAMADA  et al., 1998). Por outro lado, foi demonstrado 

em SHR que a Amlodipina possuiria um efeito depressor simpático através de mecanismos 

centrais (HUANG; LEENEN, 2003; HIROOKA et al., 2006). Neste contexto, autores 

concluíram que a Amlodipina, quando administrada de forma crônica, agiria promovendo um 

equilíbrio entre os efeitos periféricos, aumentando a liberação de óxido nítrico, e efeitos no 

sistema nervoso central, reduzindo o estresse oxidativo, e assim influenciando de forma 

inibitória o componente autonômico simpático (HUANG; LEENEN, 2003; HIROOKA et al., 

2006). Curiosamente, a associação do treinamento físico à Amlodipina não exerceu efeitos 

adicionais na melhora dos parâmetros autonômicos cardiovasculares, o que sugere a ausência 

de efeitos aditivos nesse modelo de tratamento. A causa desses achados é incerta e precisa ser 

investigada.  

Por outro lado, a associação do Enalapril com o treinamento físico promoveu efeitos 

aditivos aos efeitos isolados. O motivo desse achado também precisa ser investigado, entretanto 

estudos prévios demonstraram que dentre outras ações, o treinamento físico aeróbio pode 
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suprimir os níveis de ECA, reduzindo a concentração de angiotensina II, contribuindo, portanto, 

para a melhora da modulação autonômica cardíaca (GU et al., 2013; WU et al., 2014). Desse 

modo, uma hipótese é que o treinamento físico apresentaria um efeito aditivo sobre a inibição 

da ECA, potencializando os efeitos sobre o controle autonômico cardiovascular. Outra hipótese 

é que o treinamento físico aeróbio possa ter interferido em vias alternativas para a formação 

angiotensina II, como a via da Elastase-2 e da Quimase (PAULA et al., 1998; BECARI et al., 

2011). De fato, estudos demonstraram um aumento da Elastase-2 em artérias, pulmões e 

coração de SHR (SANTOS et al., 2003; BECARI et al., 2011), e de acordo com a literatura, a 

eficiência catalítica da Elastase-2 para angiotensina I seria superior a ECA (PAULA et al., 1998; 

SANTOS et al., 2003). Adicionalmente, foi demonstrado que o tratamento com Enalapril, 

apesar de reduzir os níveis de ECA, o que contribui para a redução da angiotensina II, também 

induz o aumento da expressão de mRNA para Elastase-2, o que funcionaria, portanto, como 

uma via alternativa para a geração de angiotensina II quando a ECA é inibida tanto em tecido 

vascular, quanto em tecido cardíaco (BECARI et al., 2011). Além disso, foi demonstrado em 

humanos que a presença de Quimase em tecido vascular e cardíaco, agiria, a exemplo da ECA, 

como uma importante mediadora de formação da angiotensina II (URATA et al., 1990; 

BECARI et al., 2011). Em SHR, por sua vez, foi demonstrado uma maior concentração dos 

níveis de mRNA para Quimase quando comparado a ratos normotensos (KIRIMURA et al., 

2005). No entanto, nestes animais a administração de um inibidor específico de Quimase não 

gerou qualquer alteração na PA, sugerindo que a formação de angiotensina II Quimase-

dependente pode não contribuir de forma direta nos mecanismos de desenvolvimento de 

hipertensão no modelo SHR, apesar de haver estudos que relacionam a sua presença ao 

remodelamento vascular (KIRIMURA et al., 2005; TAKAI et al., 2014). Por outro lado, não 

podemos descartar a ação da Elastase-2 e da Quimase no presente estudo, o que justificaria o 
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porquê do tratamento com Enalapril isolado não ter apresentado grande melhora no controle 

autonômico cardíaco, bem como a justificativa para os melhores resultados alcançados na 

associação com o treinamento físico aeróbio. Entretanto, novos estudos serão necessários para 

a identificação da real participação dessas enzimas nesse processo. 

Por outro lado, a análise da VPAS apresentou resultados diferentes dos observados para 

a VFC. Nesse caso, somente o tratamento com Enalapril associado ao treinamento físico 

aeróbio foi capaz de reduzir as oscilações de LF da PAS. Apesar da literatura apresentar poucas 

informações sobre os mecanismos subjacentes da redução da VPAS, alguns autores relataram 

que em SHR o aumento de LF está associado a uma rigidez arterial (DABIRÉ et al., 2002). 

Dessa forma, a associação do treinamento físico ao Enalapril pode ter promovido melhores 

adaptações da parede vascular destes animais, contribuindo para redução da resistência vascular 

periférica. Esta possível adaptação encontrada no grupo Enalapril treinado, por sua vez, pôde 

ser demonstrada pela maior redução na PA e à melhora mais proeminente da SBR. Além disso, 

o possível aumento da concentração de óxido nítrico provocado, tanto pelo Enalapril, através 

do aumento da bradicinina (VANHOUTTE et al., 1998), quanto pelo treinamento físico por 

meio do aumento da tensão de cisalhamento vascular (shear stress) (DUNCKER et al., 2008), 

pode ser um fator que também contribuiu para a melhora da VPAS no grupo Enalapril treinado. 

Nesse caso, o aumento da biodisponibilidade de óxido nítrico já foi demonstrado na literatura 

como um fator tamponante sobre as oscilações de LF na VPAS, opondo-se à modulação 

simpática vascular (PERSSON  et al., 1997).  

Em suma, nosso estudo demostrou que, tanto o tratamento com Amlodipina, quanto o 

tratamento com Enalapril, promoveram adaptações no controle autonômico cardiovascular dos 

SHR. Entretanto, a Amlodipina foi mais eficaz na promoção de adaptações autonômicas 

cardiovasculares nos animais sedentários, enquanto que o Enalapril apresentou melhores efeitos 
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autonômicos somente quando associado ao treinamento físico aeróbio. Tais resultados sugerem 

que o treinamento físico aeróbio pode ser uma ferramenta de fundamental importância em 

indivíduos que fazem uso de Enalapril, no entanto, seus efeitos na associação ao tratamento 

com Amlodipina devem ser melhor estudados. 
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ESTUDO 3: Efeitos do tratamento com Enalapril ou Losartan 

associados ao treinamento físico aeróbio – protocolo de 34 

semanas de duração 
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Pressão Arterial 

A Figura 13 apresenta a evolução da PA obtida em todos os grupos por meio da 

pletismografia de cauda. Os resultados mostram que todos os grupos iniciaram o estudo com 

valores semelhantes de PAM (Veículo sedentário, 167 ± 4 mmHg; Veículo treinado, 166 ± 3 

mmHg; Enalapril sedentário, 169 ± 4 mmHg; Enalapril treinado, 163 ± 1 mmHg; Losartan 

sedentário, 176 ± 4 mmHg; Losartan treinado, 171 ± 3 mmHg). Além disso, todos os animais 

que receberam tratamento farmacológico e/ou foram submetidos ao treinamento físico aeróbio, 

apresentaram redução de PA desde o início do protocolo. Entretanto, podemos observar que até 

a 10ª semana o tratamento com Enalapril apresentou os melhores resultados nos animais 

sedentários, e que a associação do treinamento físico foi determinante para a maior redução 

observada nos grupos tratados com Enalapril ou Losartan. Entretanto, ao final do protocolo, 

mais precisamente na 34ª semana, podemos observar que a associação do treinamento físico 

teve pouco efeito nos animais tratados com Losartan, porém foi determinante para a redução da 

PA nos animais tratados com Enalapril. 

A Tabela 7 apresenta os valores de PA obtidos ao final das 34 semanas de protocolo. Os 

resultados mostram que os grupos Enalapril e Losartan sedentários e treinados, assim como o 

grupo Veículo treinado apresentaram redução de PA quando comparados ao grupo Veículo 

sedentário. Nesse caso, o grupo sedentário tratado com Losartan apresentou significativa 

redução da PAS em relação aos demais grupos sedentários e ao grupo Veículo treinado. Quando 

somente os grupos treinados foram comparados, os resultados mostraram que a associação do 

treinamento físico ao tratamento com Enalapril reduziu a PAS, PAD e PAM, enquanto que a 

associação do treinamento físico ao Losartan somente reduziu a PAS, ambos em relação ao 

grupo Veículo treinado. 
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Figura 13 – Valores de pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e 

pressão arterial média (PAM) aferidas através da pletismografia de cauda ao longo das 34 

semanas de acompanhamento nos grupos Veículo, Enalapril e Losartan, sedentários e treinados. 

mmHg, milímetros de mercúrio. Os valores estão expressos em médias ± E.P.M.  
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Tabela 7 - Valores hemodinâmicos obtidos antes e após o duplo bloqueio autonômico cardíaco. 

 SEDENTÁRIO  TREINADO 

 Veículo Enalapril Losartan  Veículo Enalapril Losartan 

Valores Basais        

PAS, mmHg 193 ± 7 162 ± 6 a 134 ± 9 a b  160 ± 7 a c 129 ± 7 a b d 144 ± 6 a d 

PAD, mmHg 153 ± 9 114 ± 6 a 95 ± 8 a  96 ± 6 a 87 ± 4 a b d 93 ± 5 a 

PAM, mmHg 169 ± 8 133 ± 6 a 110 ± 8 a  122 ± 6 a 104 ± 5 a b d 114 ± 5 a 

FC, bpm 398 ± 7 400 ± 15 399 ± 15  345 ± 12 a b c 358 ± 10 a 366 ± 7 

Controle tônico autonômico        

FC após atropina, bpm 422 ± 14 429 ± 15  421 ± 13   376 ± 9 a b c 379 ± 10 a b c 385 ± 8  a b c 

∆ FC atropina, bpm 24 ± 8 29 ± 8 21 ± 4  30 ± 12 20 ± 4 18 ± 7 

FC após propranolol, bpm 311 ± 9 317 ± 11 308 ± 8  294 ± 7 313 ± 10 304 ± 11 

∆ FC propranolol, bpm -86 ± 11 -83 ± 23 -90 ± 13  -50 ± 11 a c -45 ± 9 a c  -62 ± 13 

FCi, bpm    318 ± 6 326 ± 8  331 ± 6        300 ± 5 a b c 316 ± 7 318 ± 7 d 

Valores basais de pressão arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) e média (PAM); e valores de frequência cardíaca (FC) obtidos antes e 

após o duplo bloqueio autonômico (frequência cardíaca intrínseca de marcapasso, FCi) com atropina e propranolol nos grupos Veículo, 

Enalapril, sedentários e treinados, todos tratados durante 34 semanas. Todos os valores estão apresentados como media ± EP. a P<0.05 vs. 

Veículo sedentário; b P<0.05 vs. Enalapril sedentário; c P<0.05 vs. Losartan sedentário; d P<0.05 vs. Veículo treinado; e P<0.05 vs. Enalapril 

treinado. 
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Frequência Cardíaca e Balanço Simpatovagal  

A Tabela 7 e a Figura 14 apresentam os resultados da FC antes e após o duplo bloqueio 

autonômico farmacológico com atropina e propranolol. O tratamento com Enalapril ou 

Losartan não alterou a FC basal em relação ao grupo Veículo sedentário. Os animais do grupo 

Veículo treinado apresentaram menores valores da FC quando comparados a todos os grupos 

sedentários. O tratamento com Enalapril ou Losartan nos grupos treinados não alterou a FC em 

relação aos seus respectivos grupos sedentários e ao grupo Veículo treinado. A única diferença 

observada foi a redução da FC no grupo Enalapril treinado em relação ao grupo Veículo 

sedentário.  

A Tabela 7 e a Figura 14 também mostram que todos os grupos sedentários e treinados 

apresentaram um balanço autonômico cardíaco caracterizado por predomínio do tônus 

autonômico simpático na determinação da FC basal, demonstrado por uma maior resposta à 

administração de propranolol quando comparado à administração de atropina. Nenhum dos 

tratamentos promoveram atenuação ou inversão deste predomínio.  

Quanto à FCi de marcapasso, os resultados demonstram que todos os grupos sedentários 

apresentaram valores semelhantes. Quando treinados, somente o grupo Veículo apresentou 

redução.  
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Figura 14 - Representação gráfica da frequência cardíaca basal (FC; linha escura contínua), frequência cardíaca 

intrínseca (FCi; linha escura tracejada) e FC após o bloqueio vagal com atropina (efeito vagal; barras sólidas) e 

simpático com propranolol (efeito simpático; barras hachuradas) nos grupos Veículo, Enalapril e Losartan, 

sedentários e treinados, todos tratados durante 34 semanas. bpm, batimentos por minuto. Todos os valores são 

apresentados em média ± EP. a P<0.05 vs. Veículo sedentário; b P<0.05 vs. Enalapril sedentário; c P<0.05 vs. Losartan 

sedentário; d P<0.05 vs. Veículo treinado; e P<0.05 vs. Enalapril treinado.
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Análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca e Variabilidade da Pressão Arterial 

Sistólica 

A Tabela 8 e a Figura 15 apresentam os resultados da análise da VFC realizada por meio 

da análise espectral. O grupo sedentário tratado com Enalapril não apresentou alterações na 

VFC, enquanto que o grupo sedentário tratado com Losartan apresentou aumento da variância 

e das oscilações de HF em unidades absolutas em relação ao grupo Veículo também sedentário. 

Por sua vez, o grupo Veículo treinado apresentou aumento da variância e das oscilações de HF 

em unidades absolutas quando comparado ao seu respectivo grupo sedentário. Também 

apresentou maiores oscilações da banda de HF em unidades absolutas em relação aos grupos 

Enalapril, sedentário e treinado, e Losartan treinado.    

Na Tabela 8 e na Figura 16 também estão apresentados os resultados referentes à VPAS 

obtidos após a análise espectral. Os grupos sedentários apresentaram valores semelhantes em 

todos os parâmetros espectrais avaliados. Quando treinados, o grupo Enalapril apresentou 

redução na variância total em relação ao seu respectivo grupo sedentário. Contrariamente, o 

grupo Losartan treinado apresentou aumento da variância total em relação ao seu respectivo 

grupo sedentário e ao grupo Enalapril treinado.  
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Figura 15 - Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC): variância (ms2), potência da banda 

de baixa frequência (LF) e potência da banda de alta frequência (HF) do espectro do IP 

expressas em valores absolutos (ms2) e unidades normalizadas (un), nos grupos Veículo, 

Enalapril e Losartan, sedentários e treinados, 34 semanas. Todos os valores são apresentados 

em média ± EP. a P<0.05 vs. Veículo sedentário; b P<0.05 vs. Enalapril sedentário; c P<0.05 vs. 

Losartan sedentário; d P<0.05 vs. Veículo treinado; e P<0.05 vs. Enalapril treinado. 
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Figura 16 - Variabilidade da Pressão Arterial Sistólica (VPAS): variância e potência da banda 

de baixa frequência (LF) expressas em valores absolutos (mmHg2) nos grupos Veículo, 

Enalapril e Losartan, sedentários e treinados, 34 semanas. Todos os valores são apresentados 

em média ± EP. a P<0.05 vs. Veículo sedentário; b P<0.05 vs. Enalapril sedentário; c P<0.05 vs. 

Losartan sedentário; d P<0.05 vs. Veículo treinado; e P<0.05 vs. Enalapril treinado. 
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Tabela 8 - Valores para a variabilidade da frequência cardíaca (intervalo de pulso), variabilidade da pressão arterial sistólica e sensibilidade 

barorreflexa espontânea. 

 SEDENTÁRIO  TREINADO

 Veículo Enalapril Losartan  Veículo Enalapril

Variabilidade IP       

IP, ms 151 ± 2 151 ± 6 151 ± 2  175 ± 6 a b c 168 ± 4 

Variancia, ms2 9 ± 2 15 ± 2 23 ± 6 a  26 ± 4 a 13 ± 3 d

LF, ms2 1,06 ± 0,32 1,50 ± 0,41 2,55 ± 0,84  2,23 ± 0,56 1,63 ± 0,40

LF, un 26 ± 3 25 ± 3 26 ± 5  20 ± 4 23 ± 2 

HF, ms2 2,7 ± 0,57 4,05 ± 0,61 6,29 ± 0,82 a  7,72 ± 0,66 a b 4,78 ± 0,85 

HF, un 74 ± 3 75 ± 3 74 ± 5  80 ± 4 77 ± 2 

Variabilidade PAS       

Variância, mmHg2 30 ± 5 25 ± 3 18 ± 2   22 ± 1 15 ± 1 a b d

LF, mmHg2 4,93 ± 0,86 6,69 ± 0,82 5,86 ± 0,63  5,8 ± 0,7 5,11 ± 0,53

SBR espontânea       

BEI 0,093 ± 0,016 0,135 ± 0,03 0,092 ± 0,14  0,081 ± 0,006 0,269 ± 0,049

Ganho up, ms/mmHg 0,44 ± 0,04 0,82 ± 0,15 a 0,86 ± 0,18 a  0,94 ± 0,07 a 0,99 ± 0,14

Ganho down, ms/mmHg 0,42 ± 0,05 0,79 ± 0,15 a 0,78 ± 0,15 a  0,89 ± 0,06 a  0,96 ± 0,12 

Ganho médio, ms/mmHg 0,43 ± 0,05 0,80 ± 0,15 a 0,82 ± 0,16 a  0,90 ± 0,07 a  0,98 ± 0,13

Variabilidade da frequência cardíaca (VFC), variabilidade da pressão arterial sistólica (VPAS): variância (ms2; mmHg

frequência (HF) em valores absolutos (ms2; mmHg2) e unidades normalizadas (un); sensibilidade barorreflexa (SBR) espontânea: índice de efetividade 

barorreflexa (BEI) obtidos nos grupos  Veículo, Enalapril e Losartan, sedentários e treinados, 10 semanas. Todos os valores são apresentados como 

media ± EP. a P<0.05 vs. Veículo sedentário; b P<0.05 vs. Enalapril sedentário; c P<0.05 vs. Losartan sedentário; d P<0.05 vs. Veículo treinado; 

vs. Enalapril treinado. 
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Sensibilidade Barorreflexa Espontânea 

A Tabela 8 e a Figura 17 também apresentam os resultados da análise da SBR 

espontânea obtidos pelo método da sequência. Os resultados mostram que o tratamento com 

Enalapril ou Losartan, assim como o treinamento físico, aumentaram a sensibilidade 

barorreflexa. Adicionalmente, o grupo Enalapril treinado apresentou maior BEI quando 

comparado a todos os grupos sedentários e também ao grupo Veículo treinado, enquanto que o 

grupo Losartan treinado apresentou aumento do BEI em relação ao grupo Veículo, sedentário 

e treinado, e ao grupo Losartan sedentário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________Resultados e Discussão 
 

___________________________________________________________________________ 
Tese de Doutorado                                                                                  Karina Delgado Maida 
 
 

103 

B
E

I

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

G
ai

nh
o

 m
éd

io
, 

m
s/

m
m

H
g

0

1

2

3

4

G
an

ho
 u

p
, 

m
s/

m
m

H
g

0

1

2

3

4

Veículo
Enalapril
Losartan

G
an

ho
 d

o
w

n,
 m

s/
m

m
H

g

0

1

2

3

4

a a

d
c
b
a

aa

Sedentário                          Treinado Sedentário                          Treinado

Sedentário                          Treinado Sedentário                          Treinado

d
c
a

a
a a

a
a

a aa a a a

Figura 17 – Sensibilidade barorreflexa (SBR) espontânea: BEI, índice de efetividade 

barorreflexa; ganho up, bradicardia reflexa; ganho down, taquicardia reflexa e ganho 

barorreflexo médio (ms/mmHg) nos grupos Veículo, Enalapril e Losartan, sedentários e 

treinados, 34 semanas. Todos os valores são apresentados em média ± EP. a P<0.05 vs. Veículo 

sedentário; b P<0.05 vs. Enalapril sedentário; c P<0.05 vs. Losartan sedentário; d P<0.05 vs. 

Veículo treinado; e P<0.05 vs. Enalapril treinado. 
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Resumo dos resultados 

Tabela 9 - Resumo dos principais resultados encontrados para os grupos Veículo, Enalapril e 

Losartan, sedentários e treinados, 34 semanas. 

 SEDENTÁRIO  TREINADO  

 Veículo Enalapril Losartan Veículo Enalapril Losartan 
Valores basais       

PAS --- ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ 
PAD --- ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ 
PAM --- ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ 
FC basal --- ↔ ↔ ↓↓ ↓ ↔ 

Tônus        
Predomínio simpático ● ● ● ● ● ● 
Atenuação do simpático ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
Predomínio vagal ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
FC intrínseca --- ↔ ↔ ↓ ↔ ↔ 

VFC       
Variância --- ↔ ↑ ↑ ↔ ↔ 
LF, ms² --- ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 
HF, ms² --- ↔ ↑ ↑ ↔ ↔ 
LF, un --- ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 
HF, un --- ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

VPAS       
Variância --- ↔ ↔ ↔ ↓ ↑ 
LF, mmHg --- ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

Baroespontâneo       
BEI --- ↔ ↔ ↔ ↑↑ ↑ 
Ganho up, ms/mmHg --- ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
Ganho down, ms/mmHg --- ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 
Ganho médio, ms/mmHg --- ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

 

Legenda:  

↔ Os valores não alteraram  

↓ Diminuiu o valor 

↓↓ Diminuiu de forma mais exacerbada do que nos demais grupos em estudo 

↑ Aumentou o valor 

↑↑ Aumentou de forma mais exacerbada do que nos demais grupos em estudo 

● Apresentou este fator; ○ Não apresentou este fator 
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DISCUSSÃO DO ESTUDO 3: Efeitos do tratamento com 

Enalapril ou Losartan associados ao treinamento físico 

aeróbio – protocolo de 34 semanas de duração 
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Os tratamentos farmacológicos com Enalapril e Losartan, apesar de terem reduzido a 

PA, promoveram apenas adaptações autonômicas cardíacas discretas nos ratos sedentários 

tratados até o envelhecimento, a não ser pelo aumento da SBR que estava presente em todos os 

animais tratados. Mesmo assim, podemos observar que o treinamento físico foi determinante 

para melhores adaptações hemodinâmicas e autonômicas.  

Assim como observado nos animais com 10 semanas, os tratamentos com Enalapril ou 

Losartan em ratos sedentários durante 34 semanas, promoveram redução da PA. Quando os 

tratamentos farmacológicos foram associados ao treinamento físico aeróbio, o tratamento com 

Enalapril demonstrou reduções mais proeminentes da PA em comparação ao tratamento com 

Losartan. Nesse caso, a associação do treinamento físico ao tratamento com Enalapril foi 

determinante para a manutenção da redução da PA. De fato, esses resultados já foram 

demonstrados, uma vez estudo apontou que a associação do treinamento físico ao Losartan não 

parece promover efeitos adicionais na redução da PA (AZEVEDO et al., 2003). Por outro lado, 

o mesmo não foi observado em relação ao Enalapril, onde a associação com o treinamento físico 

aeróbio parece apresentar redução mais efetiva da PA (KANAZAWA et al., 2006; COZZA et 

al., 2012). Este efeito, pode estar relacionado à diferentes causas, inclusive ao efeito o 

treinamento físico sobre o remodelamento vascular, melhorando a função endotelial, e 

consequentemente, a biodisponibilidade de fatores endoteliais. Nesse aspecto, estudos 

demonstraram que o treinamento físico realizado de forma regular parece exercer um efeito 

protetor vascular, recuperando a função endotelial (MASON et al., 2002; MARSH; 

COOMBES, 2005; RUSH; FORD, 2007). Além disso, o Enalapril também parece atenuar o 

remodelamento adverso da parede vascular no modelo SHR, o que a longo prazo, pode 

promover importante redução da resistência vascular periférica (HARRAP, NICOLACI, 

DOYLE, 1986; CADILHAC, GIUDICELLI, 1986; SNELDER et al., 2014). O treinamento 
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físico aeróbio também aumenta a força de cisalhamento vascular (shear stress), que em 

associação ao efeito do Enalapril aumentando a biodisponibilidade de bradicinina, podem 

promover aumento da produção de óxido nítrico com importante ação vascular (VANHOUTTE 

et al., 1998; DUNCKER et al., 2008). Assim sendo, este aumento de óxido nítrico, via 

bradicinina e shear stress podem contribuir duplamente para a maior redução da resistência 

vascular periférica, e consequentemente para a maior redução de PA nesses animais.  

Em relação ao controle autonômico cardiovascular, nossa proposta nesse estudo foi 

investigar os efeitos dos tratamentos com Enalapril e Losartan em ratos hipertensos mais velhos, 

bem como a capacidade do treinamento físico potencializar qualquer ação benéfica, uma vez 

que os prejuízos autonômicos associados ao envelhecimento vão exercendo uma maior 

influência na gravidade da doença (JUDY, FARRELL, 1979; WIDDOP et al., 1990; 

SWYNGHEDAUW, et al., 1997; DICKHOUT; LEE, 1998; DANG, PAN, 2012; CERONI et 

al., 2009; SUETA et al., 2014). De fato, esses prejuízos se iniciam antes mesmo do primeiro 

pico de elevação da PA e evoluem durante toda a vida do animal. Dessa forma, na proposta 

desse estudo propusemos que tratamentos realizados nesses animais desde jovens com 18 

semanas (com a hipertensão arterial já estabelecida) até o envelhecimento, poderiam influenciar 

positivamente, reduzindo o desenvolvimento das alterações autonômicas cardiovasculares. 

Nesse caso, a composição entre o treinamento físico e os tratamentos com Enalapril ou Losartan 

poderiam trazer benefícios ainda maiores, mesmo que possivelmente com algumas diferenças. 

Neste contexto, observamos que em ratos sedentários, o tratamento com Enalapril somente 

promoveu aumento da SBR, enquanto que o tratamento com Losartan promoveu aumento da 

SBR, da variância e das oscilações de HF na VFC, o que indicaria um aumento da modulação 

autonômica vagal. De fato, observamos que as duas drogas, apesar de agirem sobre os efeitos 

da angiotensina II, provocaram diferentes adaptações. Neste caso, para a compreensão destes 
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resultados, é importante que o modo de ação de cada fármaco seja associado aos efeitos da 

hipertensão arterial e aos efeitos naturais do envelhecimento neste modelo experimental. 

Nesta perspectiva, o Enalapril age basicamente impedindo a conversão de angiotensina 

I em angiotensina II (OIGMAN; FRITSCH, 1998), no entanto, uma parte deste peptídeo, 

continua circulante não tendo sua ação totalmente inibida. Isso porque, vias vasculares e 

cardíacas alternativas para a formação de angiotensina II, que são as vias da Elastase-2 e da 

Quimase, podem ser potencialmente ativadas devido ao bloqueio da ECA (PAULA et al., 1998; 

BECARI et al., 2011). Especialmente em SHRs, os níveis de mRNA para Quimase são maiores 

do que em ratos normotensos (KIRIMURA et al., 2005). Já o Losartan, bloqueia de forma mais 

robusta a ação angiotensina II perifericamente ao inibir os receptores AT1, o que já foi inclusive 

relacionado como importante fator atenuante do efeito trófico da angiotensina II na modulação 

simpática (GOTTLIEB et al., 1993; DIMITROVA et al., 1998; OIGMAN; FRITSCH, 1998; 

BONNER et al., 2009, INABA et al., 2011; (CULMAN et al., 1999; FEITOSA, 2000; 

RIBEIRO, 2007). Neste contexto, os SHR possuem uma maior concentração de angiotensina 

II, enquanto que o envelhecimento também parece aumentar o seu volume circulante 

(RECKELHOFF; ZHANG; SRIVASTAVA, 2000; NAJJAR; SCUTERI; LAKATTA, 2005; 

MEHTA; GRIENDLING, 2007; GOMES FILHO et al., 2008). Dessa forma, o aumento da 

concentração de angiotensina II devido a estes dois fatores em conjunto, hipertensão e 

envelhecimento, podem influenciar um remodelamento vascular adverso, e, além disso, afetar 

o balanço autonômico tônico cardiovascular promovendo aumento da influência simpática e 

redução da influência vagal através de vias centrais e periféricas, resultando muitas vezes 

inclusive na redução da SBR (STEIN; TEPHENSON; WEAVER, 1984; REID, 1992; 

FYHRQUIST, METSÄRINNE, TIKKANEN, 1995; WOLLERT, DREXLER, 1999; 

YLITALO et al., 1999; MEHTA; GRIENDLING, 2007; LEENEN, 2014; OPARIL, 



________________________________________________________Resultados e Discussão 
 

___________________________________________________________________________ 
Tese de Doutorado                                                                                  Karina Delgado Maida 
 
 

109 

SCHMIEDER, 2015). Por conseguinte, o Enalapril, apesar de reduzir a concentração de 

angiotensina II circulante, permite que uma parte dela continue exercendo suas ações, já o 

Losartan, bloqueia de forma potente a ação deste peptídeo, e desse modo, este fato pode explicar 

o porquê desta droga, ao longo prazo, ter exercido adaptações autonômicas mais favoráveis. De 

fato, um estudo anterior já havia demonstrado que os bloqueadores de receptor AT1 podem 

melhorar a SBR e reduzir a modulação simpática em ratos SHR tratados até o envelhecimento 

(SUETA et al., 2014). Outros autores demonstraram em indivíduos com hipertensão essencial 

moderada, que o tratamento com um bloqueador de receptor AT1 (Telmisartan) reduzia a 

modulação simpática cardíaca em maior intensidade do que o tratamento com Enalapril 

(LEWANDOWSKI, et al., 2008). Dessa maneira, observamos em nosso estudo que apesar dos 

efeitos exercidos pelos tratamentos farmacológicos em ratos sedentários terem sido sutis, eles 

impediram, mesmo que em parte, a evolução e agravamento da hipertensão arterial, 

demonstrado principalmente por reduções significativas de PA e pelo aumento da SBR.  

Contrariamente, quando houve a associação do treinamento físico aeróbio aos 

tratamentos farmacológicos, o tratamento com Enalapril, mesmo que sutis, apresentou melhores 

resultados, a exemplo do aumento do BEI e da redução da variância da VPAS. De fato, outros 

autores demonstraram que o treinamento físico associado ao Losartan não provocava melhora 

adicional no controle autonômico cardiovascular de SHR (AZEVEDO et al., 2003). Em nosso 

estudo, curiosamente, a associação do treinamento físico aeróbio ao tratamento com Losartan 

provocou, inclusive, aumento da variância na VPAS. Entretanto, este fato necessita ser melhor 

esclarecido. Por outro lado, de forma oposta aos nossos achados, um estudo em humanos 

hipertensos encontrou que o tratamento com Enalapril não exercia efeitos aditivos sobre as 

adaptações autonômicas cardiovasculares de indivíduos que realizaram treinamento físico 

aeróbio (COZZA et al., 2012). No caso do nosso estudo, deve-se levar em consideração o 
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modelo experimental utilizado, e também que o tratamento foi realizado até o envelhecimento. 

Neste sentido, é bem estabelecido que o modelo SHR possui aumento do estresse oxidativo 

além de atenuação da biodisponibilidade de óxido nítrico, o que contribui para a elevação da 

resistência vascular periférica e para a redução da sensibilidade aos estímulos de vasodilatação, 

ademais, também contribui para o aumento da influência simpática cardíaca (PANZA et al., 

1990; CHOU et al., 1998; GOTO, C., 2003; BERTAGNOLLI et al., 2008; FUNOVIC et al., 

2008; LEUNG et al. 2008; VANHOUTTE et al., 2009; MASSON et al., 2014), entretanto, 

infelizmente no presente estudo, não avaliamos o estresse oxidativo nesse modelo. Por outro 

lado, a ausência de melhores resultados decorrentes dos tratamentos utilizados pode ter como 

principal causa o envelhecimento, uma vez que é uma situação crônica-degenerativa que 

interfere na homeostase de todos os sistemas, inclusive na integridade da função endotelial 

(TORREGROSSA; ARANKE; BRYAN, 2011) e de sistemas centrais de controle 

cardiovascular. (PATEL; LI; HIROOKA, et al., 2001; KIRIMURA et al., 2005). Nesse 

contexto, estudos demonstraram que o treinamento físico aeróbio é capaz de proporcionar 

importante efeito protetor vascular, promovendo recuperação da função endotelial, inclusive 

com redução do estresse oxidativo (MASON et al., 2002; MARSH; COOMBES, 2005; RUSH; 

FORD, 2007). Outros autores sugeriram ainda que a atividade física regular pode, mesmo que 

em parte, evitar a disfunção endotelial induzida pelo envelhecimento devido a restauração da 

disponibilidade de óxido nítrico e redução estresse oxidativo (TADDEI et al., 2000). 

Este efeito positivo e protetor do treinamento físico também pôde ser demonstrado em 

nosso estudo, através dos resultados encontrados no grupo treinado que não recebeu intervenção 

farmacológica. Nossos dados demonstraram que o treinamento físico puramente promoveu 

aumento da variância e nas oscilações de HF na VFC, indicando uma melhora da modulação 

vagal, além de aumento da SBR. Estas adaptações ao treinamento físico foram semelhantes às 
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já descritas na literatura (CORNELISSEN et al., 2010; MANFREDINI et al., 2008), e 

demonstram o efeito protetor exercido por ele, mesmo quando não houve associação 

farmacológica. 

Em conclusão, o envelhecimento nos SHR é caracterizado pela redução na VFC e na SBR. 

Nosso estudo demostrou que os tratamentos com Enalapril ou Losartan promoveram pequenas 

adaptações autonômicas favoráveis. Entretanto, os efeitos do Losartan foram mais evidentes 

nos animais sedentários, enquanto que o Enalapril apresentou melhores efeitos nos animais 

treinados. Estes achados também indicam que o treinamento físico aeróbio é uma ferramenta 

de fundamental importância no tratamento da hipertensão, principalmente quando os efeitos do 

envelhecimento estão associados. No entanto, seus efeitos na associação ao tratamento de longo 

prazo com Losartan devem ser melhor esclarecidos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________Resultados e Discussão 
 

___________________________________________________________________________ 
Tese de Doutorado                                                                                  Karina Delgado Maida 
 
 

112 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO 4: Efeitos do tratamento com Amlodipina associado 

ao treinamento físico aeróbio – protocolos de 10 e 34 semanas 

de duração 
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Pressão Arterial 

 

A Figura 18 apresenta a evolução da PA observada em todos os grupos por meio da 

pletismografia de cauda. Os resultados mostram que todos os grupos iniciaram o estudo com 

valores de PAM semelhantes (Veículo sedentário, 167 ± 5 mmHg; Veículo treinado, 166 ± 3 

mmHg; Amlodipina sedentário, 172 ± 4 mmHg; Amlodipina treinado, 171 ± 2 mmHg). Além 

disso, todos os animais que receberam tratamento farmacológico e/ou foram submetidos ao 

treinamento físico aeróbio, apresentaram a evolução da redução da PA semelhantes. 

A Tabela 10 apresenta os valores de PA em SHR jovens (10 semanas de tratamento) e 

velhos (34 semanas de tratamento). Os resultados demonstram que os grupos tratados com 

Amlodipina e/ou treinados apresentaram reduções da PA. Entretanto, SHR jovens tratados com 

Amlodipina, sedentários ou treinados, apresentaram menores valores da PAS e PAM em relação 

aos SHR jovens somente treinados. Quando velhos, esses resultados não foram percebidos.  
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Figura 18 - Valores de pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e 

pressão arterial média (PAM) aferidas através da pletismografia de cauda ao longo das 34 

semanas de acompanhamento nos grupos Veículo e Amlodipina, sedentários e treinados. 

mmHg, milímetros de mercúrio. Os valores estão expressos em médias ± E.P.M. 
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Tabela 10 - Valores hemodinâmicos obtidos antes e após o duplo bloqueio autonômico cardíaco. 

 VEÍCULO 
10 semanas  AMLODIPINA 

10 semanas  VEÍCULO 
34 semanas  AMLODIPINA 

34 semanas 

 Sedentário Treinado  Sedentário Treinado  Sedentário Treinado  Sedentário Treinado 

Valores Basais            

PAS, mmHg 199 ± 8 167 ± 4 a  145 ± 5 a b 153 ± 3 a b  193 ± 7 160 ± 7 e  143 ± 4 e 163 ± 8 e 

PAD, mmHg 157 ± 9 121 ± 6 a  117 ± 3 a 111 ± 4 a  153 ± 9 96 ± 6 e  101 ± 1 e 116 ± 9 e 

PAM, mmHg 174 ± 9 139 ± 4 a  128 ± 3 a b 128 ± 3 a b  169 ± 8 122 ± 6 e  118 ± 2 e 135 ± 7 e 

FC, bpm 384 ± 14 330 ± 11 a  347 ± 15 341 ± 15  398 ± 7 345 ± 12 e  380 ± 10 f 346 ± 10 e g 

Controle tônico autonômico            

FC após atropina, bpm 399 ± 15 357 ± 3 a  412 ± 13 b 368 ± 10 c  422 ± 14 376 ± 9 e  406 ± 8 f 376 ± 13 e 

∆ FC atropina, bpm 15 ± 2 27 ± 8  60 ± 7 a b 26 ± 8 c  24 ± 8 30 ± 12  26 ± 5 29 ± 9 

FC após propranolol, bpm 299 ± 4 295 ± 9  307 ± 11 285 ± 7  311 ± 9 294 ± 7  316 ± 14 312 ± 10 

∆ FC propranolol, bpm -84 ± 15 -33 ± 7 a  -39 ± 7 a -55 ± 13  -86 ± 11 -50 ± 11 e  -64 ± 15 -34 ± 6 e 

FCi, bpm    313 ± 3    301 ± 4 a        328 ± 8 b        297 ± 3 a c      318 ± 6      300 ± 5 e       318 ± 5 f    318 ± 7  f 

Valores basais de pressão arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD) e média (PAM); e valores de frequência cardíaca (FC) obtidos antes e após o duplo bloqueio autonômico 

(frequência cardíaca intrínseca de marcapasso, FCi) com atropina e propranolol nos grupos Veículo e Amlodipina, sedentários e treinados, todos tratados durante 10 e 34 

semanas.Todos os valores são apresentados como media ± EP. a P<0.05 vs. Veículo sedentário 10 semanas; b P<0.05 vs. Veículo treinado 10 semanas; c P<0.05 vs. Amlodipina 

sedentário 10 semanas; d P<0.05 vs. Amlodipina treinado 10 semanas; e P<0.05 vs. Veículo sedentário 34 semanas; f P<0.05 vs. Veículo treinado 34 semanas; g P<0.05 vs. 

Amlodipina sedentário 34 semanas. 
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Frequência Cardíaca e Balanço Simpatovagal  

A Tabela 10 e a Figura 19 apresentam os resultados da FC basal, além dos valores do 

balanço autonômico tônico cardíaco e da FCi de marcapasso, ambos obtidos após o bloqueio 

farmacológico com atropina e propranolol. Nos grupos jovens (10 semanas), apenas o grupo 

Veículo treinado apresentou redução da FC basal. Entretanto, nos grupos tratados durante 34 

semanas, os dois grupos treinados, Veículo e Amlodipina, apresentaram redução da FC basal 

em relação ao seu respectivo grupo sedentário.  

Quanto ao balanço autonômico tônico, os resultados mostram que o grupo Amlodipina 

sedentário tratado durante 10 semanas apresentou um balanço autonômico cardíaco 

caracterizado pelo predomínio do tônus autonômico vagal na determinação da FC basal. Os 

demais grupos tratados durante 10 semanas apresentaram um balanço autonômico cardíaco 

caracterizado por predomínio do tônus autonômico simpático. No entanto, o grupo Veículo 

treinado 10 semanas apresentou significativa atenuação deste predomínio, demonstrado por 

redução significativa da influência simpática e/ou aumento da influência vagal na determinação 

da FC basal. A Figura 19 também mostra que todos os grupos 34 semanas apresentaram um 

balanço autonômico cardíaco caracterizado por predomínio do tônus autonômico simpático. O 

grupo Amlodipina treinado 34 semanas, no entanto, apresentou atenuação deste predomínio. 

Quanto à FCi de marcapasso, todos os grupos de SHR sedentários, 10 e 34 semanas, 

apresentaram valores semelhantes. Por sua vez, nos animais treinados, os grupos Veículo e 

Amlodipina tratados por 10 semanas, e grupo Veículo tratado por 34 semanas, apresentaram 

redução. 
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Figura 18 - Representação gráfica da frequência cardíaca basal (FC; linha escura contínua), frequência cardíaca intrínseca (FCi; linha 

escura tracejada) e FC após o bloqueio vagal com atropina (efeito vagal; barras sólidas) e simpático com propranolol (efeito simpático; 

barras hachuradas) nos grupos Veículo e Amlodipina, sedentários e treinados, tratados durante 10 e 34 semanas. bpm, batimentos por 

minuto. Todos os valores são apresentados em média ± EP. a P<0.05 vs. Veículo sedentário 10 semanas; b P<0.05 vs. Veículo treinado 

10 semanas; c P<0.05 vs. Amlodipina sedentário 10 semanas; d P<0.05 vs. Amlodipina treinado 10 semanas; e P<0.05 vs. Veículo 

sedentário 34 semanas; f P<0.05 vs. Veículo treinado 34 semanas; g P<0.05 vs. Amlodipina sedentário 34 semanas.
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Análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca e Variabilidade da Pressão Arterial 

Sistólica 

A Tabela 11 e a Figura 20 apresentam os resultados da análise da VFC realizada por 

meio da análise espectral. Nos grupos acompanhados por 10 semanas, o grupo Veículo treinado 

não diferiu do grupo Veículo sedentário. Entretanto, o grupo Amlodipina sedentário 10 semanas 

apresentou redução das oscilações da banda de LF em unidades normalizadas e aumento das 

oscilações da banda de HF em unidades absolutas e normalizadas em relação ao grupo Veículo 

sedentário. Por sua vez, o grupo Amlodipina treinado 10 semanas apresentou aumento da 

variância total associado a um aumento de HF em unidades absolutas quando comparado ao 

grupo Veículo sedentário. Adicionalmente, este grupo apresentou aumento das oscilações LF e 

redução das oscilações de HF em unidades normalizadas em relação ao grupo Amlodipina 

sedentário 10 semanas. Nos grupos acompanhados por 34 semanas observamos que o grupo 

Veículo sedentário apresentou redução da variância e das oscilações de HF em unidades 

absolutas quando comparado ao grupo Veículo sedentário tratado por 10 semanas. Por sua vez, 

o grupo Veículo treinado 34 semanas apresentou aumento da variância e das oscilações de HF 

em relação ao grupo Veículo sedentário também tratado durante 34 semanas. Ainda sobre os 

grupos tratados durante 34 semanas, o grupo Amlodipina sedentário não apresentou alterações 

significativas na VFC, enquanto que o grupo Amlodipina treinado apresentou redução das 

oscilações de LF e aumento das oscilações de HF em unidades absolutas em relação aos grupos 

Veículo e Amlodipina sedentários. Por sua vez, em unidade normalizadas o grupo Amlodipina  

treinado 34 semanas, apresentou redução nas oscilações de LF e aumento das oscilações de HF 

em relação aos demais grupos 34 semanas. 
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Ainda na Tabela 11 e também na Figura 21 estão apresentados os resultados referentes 

à VPAS obtidos após a análise espectral. Os grupos sedentários apresentaram valores 

semelhantes em relação à variância total e às oscilações da banda de LF. Quando treinados, o 

grupo Amlodipina 10 semanas apresentou aumento nas oscilações da banda de LF em relação 

ao seu respectivo grupo sedentário 10 semanas. Adicionalmente, o grupo Amlodipina treinado 

34 semanas apresentou redução da variância em relação ao grupo Veículo sedentário 34 

semanas. 
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Figura 20 - Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC): variância (ms2), potência da banda 

de baixa frequência (LF) e potência da banda de alta frequência (HF) do espectro do IP 

expressas em valores absolutos (ms2) e unidades normalizadas (un), nos grupos Veículo e 

Amlodipina, sedentários e treinados, 10 e 34 semanas. Todos os valores são apresentados em 

média ± EP. a P<0.05 vs. Veículo sedentário 10 semanas; b P<0.05 vs. Veículo treinado 10 

semanas; c P<0.05 vs. Amlodipina sedentário 10 semanas; d P<0.05 vs. Amlodipina treinado 10 

semanas; e P<0.05 vs. Veículo sedentário 34 semanas; f P<0.05 vs. Veículo treinado 34 semanas; 
g P<0.05 vs. Amlodipina sedentário 34 semanas. 
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Figura 21 - Variabilidade da Pressão Arterial Sistólica (VPAS): variância e potência da banda 

de baixa frequência (LF) expressas em valores absolutos (mmHg2) nos grupos Veículo e 

Amlodipina, sedentários e treinados, 10 e 34 semanas. Todos os valores são apresentados em 

média ± EP. a P<0.05 vs. Veículo sedentário 10 semanas; b P<0.05 vs. Veículo treinado 10 

semanas; c P<0.05 vs. Amlodipina sedentário 10 semanas; d P<0.05 vs. Amlodipina treinado 10 

semanas; e P<0.05 vs. Veículo sedentário 34 semanas; f P<0.05 vs. Veículo treinado 34 semanas; 
g P<0.05 vs. Amlodipina sedentário 34 semanas. 
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Tabela 11 -  Valores para a variabilidade da frequência cardíaca (intervalo de pulso) e variabilidade da pressão arterial sistólica. 

 VEÍCULO 
10 semanas 

 AMLODIPINA 
10 semanas 

 VEÍCULO 
34 semanas 

 AMLODIPINA 
34 semanas 

 Sedentário Treinado  Sedentário Treinado  Sedentário Treinado  Sedentário Treinado 

Variabilidade IP            

IP, ms 157 ± 6 181 ± 5 a  174 ± 8 178 ± 8  151 ± 2 175 ± 6 e  158 ± 3 f 174 ± 3 e g 

Variancia, ms2 19 ± 3 23 ± 4  20 ± 4 34 ± 4 a  9 ± 2 a 26 ± 4 e  13 ± 4 f 13 ± 4 f 

LF, ms2 2,4 ± 0,85 2,12 ± 0,46  2,08 ± 0,49 4,75 ± 0,91 b c  1,06 ± 0,32 2,23 ± 0,56  1,97 ± 0,7 0,76 ± 0,22 f g 

LF, un 30 ± 5 27 ± 3  17 ± 2 a b 32 ± 3 c  26 ± 3 20 ± 4  33 ± 4 f 10 ± 1e f g 

HF, ms2 4,3 ± 0,47 5,06 ± 0,49  9,8 ± 0,92 a b 9,67 ± 0,95 a b  2,7 ± 0,57 a 7,72 ± 0,66 e  3,5 ± 0,71 f 6,63 ± 0,84 e g 

HF, un 70 ± 5 73 ± 3  83 ± 2 a b 68 ± 3 c  74 ± 3 80 ± 4  67 ± 4 f 90 ± 1 e f g 

Variabilidade PAS            

Variância, mmHg2 24 ± 2 22 ± 2  25 ± 3 29 ± 2  30 ± 5 22 ± 1  20 ± 3 15 ± 3 e 

LF, mmHg2 6,76 ± 0,69 6,92 ± 0,82  6,68 ± 0,98 9,54 ± 0,84 a b c  4,93 ± 0,86 d 5,8 ± 0,7 d  4,8 ± 0,91 d 3,68 ± 0,78 d 

Variabilidade da frequência cardíaca (VFC), variabilidade da pressão arterial sistólica (VPAS): variância (ms2, mmHg), baixa frequência (LF) e alta frequência (HF) em valores 

absolutos (ms2, mmHg) e unidades normalizadas (un), nos grupos Veículo e Amlodipina, 10 e 34 semanas. Todos os valores são apresentados como media ± EP. a P<0.05 vs. 

Veículo sedentário 10 semanas; b P<0.05 vs. Veículo treinado 10 semanas; c P<0.05 vs. Amlodipina sedentário 10 semanas; d P<0.05 vs. Amlodipina treinado 10 semanas; e 

P<0.05 vs. Veículo sedentário 34 semanas; f P<0.05 vs. Veículo treinado 34 semanas; g P<0.05 vs. Amlodipina sedentário 34 semanas.
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Sensibilidade Barorreflexa Espontânea 

A Tabela 12 e a Figura 22 apresentam os resultados da análise da SBR espontânea obtida 

pelo método da sequência. Os resultados mostram que o grupo Amlodipina sedentário tratado 

durante 10 semanas apresentou aumento do ganho barorreflexo para sequências down 

(taquicardia reflexa) e do ganho barorreflexo médio em relação ao grupo Veículo sedentário. 

Por sua vez, após 34 semanas o grupo Veículo sedentário apresentou atenuação da sensibilidade 

barorreflexa total quando comparado ao grupo Veículo sedentário tratado somente por 10 

semanas. Adicionalmente, os grupos Veículo e Amlodipina treinados por 34 semanas 

apresentaram aumento do ganho barorreflexo para sequências down e para sequências up 

(bradicardia reflexa), além de aumento do ganho barorreflexo médio em relação ao grupo 

Veículo sedentário. Enquanto que o grupo Amlodipina sedentário 34 semanas somente 

apresentou o aumento do ganho barorreflexo para sequências up quando comparado ao grupo 

Veículo sedentário 34 semanas. Ademais, este grupo, Amlodipina sedentário 34 semanas, 

também apresentou o maior BEI em relação aos demais grupos tratados durante 34 semanas.  
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Figura 22 – Sensibilidade barorreflexa (SBR) espontânea: BEI, índice de efetividade 

barorreflexa; ganho up, bradicardia reflexa; ganho down, taquicardia reflexa e ganho 

barorreflexo médio (ms/mmHg) nos grupos Veículo e Amlodipina, sedentários e treinados, 10 

e 34 semanas. Todos os valores são apresentados em média ± EP. a P<0.05 vs. Veículo 

sedentário 10 semanas; b P<0.05 vs. Veículo treinado 10 semanas; c P<0.05 vs. Amlodipina 

sedentário 10 semanas; d P<0.05 vs. Amlodipina treinado 10 semanas; e P<0.05 vs. Veículo 

sedentário 34 semanas; f P<0.05 vs. Veículo treinado 34 semanas; g P<0.05 vs. Amlodipina 

sedentário 34 semanas.
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Tabela 12 - Sensibilidade barorreflexa espontânea. 

 VEÍCULO 
10 semanas  AMLODIPINA 

10 semanas  VEÍCULO 
34 semanas  AMLODIPINA 

34 semanas 

 Sedentário Treinado  Sedentário Treinado  Sedentário Treinado  Sedentário Treinado 

SBR espontânea  
 

 

 
  

 
  

 
  

BEI 0,141 ± 0,03 0,141 ± 0,02  0,093 ± 0,02 0,150 ± 0,02  0,093 ± 0,016 0,081 ± 0,006  0,192 ± 0,03 e f 0,084 ± 0,01 g 

Ganho up, ms/mmHg 0,83 ± 0,10 0,97 ± 0,13  1,15 ± 0,15 1,29 ± 0,26  0,44 ± 0,04 a 0,94 ± 0,07 e  0,70 ± 0,10 e 1,00 ± 0,18 e 

Ganho down, ms/mmHg 0,82 ± 0,11 1,11 ± 0,19  1,28 ± 0,13 a 1,33 ± 0,28  0,42 ± 0,05 a 0,89 ± 0,06 e  0,64 ± 0,11 1,08 ± 0,17 e 

Ganho médio, ms/mmHg 0,81 ± 0,11 1,05 ± 0,16  1,23 ± 0,13 a 1,31 ± 0,27  0,43 ± 0,05 a 0,90 ± 0,07 e  0,68 ± 0,11 1,04 ± 0,16 e 

Sensibilidade barorreflexa (SBR) espontânea, índice de efetividade barorreflexa (BEI) e ganhos barorreflexos nos grupos Veículo e Amlodipina, sedentários e treinados, 10 

ou 34 semanas. Todos os valores são apresentados como media ± EP. a P<0.05 vs. Veículo 10 semanas sedentário; b P<0.05 vs. Veículo 10 semanas treinado; c P<0.05 vs. 

Amlodipina 10 semanas sedentário; d P<0.05 vs. Amlodipina 10 semanas treinado; e P<0.05 vs. Veículo 34 semanas sedentário; f P<0.05 vs. Veículo 34 semanas treinado; g 

P<0.05 vs. Amlodipina 34 semanas sedentário.  
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Tabela 13 - Resumo dos principais resultados encontrados para os grupos Veículo e Amlodipina, sedentários 

e treinados, 10 e 34 semanas. 

 

Legenda:  

↔ Os valores não alteraram  

↓ Diminuiu o valor 

↓↓ Diminuiu de forma mais exacerbada do que nos demais grupos em estudo 

↑ Aumentou o valor 

↑↑ Aumentou de forma mais exacerbada do que nos demais grupos em estudo 

● Apresentou este fator; ○ Não apresentou este fator 
 

 

 

 

 

10 semanas 34 semanas 

 Veículo 
sedentário 

Veículo 
treinado 

Amlodipina 
sedentário 

Amlodipina 
treinado 

Veículo 
sedentário 

Veículo 
treinado 

Amlodipina 
sedentário 

Amlodipina 
treinado 

Valores basais         
PAS --- ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
PAD --- ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
PAM --- ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
FC basal --- ↓ ↔ ↔ ↔ ↓ ↔ ↓ 

Tônus          
Predomínio simpático ● ● ○ ● ● ● ● ● 
Atenuação do simpático ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● 
Predomínio vagal ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 
FC intrínseca --- ↓ ↔ ↓ ↔ ↓ ↔ ↔ 

VFC         
Variância --- ↔ ↔ ↑ ↓ ↑ ↔ ↔ 
LF, ms² --- ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ ↔ ↓ 
HF, ms² --- ↔ ↑ ↑ ↓ ↑ ↔ ↑↑ 
LF, un --- ↔ ↓ ↑ ↔ ↔ ↔ ↓↓ 
HF, un --- ↔ ↑ ↓ ↔ ↔ ↔ ↑↑ 

VPAS         
Variância --- ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↓ 
LF, mmHg --- ↔ ↔ ↑ ↔ ↔ ↔ ↓ 

Baroespontâneo         
BEI --- ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑ ↓ 
Ganho up, ms/mmHg --- ↔ ↔ ↔ ↓ ↑ ↑ ↑ 
Ganho down, ms/mmHg --- ↔ ↑ ↔ ↓ ↑ ↔ ↑ 
Ganho médio, ms/mmHg --- ↔ ↑ ↔ ↓ ↑ ↔ ↑ 
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DISCUSSÃO DO ESTUDO 4: Efeitos do tratamento com 

Amlodipina associado ao treinamento físico aeróbio – 

protocolos de 10 e 34 semanas de duração 
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Como demonstrado anteriormente, SHR sedentários tratados com Amlodipina por 10 

semanas apresentaram importantes adaptações autonômicas cardiovasculares. Por outro lado, o 

tratamento com Amlodipina por 34 semanas, ou seja, ratos com 52 semanas de vida, promoveu 

apenas pequenas adaptações na SBR, não influenciando os demais parâmetros avaliados. Neste 

sentido, os estudos sobre os efeitos da Amlodipina sobre o sistema nervoso autonômico 

cardiovascular são descritos de forma variável na literatura, principalmente devido às diferenças 

entre o tempo de tratamento e idade do modelo experimental utilizado. Neste caso, é importante 

ressaltar que o modelo SHR possui importantes alterações funcionais e estruturais, tais como o 

aumento da rigidez vascular e alterações autonômicas, que se exacerbam ao longo do processo 

de envelhecimento, e se tornam determinantes no sucesso do tratamento (SHIMAZU; 

TAMURA; SHIMAZU, 2005; PINTO, E. 2007; HOTTA; UCHIDA, 2010; DENKER; 

COHEN, 2013; SUN, 2015). No caso das alterações vasculares, estas são caracterizadas por 

uma hipertrofia da camada média vascular (MULVANY; AALKJAER, 1990; KATO et al., 

1991; VAN GORP et al., 2000), além de atenuação da biodisponibilidade de óxido nítrico, o 

que contribui para a elevação da resistência vascular periférica e para a redução da sensibilidade 

aos estímulos de vasodilatação, estando, portanto, diretamente relacionado à integridade da 

função endotelial (PANZA et al., 1990; CHOU et al., 1998; GOTO, C., et al., 2003; FUNOVIC 

et al., 2008; LEUNG et al. 2008; VANHOUTTE et al., 2009; MASSON et al., 2014). Além 

disso, o óxido nítrico colabora de forma direta para a regulação do tônus simpático 

cardiovascular, agindo no núcleo paraventricular do hipotálamo, reduzindo a sua modulação, 

mantendo importante ação na regulação da PA (PATEL; LI; HIROOKA, 2001; KIRIMURA et 

al., 2005). Neste contexto, os bloqueadores de canal de Ca²+, em especial a subclasse das 

Diidropiridinas, como a Amlodipina, podem induzir a ativação simpática reflexa por 

diminuição da resistência periférica total e diminuição da PA. No entanto, ao mesmo tempo, 
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promovem o aumento da biodisponibilidade de óxido nítrico endotelial através de sua 

propriedade antioxidante e também através do aumento da eficiência na sua formação, o que 

resulta em expressiva melhora da função vascular e influencia o controle autonômico 

cardiovascular diminuindo a modulação simpática (OHTSUKA et al, 2003; BERKELS et al., 

2004). De fato, estudos anteriores demonstraram que a Amlodipina poderia promover redução 

da influência do componente autonômico simpático cardíaco através da promoção de um 

equilíbrio entre suas ações periféricas, principalmente àquelas relacionadas à liberação de óxido 

nítrico, e centrais, ao diminuir de forma significativa o estresse oxidativo (HUANG; LEENEN, 

2003; HIROOKA et al., 2006). Este estresse oxidativo vascular em associação ao 

envelhecimento, são descritos como importantes fatores associados ao agravamento das 

doenças cardiovasculares, inclusive da HAS (LINKE et al., 2006; PAGAN et al., 2015). 

Portanto, associamos os efeitos positivos do tratamento com Amlodipina por 10 semanas, 

principalmente à sua ação sobre o aumento da biodisponibilidade de óxido nítrico, prejudicada 

no modelo SHR, que por consequência influencia as adaptações no sistema nervoso autonômico 

cardiovascular. Por outro lado, sugerimos que os efeitos quase nulos do tratamento com 

Amlodipina por 34 semanas, ocorreram devido à baixa sensibilidade do endotélio vascular 

envelhecido à droga. Neste caso, o tratamento com Amlodipina não foi capaz de reverter os 

efeitos deletérios do envelhecimento e da progressão da hipertensão arterial sobre o endotélio 

vascular, e assim, sobre o sistema nervoso autonômico cardiovascular.  

Neste sentido, também observamos que em nosso estudo estão presentes os efeitos 

deletérios da evolução da doença e também do envelhecimento, já que o grupo Veículo que 

permaneceu sedentário até as 52 semanas de idade, quando comparado ao grupo Veículo 

sedentário de 28 semanas de idade, também apresentou a atenuação dos parâmetros 

autonômicos cardiovasculares, a exemplo da VFC e da SBR. Em contrapartida, ao contrário do 
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tratamento com Amlodipina, o treinamento físico aeróbio nestes animais envelhecidos 

promoveu melhora dos parâmetros autonômicos prejudicados nos ratos sedentários, sugerindo 

que o treinamento físico praticado durante 34 semanas exerceu um efeito protetor 

cardiovascular. De fato, estudos anteriores demonstraram que o treinamento físico realizado de 

forma regular exerce um efeito protetor em diversas doenças cardiovasculares, reduzindo a sua 

progressão, ao promover redução do estresse oxidativo e recuperação da função endotelial 

(MASON et al., 2002; MARSH; COOMBES, 2005; RUSH; FORD, 2007). Além disso, as 

adaptações autonômicas cardiovasculares encontradas neste grupo foram semelhantes às já 

descritas na literatura, que relataram que o treinamento físico aeróbio é capaz de promover 

importantes adaptações autonômicas cardiovasculares, tais como aumento do tônus vagal e/ou 

diminuição do tônus simpático, e melhora da SBR (CORNELISSEN et al., 2010; 

MANFREDINI et al., 2008). Por outro lado, observamos que o treinamento físico aeróbio 

praticado por 10 semanas, sem associação ao tratamento farmacológico, não promoveu 

adaptações autonômicas significativas, apesar de ter promovido adaptações típicas ao 

treinamento como redução da FC basal e FCi de marcapasso (DE ANGELIS et al., 2004; 

SANT’ANA et al., 2011). Este fato corrobora a maioria dos resultados da literatura 

(WHELTON, 2002; MANFREDINI et al., 2008; CORNELISSEN et al., 2010; FAGARD, 

CORNELISSEN, 2007). A causa desse achado precisa ser melhor investigada, no entanto, os 

resultados encontrados no grupo Veículo que realizou treinamento por 34 semanas sugerem que 

o tempo de protocolo foi determinante para a promoção de efeitos autonômicos positivos do 

treinamento físico.  

Adicionalmente, nos grupos 10 semanas, quando analisamos a associação do treinamento 

físico ao tratamento com Amlodipina, observamos que ele também não promoveu efeitos 

adicionais aos efeitos da droga. Este fato também necessita ser melhor investigado, no entanto, 
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é possível que a sensível melhora induzida pela Amlodipina tenha sido determinante para que 

efeitos adicionais não tenham sido observados, ao contrário dos resultados observados no 

estudo anterior realizado com o tratamento dos animais com Enalapril por 10 semanas. 

Entretanto, nos grupos 34 semanas, a associação do treinamento físico ao tratamento com 

Amlodipina se mostrou determinante na promoção de melhora de todos os parâmetros 

avaliados. Este grupo apresentou as melhores adaptações autonômicas cardiovasculares entre 

todos os grupos tratados por 34 semanas, e inclusive, foi o único a demonstrar melhora na VPAS 

entre todos os grupos em estudo. Neste contexto, como descrevemos anteriormente, o endotélio 

vascular destes animais, encontra-se envelhecido, e assim, neste momento, sugerimos que 

apesar dele ter sido pouco sensível aos estímulos provocados pela droga, demonstrou boa 

resposta ao treinamento físico nas 34 semanas. De fato, o treinamento físico pode ter exercido 

um efeito protetor com adaptações de tal monta, que foi capaz de influenciar os efeitos 

promovidos pela Amlodipina, fazendo com que o endotélio passasse a ficar apto às adaptações 

promovidas por esta droga. Neste sentido, os efeitos do treinamento diretamente sobre as 

adaptações do controle autonômico cardiovascular, associados ao aumento da liberação de 

óxido nítrico vascular provocados pelo aumento do shear stress (VANHOUTTE et al., 1998) e 

pela administração de Amlodipina, podem ter contribuído para as melhores adaptações 

autonômicas cardiovasculares encontradas em SHR tratados por 34 semanas (KINGWELL, 

2000; KURU et al., 2002; HUANG; LEENEN, 2003; HIROOKA et al., 2006; MASSON et al., 

2014; HOLLOWAY, et al., 2015). Conforme descrevemos, a maior eficiência endotelial pode 

resultar na redução da influência simpática cardiovascular e na melhora da SBR (PERSSON et 

al., 1997; SOUZA et al., 2001; ELAYAN et al., 2002). Portanto, o treinamento físico 

demonstrou ser uma ferramenta de fundamental importância em indivíduos hipertensos que 

fazem uso da Amlodipina por longos períodos. 
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 Em conclusão, o tratamento com a Amlodipina em SHR sedentários promoveu melhores 

adaptações no controle autonômico cardiovascular quando o tratamento foi realizado pelo 

período de 10 semanas. Entretanto, quando o tratamento se estendeu por 34 semanas, as 

adaptações foram bem mais discretas. Por outro lado, o treinamento físico aeróbio que pouco 

efeito adicionou nos SHR tratados durante 10 semanas, foi fundamental para potencializar os 

efeitos da Amlodipina sobre as adaptações autonômicas cardiovasculares em SHR tratados 

durante 34 semanas. Tais resultados sugerem que o treinamento físico aeróbio deve ser aplicado 

como terapia complementar em indivíduos hipertensos que fazem uso crônico de Amlodipina, 

no entanto, seus efeitos no tratamento de curto prazo, devem ser melhor elucidados. 
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A Figura 23 apresenta em números absolutos a quantidade de animais que morreram 

com o decorrer das semanas de acompanhamento em todos os grupos em estudo. Os dados de 

cada grupo que receberam o mesmo tipo de tratamento, porém, por 10 ou 34 semanas, foram 

somados e apresentados de forma conjunta. Os dados demonstram que os grupos Veículo, 

sedentário e treinado, apresentaram maiores números absolutos de mortalidade.  

A Tabela 14, por sua vez, apresenta os dados gerais de mortalidade de todos os grupos 

em estudo, sedentários e treinados. Os resultados demonstram que os grupos Veículo treinados 

não apresentaram redução da mortalidade em valores porcentuais. Nos grupos tratados com 

Enalapril ou com Losartan, os grupos sedentários apresentaram menores porcentagens de 

mortalidade do que os grupos treinados. Os grupos tratados com Amlodipina, por sua vez, 

apresentaram redução da mortalidade de forma semelhante entre os grupos sedentários e 

treinados. Adicionalmente, no grupo Losartan sedentário os animais apresentaram menor média 

de idade ao morrer, enquanto os demais grupos apresentaram média de idade semelhante. 
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Figura 23 - Número absolutos de ratos mortos por semana nos grupos Veículo, Enalapril, Losartan e Amlodipina, sedentários e 

treinados.
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Tabela 14 - Dados referentes à mortalidade nos grupos Veículo, Enalapril, Losartan e Amlodipina, todos sedentários e treinados, 10 e 34 

semanas. 

 VEÍCULO  ENALAPRIL  LOSARTAN  AMLODIPINA 

 Sedentário Treinado  Sedentário Treinado  Sedentário Treinado  Sedentário Treinado 

N, inicial 24 27  21 23  21 23  21 21 

N, final 15 16  15 15  15 15  15 15 

% de mortes 37,5 40,7  28,5 34,7  28,5 34,7  28,5 28,5 

Idade            

Mais novo, semanas 19 23  20 18  19 20  20 27 

Mais velho, semanas 52 52  52 52  52 51  52 52 

Média, semanas 38 ± 14 39 ± 12  39 ± 15 38 ± 14  31 ± 13 39 ± 14  40 ± 13 40 ± 12 

Dados referentes à mortalidade nos grupos Veículo, Enalapril, Losartan e Amlodipina, todos sedentários e treinados, 10 e 34 semanas. Número (N) de 

animais no início do estudo; número (N) de animais ao final do estudo e idade dos animais ao morrerem. Os dados são apresentados em valores absolutos 

ou em media ± desvio padrão. N, número de animais. 
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O prejuízo no controle autonômico cardíaco encontrado nos ratos SHR como, 

predomínio do tônus simpático sobre o tônus vagal, redução na VFC, aumento na VPAS e 

diminuição na SBR, tem sido considerados fatores importantes que contribuem para a maior 

mortalidade neste modelo experimental (PRAKASH et al., 2005; HALLSTROM et al., 2005; 

DOGRU et al., 2010; CELOVSKA et al., 2010; THAYER; YAMAMOTO; BROSSCHOT, 

2010; OKADA et al., 2012). Em contrapartida, as adaptações autonômicas pós-exercício, tanto 

em humanos, quanto em modelos experimentais de hipertensão, já foram relacionadas com o 

aumento da expectativa de vida e prevenção de eventos cardíacos (MEDEIROS et al., 2004). 

Neste sentido, no presente estudo, os grupos Veículo, sedentários e treinados, apresentaram as 

maiores porcentagens de mortalidade entre os demais grupos. Nos animais sedentários, isso era 

de fato esperado, pois os efeitos da HAS sobre o controle autonômico cardiovascular, e ainda, 

os efeitos relacionados ao envelhecimento colaboram para o aumento da taxa de mortalidade. 

No entanto, ao contrário do que foi descrito na literatura, o treinamento físico aeróbio em nosso 

estudo não promoveu redução da mortalidade. Este resultado pode estar relacionado ao fato de 

que estes animais já possuíam uma hipertensão arterial severa, o que pode ter gerado impactos 

cardiovasculares negativos no momento do treinamento. Além disso, a adaptações autonômicas 

cardiovasculares nestes animais se apresentaram de forma sutil. 

Por outro lado, a literatura frequentemente relaciona alguns tratamentos farmacológicos 

anti-hipertensivos com a redução da mortalidade, tanto em estudos com humanos, quanto em 

estudos experimentais. De fato, um consenso realizado pelo American College of Sports 

Medicine demonstrou que o tratamento com drogas anti-hipertensivas reduziu a mortalidade 

por doenças cardiovasculares em 21% nos pacientes com hipertensão arterial sistólica e 

diastólica, e em 18% nos pacientes com hipertensão arterial sistólica isolada (PESCATELLO, 

et al., 2004). Neste contexto, autores descreveram que além do efeito redutor da PA, os iECA, 

como o Enalapril, possuem efeitos cardioprotetores em indivíduos hipertensos. Estes efeitos, 
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por sua vez, são atribuídos à redução morbi-mortalidade por insuficiência cardíaca, e também 

à diminuição de morte súbita cardíaca por redução de arritmia ventricular (EGUCHI et al., 

2002). Outro estudo que monitorou a morte de ratos SHR por causas naturais, constatou que a 

administração de iECA retarda a mortalidade independentemente da época de início da terapia 

(BLEZER et al., 1998). De maneira semelhante, em nosso estudo, o tratamento com Enalapril 

em ratos sedentários promoveu redução da mortalidade. No entanto, quando foi associado o 

treinamento físico aeróbio, esta redução foi menos proeminente. 

Da mesma forma, estudos demonstram que o tratamento com Losartan pode ser positivo 

não apenas para a redução da PA, mas também para a redução da mortalidade devido às 

reduções nos índices de acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio (DAHLÖF et al., 

2002). Estes efeitos positivos do Losartan, também foram relacionados à diminuição dos efeitos 

prejudiciais da angiotensina II, o que inclusive pode interferir na redução da hipertrofia 

ventricular esquerda (DAHLÖF et al., 2002). Este mesmo efeito também já foi demonstrado 

em estudos com indivíduos obesos (AMADOR et al., 2004). Outro estudo, encontrou ainda, 

redução de mortalidade em pacientes hipertensos após o tratamento com Losartan e relacionou 

este achado à redução dos níveis de endotelina-1 (potente vasoconstritor endógeno), que seria 

responsável pelo aumento dos eventos cardiovasculares (DOUMAS et al., 2004).  Em nosso 

estudo, o tratamento com Losartan reduziu a mortalidade de forma importante, e novamente a 

associação ao treinamento físico não promoveu efeito aditivo nesta redução.  

Por outro lado, os estudos que associam o tratamento com Amlodipina aos índices de 

mortalidade são bastante conflitantes. Autores já relataram que o tratamento com Amlodipina 

pode aumentar o número de eventos cardiovasculares, principalmente pelo fato de esta droga 

não exercer alterações sobre a SBR (AGODOA et al., 2001; EGUCHI et al., 2002; 

KURAMOTO et al., 2003; RUILOPE et al., 2005). No entanto, um estudo verificou que a 

administração de Amlodipina em ratos SHR prolongava o tempo de vida destes animais, e este 
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efeito estaria relacionado à uma diminuição da PA, associado à uma restauração do 

barorreflexo, promovendo inclusive um efeito preventivo contra os acidentes vasculares 

encefálicos (SONG et al., 2010). Além disso, autores demonstraram que o tratamento com 

Amlodipina promoveria redução da mortalidade de pacientes hipertensos, sugerindo que esta 

droga seja uma terapia adequada e de grande popularidade (SALVETTI; GHIADONI, 2006). 

Em nosso estudo o tratamento com Amlodipina demonstrou efeitos positivos sobre a redução 

da mortalidade dos SHR, tanto sedentários, quanto treinados. De fato, o tratamento com 

Amlodipina promoveu importantes adaptações autonômicas cardiovasculares que podem estar 

relacionadas a estes resultados. 
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Em conclusão, nos animais jovens (tratamento de 10 semanas), a Amlodipina e o 

Enalapril foram eficazes na promoção de adaptações autonômicas cardiovasculares benéficas. 

Enquanto que a associação do treinamento físico aeróbio ao tratamento com Enalapril 

apresentou melhores resultados autonômicos, demonstrando ser a combinação exercício-

fármaco mais apropriada. Por sua vez, nos animais velhos (tratamento de 34 semanas), a 

Amlodipina teve pouco efeito sobre o controle autonômico cardiovascular, enquanto que o 

Enalapril e o Losartan foram mais eficazes. Nesse caso, nossos achados indicam que o 

envelhecimento representa um fator determinante que interfere no controle autonômico 

cardíaco e atenua os efeitos dos diferentes tratamentos farmacológicos. Dessa forma, o 

treinamento físico apresentou um papel fundamental no tratamento da hipertensão arterial, 

sendo eficaz para as adaptações autonômicas em SHRs envelhecidos sem tratamentos 

farmacológicos, mas não para a redução da mortalidade nestes animais. Além disso o 

treinamento físico participou como um catalizador dos efeitos autonômicos cardiovasculares 

promovidos pelo tratamento farmacológico, tanto em SHR jovens, quando associado ao 

Enalapril, quanto em SHR velhos, quando associado à Amlodipina. Novos estudos devem ser 

conduzidos com o intuito de identificar os mecanismos responsáveis pelos efeitos observados. 
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