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RESUMO 

 

CHAAR, L. J. Efeitos sequenciais do treinamento aeróbio sobre o sistema 
renina-angiotensina em núcleos autonômicos de ratos normotensos e 
hipertensos. 2011, 89 f. Dissertação (Mestrado em Fisiologia Humana). Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012. 
 

A hipertensão arterial encontra-se intimamente relacionada com 
hiperatividade do sistema renina-angiotensina (SRA). Dados anteriores do nosso 
laboratório demonstraram que: a) a elevação da pressão arterial (PA) era 
acompanhada da ativação da angiotensina II plasmática e tecidual; b) a expressão 
de RNAm de angiotensinogênio e receptores AT1 em áreas bulbares encontravam-
se aumentadas na hipertensão induzida por coarctação e na hipertensão 
espontânea (SHR) em ratos; c) o treinamento aeróbio de baixa intensidade (T) de 12 
semanas mostrou-se eficaz em reduzir a expressão de angiotensinogênio (Aogen) 
no núcleo do trato solitário (NTS) de SHR. Não há, no entanto, informações relativas 
aos efeitos seqüenciais do treinamento sobre a expressão de outros componentes 
do SRA bem como em outras áreas centrais de controle autonômico. No presente 
projeto avaliamos em SHR e seus controles normotensos (WKY) a seqüência 
temporal dos efeitos do treinamento aeróbio de baixa intensidade sobre: 1) as 
respostas funcionais (pressão arterial, PA e freqüência cardíaca, FC), 2) a 
expressão de RNAm de Aogen e receptores AT1 (AT1R) nos núcleos paraventricular 
do hipotálamo (PVN), do trato solitário (NTS) e na região rostro-ventrolateral do 
bulbo (RVL), 3) a expressão protéica de Aogen e AT1R nos mesmos núcleos. Ratos 
WKY e SHR, com 3 meses, foram submetidos a T (50-60% da capacidade máx.; 5 
dias/sem; 1 h/dia) ou mantidos sedentários (S) por 0, 1, 2, 4, 8 ou 12 semanas. Nos 
diferentes tempos experimentais os ratos foram cateterizados para o registro da PA 
e FC basais, e, a seguir perfundidos com salina (coleta de „punches‟ do PVN, NTS e 
RVL para se determinar a expressão do Aogen e AT1R pelo RT-PCR em tempo real) 
ou PFA 4% (cortes seqüenciais das áreas de interesse para Imunofluorescência 
para Aogen e AT1R com co-localização de NeuN em neurônios).  SHR (vs WKY) 
apresentaram PA e FC elevadas (174±2 vs 123±2 mmHg; 385±7 vs 326±4 b/min) e 
maior expressão gênica de AT1R no NTS (+67%, p<0,05). T aumentou a capacidade 
física e causou bradicardia de repouso em ambos os grupos, mas a PA foi reduzida 
apenas nos SHR (queda de 6,5% de T8 à T12, p<0,05). Nos SHR, T reduziu a 
expressão de RNAm do Aogen no PVN (-34% em T2) e NTS (-30% em T4), 
reduzindo também a expressão de RNAm de AT1R apenas em T12 (-56% e -39%, 
respectivamente para PVN e NTS). Nos WKY, T determinou redução da expressão 
gênica de Aogen e AT1R no RVL a partir de T8 (-49% e -58%, respectivamente). A 
imunofluorescência para Aogen e AT1R indicou a localização destas proteínas no 
PVN, NTS e RVL, confirmando qualitativamente as alterações de conteúdo 
induzidas pelo T em SHR e WKY. Em síntese, nossos dados indicam que a queda 
de PA e a instalação da bradicardia de repouso (efeitos benéficos do treinamento 
aeróbio de baixa intensidade) são progressivos e  aparecem mais precocemente nos 
SHR que nos WKY. Além disso, são acompanhadas/ precedidas de redução da 
expressão gênica e protéica de Aogen no PVN e NTS dos SHR e da redução da 
expressão gênica e protéica de Aogen e AT R no RVL dos WKY, as quais 
contribuem para a adaptação dos parâmetros cardiovasculares induzida pelo 
exercício repetitivo. 
  
Palavras-chave: Treinamento aeróbio. Hipertensão. Sistema renina-angiotensina. PVN. NTS. RVL.  
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ABSTRACT 

CHAAR, L. J. Sequential effects of aerobic training on the renin-angiotensin 
system in autonomic nuclei of normotensive and hipertensive rats. 2011. 89 p. 
Masters thesis (Human Physiology). Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade 
de São Paulo, 2012. 
 
  Hypertension is closely related to hyperactivity of the renin-angiotensin system 
(RAS). Previous data from our laboratory showed that: a) the elevation of blood 
pressure (BP) was accompanied by activation of plasma and tissue angiotensin II b) 
mRNA expression of angiotensinogen and AT1 receptors in bulbar areas were 
increased in hypertension induced by aortic coarctation and  in spontaneously 
hypertensive rats (SHR), c) the low-intensity aerobic training (T) for 12 weeks was 
effective in reducing the expression of angiotensinogen (Aogen) in the nucleus of the 
solitary tract (NTS) of SHR. There is no, however, information regarding the 
sequential effect of training on the expression of other components of the RAS, as 
well as in other areas involved in the central autonomic control. In this project, we 
evaluate in SHR and their normotensive controls (WKY)  time-course changes of low 
intensity aerobic training on: 1) the functional responses (blood pressure, BP and 
heart rate, HR), 2) the expression of Aogen and AT1 receptor (AT1R) mRNA in the 
hypothalamic paraventricular nucleus (PVN), in the nucleus of solitary tract (NTS) 
and in rostroventrolateral region of the medulla (RVLM), 3) the protein expression of 
AT1R and Aogen in the same areas. Male WKY and SHR, aged 3 months, were 
trained T (50-60% of maximal exercise capacity, 5 days / wk, 1 h / day) or kept 
sedentary (S) for 0, 1, 2, 4, 8 or 12 weeks. At the different experimental times rats 
were cannulated for baseline BP and HR recordings and then perfused with saline 
(collection of 'punches' the PVN, NTS and RVLM to determine the expression of 
Aogen and AT1R by real time RT-PCR) or 4% PFA (sequential sections of areas of 
interest for Aogen and AT1R immunofluorescence with NeuN co-localization). SHR 
(vs. WKY) had high BP and HR (174 ± 2 vs 123 ± 2 mmHg, 385 ± 7 vs 326 ± 4 b/min) 
and increased gene expression of AT1R in the NTS (+67%, p <0.05) . T increased 
physical capacity and caused bradycardia at rest in both groups (T4 in the SHR, T8 in 
the WKY), but the BP was reduced only in SHR (fall of 6.5% from T8 to T12, p <0.05). 
In the SHR, T reduced the expression of Aogen mRNA within the PVN (-34% in T2) 
and NTS (-30% in T4), but AT1R mRNA expression was reduced only in T12 (-56% 
and -39%, respectively for PVN and NTS). In WKY, T caused decrease of both 
Aogen and AT1R gene expression in the RVLM (-49% and -58% respectively, at T8). 
In brain slices immunofluorescence for Aogen and AT1R indicated the location of 
these proteins in the PVN, NTS and RVLM, confirming qualitatively the mRNA 
content changes induced by T in SHR and WKY. In summary, our data indicate that 
the fall of BP and the installation of bradycardia at rest (the beneficial effects of low 
intensity aerobic training) are progressive and appear earlier in SHR than in WKY. 
Moreover, they are accompanied / preceded by reduced gene and protein expression 
of Aogen in the NTS and PVN of the SHR and reduced gene and protein expression 
of AT1R and Aogen in RVLM of WKY, which contribute to the adaptive changes of 
cardiovascular parameters induced repetitive exercise. 
 
Key words: Exercise training. Hypertension. Renin-angiotensin system. PVN. NTS. RVLM. 
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1  INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

A hipertensão arterial é uma doença complexa e multifatorial, de alta 

incidência, atingindo 15-20% da população adulta e mais de 50% da população 

idosa (LOUTZENHISER; BIDANI; CHILTON, 2002; MANCIA; GRASSI, 1998; 

MUNTNER et al., 2002; SMIDT et al., 2005; TAYLOR et al., 2007; WHELTON et al., 

2002). A hipertensão é caracterizada pela elevação da pressão arterial (PA) para 

valores acima de 140/90 mmHg de PA sistólica e diastólica, respectivamente 

(CHOBANIAN et al., 2003; SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010). 

Além disso, a hipertensão está associada à alta morbidade e mortalidade e é um 

importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardíacas, como o 

infarto do miocárdio, a arteriosclerose, a doença coronariana crônica, a doença 

arterial periférica, o acidente vascular cerebral e a insuficiência renal crônica, razão 

pela qual tem sido bastante estudada nas últimas décadas (LOUTZENHISER; 

BIDANI; CHILTON, 2002; MANCIA; GRASSI, 1998; MUNTNER; ROCCELLA; 

WHELTON, 2002). Segundo estimativas de órgãos internacionais e do Ministério da 

Saúde, as doenças cardiovasculares são as causas de morte mais freqüente da 

população (LOUTZENHISER; BIDANI; CHILTON, 2002; MANCIA; GRASSI, 1998; 

MUNTNER; ROCCELLA; WHELTON, 2002). Apenas uma pequena porcentagem de 

hipertensos desenvolve hipertensão secundária, de etiologia conhecida, enquanto 

que a grande maioria dos hipertensos (entre 90-95%) não apresenta etiologia 

conhecida, sendo a hipertensão classificada como primária ou essencial 

(CARRETERO; OPARIL, 2000; FOLKOW, 1982; HARRAP, 1988; WILLIAMS, 1994;).  

Já é conhecido que independentemente da etiologia, a fase crônica da 

hipertensão é mantida principalmente por um aumento na resistência periférica total, 

com débito cardíaco próximo dos valores normais (GUYTON et al.; 1995). Também 

foi proposto que a hipertensão é caracterizada por várias anormalidades na 

microcirculação de tecidos, tais como o aumento da razão parede/luz arteriolar e 

diminuição da densidade de vasos, e por hiperatividade do sistema nervoso 

simpático que altera o controle vasomotor, os quais contribuem para a manutenção 

de uma resistência periférica total elevada (AMARAL; MICHELINI, 2011; CHENG; 

DASKALAKIS; FALKNER, 2010; INTENGRAN; SCHIFFRIN, 2000; LAURENT; 

BRIET; BOUTOUYRIE; 2005; MARTINEZ-LEMOS; HILL; MRININGER, 2009; 

MULVANY, 2002; 2009; YASMIN; SHAUGHNESSY, 2008).  
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A hiperatividade do SRA também tem sido indicada como um dos principais 

fatores determinantes no desenvolvimento e/ou na manutenção da hipertensão 

(BUNNEMANN et al., 1992; FERRARIO, 2006; GIRONACCI et al., 2007; LI et al., 

2008; REID, 1992; SANGALETI; CRESCENZI; MICHELINI, 2004). 

 

1.1 Controle neural do sistema cardiovascular e o sistema renina-angiotensina  

São muitos os mecanismos que contribuem para manter a PA constante, 

sendo didaticamente agrupados em duas grandes classes: 1) regulação a curto e 

médio prazo, ou regulação momento a momento da PA, a qual inclui os mecanismos 

neurais e hormonais comandados pelos barorreceptores, quimiorreceptores, 

receptores cardiopulmonares e outros receptores, e; 2) regulação a longo prazo, que 

envolve a regulação da volemia e do leito vascular (MICHELINI, 2008).  

Os barorreceptores arteriais, localizados na aorta e na bifurcação das 

carótidas, são os principais responsáveis pela regulação reflexa momento a 

momento da PA. Com a variação cíclica da pressão intravascular, a parede do vaso 

se deforma, estimulando os barorreceptores nela localizados (mecanorreceptores), 

gerando potenciais de ação que são conduzidos ao núcleo do trato solitário (NTS) 

no bulbo dorsal, através de neurônios aferentes. No NTS, neurônios de segunda 

ordem distribuem estas informações à núcleos bulbares de integração primária que 

determinam a ativação dos nervos autonômicos parassimpáticos e simpáticos, bem 

como a liberação de diferentes hormônios. 

Parte dos neurônios de segunda ordem do NTS projeta-se e excita o núcleo 

dorsal motor do vago (DMV) e o núcleo ambíguo (NA), onde se localizam os corpos 

celulares de neurônios pré-ganglionares parassimpáticos que inervam o coração. 

Estes quando estimulados aumentam o tônus vagal para este órgão e reduzem a 

FC. Ao mesmo tempo, outros neurônios de segunda ordem do NTS projetam-se e 

excitam a região caudo ventrolateral do bulbo (CVL) que contém neurônios 

GABAérgicos que se projetam e inibem a região rostro ventrolateral do bulbo (RVL). 

No RVL situam-se neurônios pré-motores simpáticos que se projetam aos neurônios 

pré-ganglionares na coluna intermédio lateral da medula espinhal (IML), os quais 

fazem sinapse com os neurônios pós-ganglionares que inervam coração e vasos 

(MICHELINI, 2008, Figura 1). Simultaneamente à ativação parassimpática, há 

também redução do tônus simpático ao coração e vasos. Este é o chamado arco-

reflexo básico ou alça primária do controle cardiovascular.  
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Além da alça primária do controle cardiovascular, outros circuitos 

suprabulbares integram e modulam o controle reflexo da circulação (DAMPNEY, 

1994; MICHELINI; MORRIS, 1999; MICHELINI; STERN, 2009). As informações 

aferentes que chegam ao NTS também são direcionadas e ascendem, via neurônios 

catecolaminérgicos, a áreas de modulação suprabulbares, em especial o núcleo 

paraventricular do hipotálamo (PVN) (KALIA et al., 1985a,b,c; SAWCHENKO; 

SAWSON, 1981).  

O PVN é uma importante região autonômica de integração de respostas 

vegetativas, comportamentais e hormonais (DAMPNEY, 1994; PALKOVITS, 1980; 

SAWCHENCKO; SWANSON, 1982), desempenhando papel na modulação do 

barorreflexo e na gênese do tônus simpático (PATEL; SCHIMID, 1988).  

Os neurônios catecolaminérgicos ascendentes do bulbo ao hipotálamo 

projetam-se a diferentes grupamentos neuronais do PVN, fazendo sinapse com 

neurônios magnocelulares do PVN, que se projetam à neurohipófise e estão 

envolvidos na secreção de ocitocina e vasopressina plasmáticas. Além disso, os 

neurônios catecolaminérgicos projetam-se também a neurônios parvocelulares 

ocitocinérgicos e vasopressinérgicos pré-autonômicos, que por sua vez se projetam 

ao NTS, DMV, NA e RVL, além da IML (BUIJS et al., 1978; NILAVER et al., 1980; 

SAWSON, 1982; SOFRONIEW; SCRELL, 1981; SAWCHENKO) e estão envolvidos 

na modulação do controle autonômico do coração e vasos, os efetores do sistema 

cardiovascular.  

 Este circuito neuronal (NTS/CVL  PVN  NTS/DMV/NA/RVL) constitui a 

chamada alça secundária ou suprabulbar de modulação do controle cardiovascular, 

cuja função é realizar ajustes finos da regulação bulbar, ajustando o controle 

autonômico e a resposta circulatória a diferentes situações funcionais e patológicas, 

como, por exemplo, o exercício físico e a hipertensão (MICHELINI, 2007a,b 

MITCHELL, 1990; ROWELL, 1992; ROWELL; O‟ LEARY, 1990). 
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Figura 1. Representação esquemática das vias do reflexo central do controle do sistema nervoso 
autônomo cardiovascular. 

 

 

NTS: núcleo do trato solitário; RVL: bulbo rostrolateral; SNA: sistema nervoso autônomo. 
As setas direcionadas às áreas bulbares representam a modulação supra-bulbar do 
reflexo barorreceptor.  

FONTE: Figura adaptada (MICHELIN; MORRIS,1999). 

 

Além das respostas neurais, os barorreceptores controlam ainda a liberação 

de vários hormônios plasmáticos como as catecolaminas, a angiotensina II, a 

aldosterona, a vasopressina e a ocitocina, que atuam como coadjuvantes na 

manutenção dos níveis basais de PA (MICHELINI, 2008). 

Classicamente, o SRA corresponde a um complexo sistema hormonal 

regulador de várias funções biológicas, destacando-se o controle da PA e do 

equilíbrio hidroeletrolítico do organismo (CROWLEY et al., 2006). A ativação do SRA 

plasmático inicia-se com a liberação da renina, uma enzima proteolítica sintetizada e 

estocada nas células justaglomerulares das arteríolas aferentes renais e liberada 

para a circulação frente a estímulos específicos. Dentre os principais estímulos para 

a liberação de renina citam-se a queda da pressão de perfusão da arteríola aferente, 

redução da carga filtrada de sódio e estimulação simpática. A liberação da renina, 

constituindo-se na primeira etapa da cascata bioquímica da síntese das diferentes 

angiotensinas e é estritamente controlada. Sua ação é altamente especifica ao seu 

substrato, o angiotensinogênio (Aogen, uma alfa2 globulina plasmática sintetizada 

no fígado e liberada para a circulação). O Aogen é clivado pela renina liberando o 
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decapeptídeo angiotensina I, que por perda de dois aminoácidos terminais é 

convertido no octapeptídeo angiotensina II (Ang II), sendo esta conversão catalisada 

pela enzima conversora de angiotensina (ECA). A cascata bioquímica do SRA leva 

também à formação de outros peptídeos com seqüências menores de aminoácidos 

como a angiotensina III, a angiotensina IV e a angiotensina 1-7 (Ang 1-7), que têm 

também ações biológicas periféricas e centrais. A Ang 1-7, por exemplo,  é 

sintetizada pela ação da ECA 2, apresentando ações biológicas sistêmicas opostas 

às da Ang II. Enquanto a Ang II possui ação vasoconstritora, proliferativa e trófica, a 

ação da Ang-1-7 é vasodilatadora, antiproliferativa e antitrófica, contribuindo para um 

balanço adequado entre os efeitos de aumento e diminuição dos níveis de pressão 

do SRA. Este balanço é de extrema importância, uma vez que desequilíbrios com 

predominância da Ang II em detrimento da Ang 1-7 podem conduzir a diferentes 

doenças cardiovasculares, como, por exemplo, a hipertensão arterial (VARAGIC et 

al., 2008). 

A Ang II, o principal efetor do SRA, tem suas ações mediadas pelos 

receptores AT1 e AT2 (VARAGIC et al., 2008). O receptor AT1 (AT1R) é altamente 

expresso nos diferentes tecidos, exercendo um importante papel no controle da 

função cardiovascular e do equilíbrio hidroeletrolítico. Agindo via receptores AT1, a 

Ang II potencializa o simpático, induz vasoconstrição, remodelamento da matriz 

extracelular, promove a retenção de sódio e água, facilita diferentes ações do 

sistema nervoso central, além de induzir a proliferação celular, a inflamação e a 

coagulação (KEIDAR; KAPLAN; GAMLIEL-LAZAROVICH, 2007). Por outro lado, a 

Ang II, agindo em receptores AT2 (altamente expressos na vida fetal, mas presentes 

em pequena densidade em alguns tecidos do indivíduo adulto), induz vasodilatação 

e liberação de óxido nítrico e bradicinina, exercendo um papel protetor do sistema 

cardiovascular. Estudos recentes têm demonstrado que efeitos do AT2R, localizado 

centralmente, também podem contribuir no controle cardiovascular (STECKELINGS; 

OBERMULLER; BOTTARI, 2005). Frente à maior densidade dos AT1R, o principal 

efeito da Ang II é, portanto, o de aumentar a volemia e a PA. Por sua vez, a Ang 1-7 

agindo em receptor MAS (SANTOS, 2003) facilita a função endotelial, aumentando 

os níveis de NO e reduzindo a produção de espécies reativas de oxigênio, o que 

contribui para a redução da PA. 

Em adição ao clássico SRA circulante, o desenvolvimento de métodos 

bioquímicos aliados a técnicas modernas de biologia celular e molecular evidenciou 
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a existência de SRA completamente operacional em diferentes tecidos como o 

coração, os rins, os vasos sanguíneos e, inclusive, o cérebro (FERRARIO et al., 

1997, 2006). Diversos componentes do SRA como Aogen, ECA, ECA2, catepsina, 

tonina, Ang II, Ang 1-7 e receptores AT1, AT2 e MAS já foram detectados no tecido 

encefálico (CAMPBELL; HABENERl, 1986; DZAU et al., 1987, 1988). Evidências 

experimentais recentes têm indicado o envolvimento dos SRA em diferentes tecidos 

na homeostase cardiovascular, e, no caso de hiperatividade destes, no 

desenvolvimento de várias doenças cardiovasculares, como por exemplo, a 

hipertensão arterial e insuficiência cardíaca (OBATA et al., 2000; TOUYZ, 2005).  

 

1.2 Sistema renina-angiotensina e hipertensão 

 

O SRA plasmático e o SRA tecidual desempenham papéis fundamentais na 

regulação cardiovascular, protegendo o organismo contra quedas da PA e redução 

da volemia. No entanto, quando ativados em excesso contribuem para o 

estabelecimento/manutenção da hipertensão arterial e de outras patologias 

cardiovasculares (BUNNEMANN et al., 1992; COX; BISHOP, 1991; FERRARIO et 

al., 2006 HOFFMAN; PHILLIPS; SCHMID, 1977; MCKINLEY et al., 2003; 

MORISHITA, 2000; NISHIMURA, 1992; RE, 1987; 2001; 2004; REID et al., 1992; 

SANGALETI; CRESCENZI; MICHELINI, 2004; SINGH; MEHTA, 2003; 

STECKELINGS et al., 1992).  

Há aumento significativo de todos os componentes do SRA, e em especial da 

Ang II, em ratos espontaneamente hipertensos (SHR, um modelo animal para 

estudo da hipertensão espontânea ou primária no homem) quando comparados a 

controles normotensos (WKY) de mesma idade e sexo (LI et al., 2008; 

VEERASINGHAM; RAIZADA, 2003). Além disto, a Ang II é o peptídeo do SRA que 

predomina no coração, rins e cérebro na hipertensão induzida por coarctação da 

aorta (GIRONACCI et al., 2007; SANGALETI; CRESCENZI; MICHELINI, 2004), SHR 

e outros modelos de hipertensão (BUNNEMANN et al., 1992; FERRARIO, 2006; 

REID, 1992). Isto sugere a maior participação da Ang II nos mecanismos 

desencadeantes da hipertensão nestes modelos experimentais. Também no sistema 

nervoso central de hipertensos predominam as ações da Ang II, determinando, 

dentre outros efeitos, o aumento acentuado do simpático, a depressão do 

funcionamento do reflexo barorreceptor, a liberação aumentada de vasopressina 
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pela neurohipófise e a indução da sede (DIBONA et al., 1995; GAO et al., 2005; 

MCKINLEY et al., 2003; SANTOS et al., 1995; 1998). 

Trabalhos utilizando o modelo de hipertensão por coarctação 

subdiafragmática da aorta demonstraram que a elevação da PA era acompanhada 

por ativação da Ang II plasmática e tecidual, com intensa depressão do controle 

reflexo da freqüência cardíaca (MICHELINI; OLIVEIRA; SANTOS, 1992; SANTOS et 

al., 1995) e controle reflexo do simpático periférico (BEZERRA et al., 2001). Estes 

déficits eram causados por prejuízo da sinalização aferente pelos barorreceptores, a 

qual caracteriza-se por aumento da variabilidade e redução do ganho do nervo 

depressor aórtico (SANTOS et al., 1998) e por prejuízo da integração central no NTS 

(MICHELINI; BONAGAMBA, 1990). Em conjunto, estes fatores determinavam 

intensa hipertonia simpática para a periferia e predomínio simpático sobre a 

atividade vagal do coração (BEZERRA et al., 2001). Interessantemente todos estes 

efeitos da coarctação eram mediados pela maior disponibilidade de Ang II 

plasmática e tecidual e não pela elevação da PA per se porque foram 

completamente revertidos quando a hipertensão por coarctação desenvolveu-se em 

presença de bloqueio crônico dos receptores AT1 com losartan (BEZERRA et al., 

2001; SANTOS et al., 1995; 1998). 

 As alterações cardiovasculares observadas na hipertensão por coarctação 

encontravam-se correlacionadas com o aumento da expressão de RNAm de 

angiotensinogênio (Aogen) e do receptor AT1a em áreas bulbares de controle 

cardiovascular (SANGALETI; CRESCENZI; MICHELINI, 2004). Além disto, tanto os 

efeitos funcionais quanto o aumento da expressão de RNAm do Aogen e do AT1 

induzidos pela hipertensão foram completamente bloqueados pelo tratamento 

crônico com losartan (BEZERRA et al., 2001; SANGALETI; CRESCENZI; 

MICHELINI, 2004; SANTOS et al., 1995, 1998). Foi observado também que o 

tratamento crônico com losartan reduzia significativamente a expressão basal de 

RNAm do Aogen encefálico, resultando em hipoatividade de todo o SRA encefálico, 

a qual foi acompanhada da correção de várias disfunções cardiovasculares 

induzidas pela hipertensão por coarctação (BEZERRA et al., 2001; SANGALETI; 

CRESCENZI; MICHELINI, 2004; SANTOS et al., 1995; 1998). Dados da literatura 

também mostraram que a injeção intracerebroventricular de inibidores da ECA 

amenizava a hipertensão de ratos SHR (PHILLIPS; KIMURA, 1988; TAKAHASHI et 

al., 1991). 
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 Estes trabalhos em conjunto indicam claramente que o estabelecimento da 

hipertensão arterial é acompanhado de hiperatividade do SRA em diferentes tecidos 

periféricos, e em especial no tecido encefálico, em que níveis endógenos elevados 

de Ang II determinam hipertonia simpática a qual, por sua vez, perpetua a 

hipertensão. Indicam também que a redução dos níveis de PA encontra-se 

associada à redução da atividade do SRA (SANGALETI; CRESCENZI; MICHELINI, 

2004; VEERASINGHAM et al., 2003).  

 

1.3 O treinamento aeróbio na prevenção e tratamento da hipertensão  

 

A redução da PA de indivíduos hipertensos reduz a morbidade e mortalidade, 

melhorando substancialmente a qualidade de vida (CHOBANIAN et al., 2003; 

PESCATELLO et al., 2004). O tratamento clássico da hipertensão inclui diversas 

terapias farmacológicas como o uso de diuréticos, simpatolíticos, vasodilatadores, 

bloqueadores de canais de cálcio, e diferentes inibidores do SRA, como os inibidores 

da renina e da ECA, além de bloqueadores dos receptores AT1 da Ang II 

(CHOBANIAN et al., 2003; PAULIS;  UNGER, 2010).  

Observações recentes também têm indicado que, além da terapia com 

fármacos, o tratamento da hipertensão deve incluir modificações no estilo de vida, 

dentre as quais se destacam a restrição da ingestão de sal e álcool, a perda de peso 

corporal, e principalmente a realização de atividade física regular (CHOBANIAN et al., 

2003; CLÉROUX; FELDMAN; PETRELLA, 1999; PESCATELLO et al., 2004). 

Realmente, o sedentarismo aparece em estatísticas brasileiras como fator de risco 

freqüente de diversas doenças cardiovasculares como hipertensão, diabetes, 

doenças coronarianas, cerebrais e renais (DUNCAN et al., 1993). Por outro lado, a 

prática regular de exercícios físicos apresenta diversos efeitos benéficos para a 

saúde, o que tem sido extensivamente confirmado pela literatura experimental 

(AMARAL; MICHELINI, 2011; SMIDT et al., 2005; TAYLOR et al., 2007) e clínica 

(CHOBANIAN et al., 2003; PESCATELLO et al., 2004). Diversos estudos têm 

demonstrado que quanto maior o nível de aptidão física, menor o risco cardiovascular 

(BLAIR et al., 1995; CHOBANIAN et al., 2003).  

O treinamento aeróbio de baixa à moderada intensidade (TF) tem sido 

amplamente indicado como terapia coadjuvante à terapia farmacológica no 

tratamento da hipertensão e de outras doenças crônicas. A prática regular de 
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exercícios físicos induz adaptações vasculares e cardíacas que aumentam a 

capacidade funcional do sistema cardiovascular e reduzem a PA. De fato, vários 

estudos populacionais têm demonstrado a potencialidade do exercício aeróbio regular 

em reduzir a PA de hipertensos (CHOBANIAN et al., 2003; PESCATELLO et al., 

2004). No entanto, a magnitude da redução da PA parece ser dependente da 

intensidade do exercício. Demonstrou-se que o treinamento de baixa a moderada 

intensidade (até 65% do VO2 max) apresenta grande eficiência em reduzir os níveis 

pressóricos, enquanto os exercícios de alta intensidade (>85% VO2 max) não 

promovem redução significativa da PA (GAVA et al., 1995; PESCATELLO et al., 

2004; VÉRAS-SILVA et al., 1997).  

Trabalhos experimentais e clínicos utilizando o treinamento aeróbio de baixa 

intensidade têm demonstrado a eficiência desta terapêutica não-farmacológica em 

não só reduzir os níveis pressóricos, mas também reverter ou diminuir muitos dos 

déficits cardiovasculares induzidos pela hipertensão (AMARAL et al., 2000; 2001; 

2008;  AMARAL; MICHELINI, 2011; CHOBANIAN et al., 2003; COIMBRA et al., 

2008; MELO; MARTINHO; MICHELINI, 2003; PESCATELLO et al., 2004; VÉRAS-

SILVA et al., 1997). Dentre os ajustes cardiovasculares benéficos que condicionam a 

queda da PA em hipertensos, citam-se: 1) redução da freqüência e/ou débito 

cardíaco, associados ao remodelamento do coração (CLAUSEN, 1977; TIPTON et 

al., 1999; VÉRAS-SILVA et al., 1997); 2) redução da resistência vascular periférica 

associada à redução da razão parede/luz de arteríolas e à redução da resistência 

muscular esquelética (AMARAL; MICHELINI, 2011; AMARAL; ZORN; MICHELINI, 

2000; MELO; MARTINHO; MICHELINI, 2003); 3) aumento da condutância da 

microcirculação, representada pela angiogênese capilar (AMARAL et al., 2000; 2008; 

COIMBRA et al., 2008; FRANÇA; MICHELINI, 2001; MELO; MARTINHO; 

MICHELINI, 2003; MICHELINI, 2001) e pela neoformação de vênulas em músculos 

exercitados (AMARAL et al., 2001; AMARAL; MICHELINI, 2011; FRANÇA; 

MICHELINI, 2001); 4) predominância de fatores relaxantes sobre os contráteis 

derivados do endotélio (HIGASHI; YOSHIZUMI, 2004); 5) redução da resistência à 

insulina (MIKINES et al., 1989); 6) alteração do balanço autonômico, com redução do 

tônus simpático e facilitação do tônus vagal (BURGER et al., 1998; DI CARLO; 

BISHOP, 1992; GRASSI et al., 1994; MICHELINI, 2007a). Mesmo nos indivíduos 

normotensos, em que o treinamento aeróbio não é acompanhado de queda da PA, 

há uma importante alteração no balanço autonômico ao coração e vasos, 
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acompanhada de angiogênese em músculos exercitados (AMARAL et al., 2000, 

2001, 2008; COIMBRA et al., 2008; FRANÇA; MICHELINI, 2001; MELO; 

MARTINHO; MICHELINI, 2003; MICHELINI, 2007a; MICHELINI; STERN, 2009).  

Dentre os ajustes centrais que contribuem para melhora do controle 

autonômico da circulação citam-se: 1) aumento da sensibilidade do nervo depressor 

aórtico em sinalizar as alterações de PA ao NTS (BRUM et al., 2000); 2) aumento da 

sinalização noradrenérgica aferente a neurônios pré-autonômicos do PVN (HIGA-

TANIGUCHI et al., 2007); 3) plasticidade neuronal em neurônios do PVN, 

caracterizada por aumento da ramificação dendrítica e da área de superfície 

(MICHELINI; STERN, 2009); 4) aumento da excitabilidade intrínseca de neurônios 

ocitocinérgicos e vasopressinérgicos do PVN que se projetam ao tronco cerebral 

(JACKSON et al., 2005); 5) facilitação da modulação ocitocinérgica e 

vasopressinérgica ao NTS e DMV (MARTINS et al., 2005; MICHELINI, 2007; SOUZA 

et al., 2001); 6) redução do tônus simpático vasomotor (CERONI et al., 2009); 7) 

aumento do tônus vagal ao coração (HIGA et al., 2002; MICHELINI; STERN, 2009). 

Estes ajustes, por facilitarem o funcionamento das alças bulbar e suprabulbar, 

melhoram o controle autonômico da circulação, facilitando a redução da FC basal 

(em normotensos e hipertensos treinados) e a redução da atividade simpática 

periférica e a queda da PA (em hipertensos treinados). As alterações periféricas e 

centrais induzidas pelo treinamento aumentam a capacidade funcional do sistema 

cardiovascular.  

 

1.4 O treinamento aeróbio e o sistema renina-angiotensina 

 

Poucos são os estudos que se dedicaram a investigar os efeitos do 

treinamento aeróbio sobre a atividade do SRA plasmático e tecidual. Em um trabalho 

pioneiro Hespel et al. (1988) mostraram em adultos saudáveis que a atividade da 

renina plasmática correlacionava-se negativamente com o aumento da atividade 

física. Demonstrou-se também que a habilidade do treinamento em reverter déficits 

induzidos pela insuficiência associava-se a redução da hiperatividade do SRA 

(GADEMAN et al., 2007; KAR; GAO; ZUCKER, 2010; WAN, et al., 2007). A 

potencialidade do treinamento aeróbio em bloquear a hiperatividade do SRA 

cardíaco foi também observada na hipertensão espontânea (FERNANDES et al., 

2011; GOMES FILHO et al., 2008). 
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Interessante foi a observação de que ratos hipertensos espontâneos 

submetidos ao treinamento aeróbio apresentavam muitos ajustes centrais similares 

aos atribuídos ao bloqueio crônico com losartan, como a redução de FC basal 

(MICHELINI et al., 1992; SANTOS et al., 1995; 1998), alteração do balanço 

autonômico com aumento do tônus vagal e redução do simpático cardíaco e 

periférico (BEZERRA et al., 2001; SANTOS et al., 1995), sugerindo a ativação de 

mecanismos similares pelo bloqueio do SRA e pelo treinamento. Uma hipótese 

provável é de que a redução dos níveis pressóricos subseqüente ao treinamento 

aeróbio fosse devido à redução da atividade do SRA tecidual, em especial do SRA 

encefálico, de hipertensos. Mousa et al. (2008) já demonstraram o envolvimento do 

SRA encefálico na insuficiência cardíaca em coelhos e o treinamento aeróbio 

reduzia a expressão gênica e protéica de receptores AT1 no RVL, melhorando os 

déficits cardiovasculares induzidos por esta patologia.  

Nesta linha de raciocínio, trabalho de nosso laboratório também demonstrou 

que a queda da PA subseqüente ao treinamento aeróbio de baixa intensidade era 

acompanhada de redução significativa da expressão do RNAm de Aogen em áreas 

bulbares de controle cardiovascular como o NTS e a área postrema, com correlação 

positiva entre a redução da expressão de Aogen e a queda da PA (FÉLIX; 

MICHELINI, 2007). Não observaram-se no entanto alterações significativas na 

expressão de receptores AT1a nestas áreas bulbares nos hipertensos treinados 

(FÉLIX; MICHELINI, 2007). Interessante foi também a observação de que as 

alterações do SRA encefálico subseqüentes ao treinamento aeróbio eram em tudo 

similares às descritas para a expressão do SRA encefálico nos hipertensos tratados 

com losartan (SANGALETI; CRESCENZI; MICHELINI, 2004), sugerindo que ambos, 

o treinamento aeróbio e o tratamento farmacológico, eram igualmente eficazes em 

reduzir a hiperatividade do SRA encefálico em hipertensos, reduzindo a expressão 

de seu precursor e contribuindo para a queda da PA observada. Não se sabe, no 

entanto, se os efeitos do treinamento sobre o SRA encefálico são restritos ao NTS 

ou ocorrem também em outras áreas importantes na modulação do controle 

cardiovascular como o PVN e RVL e, se outros componentes do SRA, além do 

Aogen, podem ser modulados pelo treinamento aeróbio de baixa intensidade. 

Também não se conhece a seqüência temporal com que estes eventos se instalam. 

É, portanto, nossa proposição neste trabalho investigar os efeitos seqüenciais do 

treinamento aeróbio de baixa intensidade sobre a expressão gênica e protéica de 
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diferentes componentes do SRA em diferentes áreas cerebrais envolvidas com o 

controle autonômico do sistema cardiovascular. 

 

 



  16 
 

6 CONCLUSÕES 

 

Em síntese, nossos dados indicam que a queda de PA e a instalação da 

bradicardia de repouso (efeitos benéficos do treinamento aeróbio de baixa 

intensidade) são progressivos e  aparecem mais precocemente nos SHR que nos 

WKY. Além disso, são acompanhadas/precedidas de redução da expressão gênica 

e protéica de Aogen no PVN e NTS dos SHR e da redução da expressão gênica e 

protéica de Aogen e AT1R no RVL dos WKY, as quais contribuem para a adaptação 

dos parâmetros cardiovasculares induzida pelo exercício repetitivo. 
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