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O treinamento físico aeróbio (TF) tem sido utilizado como um importante 

tratamento não farmacológico da hipertensão arterial (HA), uma vez que ele corrige a 

rarefação microvascular e reduz a pressão arterial; entretanto, os mecanismos 

envolvidos são pouco conhecidos. Investigamos se o número e a capacidade 

funcional das células progenitoras endoteliais (CPE) derivadas da medula óssea, 

sabidamente diminuídas na HA, melhoram pós TF, potencialmente contribuindo para 

a neovascularização e regressão da doença. O efeito do TF sobre a pressão arterial, 

freqüência cardíaca, tolerância ao esforço, consumo de oxigênio (VO2), morfologia e 

bioquímica da musculatura esquelética foram estudados em ratos espontaneamente 

hipertensos (SHR, n=28) e Wistar Kyoto (WKY, n=28) com 12 semanas de vida e 

divididos em 4 grupos: SHR, SHR treinado (SHR-T), WKY e WKY Treinado (WKY-T). 

O TF promoveu redução da pressão arterial em SHR e bradicardia de repouso 

acompanhado por um aumento da atividade da citrato sintase muscular, tolerância ao 

esforço e VO2 nos grupos de animais treinados. Concomitantemente, o TF corrigiu a 

alteração na distribuição dos tipos de fibra muscular e a rarefação capilar em SHR, 

mediado em grande parte por um aumento nos níveis protéicos periféricos de VEGF, 
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VEGFR2, eNOS e a desativação das vias de apoptose. O número de CPE 

(CD34+/Flk1+) no sangue periférico (SP) analisadas por FACS foram aumentadas 

115% no grupo WKY-T em comparação ao grupo controle. Em contraste, o grupo 

SHR reduziu 39% o número de CPE, entretanto o TF normalizou os níveis no grupo 

SHR-T. Resultado similar foi encontrado na quantificação das CPE na medula óssea 

(MO) avaliadas por células duplamente positivas para Di-acLDL e Lectina-FITC. A 

senescência das CPE na MO foi aumentada 126% no grupo SHR vs. WKY, e o TF foi 

eficiente em reduzir 72% este processo no grupo SHR-T. Além disso, os ensaios 

funcionais avaliados pelo número de unidades formadoras de colônia mostraram um 

aumento de 40% na MO e 70% no SP de WKY-T vs. WKY. Em contraste, a HA 

reduziu 35% na MO e 45% no SP este número de colônias vs. WKY, porém o TF 

corrigiu esta disfunção das CPE na HA. De fato, o TF recuperou a falha na formação 

de tubos como capilares sobre matrigel na HA. Os resultados demonstram que o 

remodelamento vascular acompanhado pela redução da pressão arterial induzido 

pelo TF na HA ocorreram em sinergia com a recuperação do número e das 

propriedades funcionais das CPE da MO e SP, bem como de seus fatores 

mobilizadores e angiogênicos. Estes resultados sugerem que o TF pode participar do 

reparo vascular por meio da ação das CPE, promovendo a revascularização 

periférica. Assim, há perspectiva do potencial terapêutico das CPE no tratamento da 

HA pós TF. 
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