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RESUMO 
 
 
 
 

EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO AERÓBIO SOBRE A RESPOSTA 
VASOCONSTRITORA EM AORTA DE RATOS  

 
 
 
 

Autor: LUIZ ROBERTO GRASSMANN BECHARA 

Orientador: PROF. DR. PAULO RIZZO RAMIRES  

 
 
 
 

O presente estudo avaliou, em aorta de ratos, o efeito de uma sessão de 

exercício físico aeróbio na resposta vasoconstritora dependente e independente de 

receptores adrenérgicos, assim como a participação dos sistemas de síntese e 

remoção de óxido nítrico (NO) nestas respostas. Para isso, um grupo de ratos foi 

submetido a uma sessão de exercício físico em esteira rolante (grupo EX, n=14), 

enquanto o outro grupo permaneceu em repouso (grupo CTR, n=14), sendo que 

imediatamente após este período os ratos de ambos os grupos foram sacrificados e 

foi feita a retirada da aorta torácica para realização de medidas funcionais e 

bioquímicas in vitro. Resultados: pudemos observar que o grupo EX apresentou 

menor resposta vasoconstritora máxima à noradrenalina e ao cloreto de potássio 

quando comparados ao grupo CTR. Esta diferença na reatividade vascular deixou de 

ser observada nos anéis aórticos com o endotélio removido ou pré-incubados com 

um inibidor da síntese de NO. Além disso, o grupo EX apresentou maior 

biodisponibilidade de NO, maiores níveis vasculares de ânions superóxido, e maiores 

atividades das enzimas NAD(P)H oxidase e superóxido dismutase comparado ao 

grupo CTR. Esses resultados demonstram que uma única sessão de exercício físico 

aeróbio é capaz de atenuar a resposta vasoconstritora dependente e independente 



 xiv

de receptores adrenérgicos em aorta de ratos, principalmente por aumentar a 

biodisponibilidade vascular de óxido nítrico, apesar de aumentar os níveis vasculares 

de ânions superóxido. 

 

Palavras-chave: exercício físico, vasoconstrição, óxido nítrico, superóxido. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 

EFFECTS OF ACUTE AEROBIC EXERCISE ON THE VASOCONSTRICTOR 
RESPONSE OF RAT AORTA  

 
 
 

Author: LUIZ ROBERTO GRASSMANN BECHARA 

Adviser: PROF. DR. PAULO RIZZO RAMIRES  

 
 
 
 

The present study investigated, in rat aortas, the effect of one bout of 

aerobic exercise on the adrenergic receptor-dependent and -independent 

vasoconstrictor response, and the role of nitric oxide (NO) synthesis and scavenging 

systems on this vasomotor response. One group of rats was submitted to a single 

bout of exercise on a treadmill (EX group, n=14) and the other one was placed in the 

treadmill without running (CTR group, n=14). Immediately after this period, both 

groups were euthanized and the thoracic aorta was removed for functional and 

biochemical analysis. Results: one bout of exercise attenuated the maximal 

contractile response to both noradrenaline and potassium chloride compared to CTR 

group. These differences on vascular reactivity were not observed in aortic rings 

when the endothelium was removed or aortic rings pre-incubated with a nitric oxide 

synthesis inhibitor. Additionally, EX group increased NO bioavailability, increased 

vascular superoxide levels, and increased NAD(P)H oxidase and superoxide 

dismutase activity compared to CTR group. These results demonstrate that one bout 

of aerobic exercise is able to attenuate adrenergic receptor-dependent and -

independent vasoconstrictor response in rat aorta, mainly by increasing vascular NO 

bioavailability, despite the enhanced vascular superoxide levels.   
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