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RESUMO 

BURGI, K.  Ajustes da atividade simpatica periférica promovidos pelo treinamento 

aeróbio em normotensos e hipertensos: Efeitos da remoção seletiva dos 

baroreceptores arteriais. 2012. 73 f. Phd thesis (Doutorado em Fisiologia – Instituto de 

Ciências Biomédicas. Universidadede São Paulo, São Paulo, 2012. 

 

A Hipertensão arterial freqüentemente associada à elevada morbimortalidade é um 

importante fator de risco para doenças cardiovasculares. Por outro lado o treinamento 

aeróbio de baixa intensidade (T) ao reduzir a pressão arterial (PA) de hipertensos e a 

freqüência cardíaca (FC) de hipertensos e normotensos tem-se mostrado um importante 

coadjuvante no tratamento da hipertensão e na melhoria do controle autonômico. No 

presente trabalho investigamos em ratos hipertensos espontâneos (SHR) e seus 

controles normotensos (WKY) os efeitos do treinamento físico sobre a atividade 

simpática a diferentes territórios, bem como os efeitos da remoção seletiva dos 

baroreceptores arteriais sobre a atividade simpática. SHR e WKY foram submetidos à 

desnervação sino-aórtica (SAD) ou cirurgia fictícia (SHAM) e alocados aos grupos T 

(50-60% da capacidade máxima, 1 hora/dia, 5 dias/semana) ou mantidos sedentários (S) 

por 3 meses. Ao final dos protocolos foram cronicamente canulados para registro da PA 

e FC basais e teste da eficácia da desnervação sino-aórtica (fenilefrina e nitroprussiato 

de sódio iv). Foram a seguir profundamente anestesiados para a obtenção dos tecidos 

cardíaco, renal, muscular esquelético (músculos locomotores e não locomotores) e 

vascular, que foram processados pela imunofluorescência  (reatividade para a Tirosina-

Hidroxilase, THir) e HPLC (dosagem de noradrenalina, NOR). Outros grupos de SHR e 

WKY, S e T, foram utilizados para registro da atividade dos nervos simpáticos lombar 

(LSNA) e renal (RSNA). SHR vs WKY apresentavam elevada PAM e FC basais (180±2 

mmHg e 359±6 b/min, correspondendo a elevações de 38% e 16% respectivamente), 

aumento da RSNA (62±4%), elevado conteúdo de NOR nos rins (+ 34%), coração 

(+17%) e supra-renal (+26%), bem como maior THir em arteríolas do coração e rins 

(+62% e +66%, respectivamente). O T determinou aumento similar no desempenho em 

esteira de SHR e WKY de ambos os grupos, SAD e SHAM. Nos grupos SHAM o T foi 

acompanhado de reduções significativas da FC (289±5 e 323±7 b/min nos WKYT e 

SHRT) e da PAM apenas nos SHRT (162±5 mmHg). T também determinou nos WKYT 

redução da LSNA (-75%), do conteúdo de NOR nas artérias femorais (-48%) e da THir 

em arteríolas de músculos locomotores (-45%), do conteúdo de NOR no coração e rins 

(~20%), bem como na expressão de THir em arteríolas cardíacas e renais (-19% e -43%, 

respectivamente). Nos SHR o T determinou reduções do conteúdo de NOR no coração 

(-43%), rins (-24%), supra-renal (-38%) e aorta (-41%), que foram acompanhadas de 

redução da expressão de THir em arteríolas do coração (-47%) e rins (-19%), mas houve 

aumento do conteúdo de NOR em artérias femorais (+56%) e músculo sóleo (+25%), os 

quais também foram acompanhados de alterações proporcionais na expressão de THir 

em arteríolas musculares esqueléticas exercitadas (em media +55%, sem alteração nas 

arteríolas do músculo temporal). Concordante com estes resultados os SHRT também 

apresentaram elevação da LSNA quando comparados aos SHRS (+25%), a qual foi 

acompanhada de normalização da razão parede/luz de arteríolas musculares 

esqueléticas. A SAD aboliu todos os efeitos desencadeados pelo T nos WKY e SHR. 

Nossos dados demonstraram que as adaptações induzidas pelo T no simpático periférico 

são tecido-específicos e dependem da linhagem experimental: redução do simpático ao 

coração e rins de WKY e SHR, com redução da atividade simpática ao músculo 



 

 

esquelético nos WKY treinados, mas aumentado nos SHR treinados, os quais 

apresentam simultaneamente extenso remodelamento vascular. Nossos dados 

demonstraram ainda, que as adaptações do simpático induzidas pelo T dependem da 

integridade dos baroreceptores arteriais. 

 

Palavras-chave: Treinamento físico.  Hipertensão. Atividade Simpática. Músculo 

Esquelético. Rim. Coração. Imunohistoquímica. Eletroneuronografia. Cromatografia 

Líquida de Alta Performance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ABSTRACT 

BURGI, K.  Training-induced adjustments of peripheral sympathetic activity in 

normotensive and hypertensive rats: Effects of sinoaortic denervation. 2012. ...f. 

PhD thesis (Doutorado em Fisiologia) - Instituto de Ciências Biomédicas. 

Universidadede São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

Hypertension is often associated with high morbidity and mortality and is an important 

risk factor for cardiovascular disease. On the other hand, the low-intensity aerobic 

training (T) reduces arterial pressure (AP) of hypertensive individuals and heart rate 

(HR) in normotensive and hypertensive patients. T has shown to be an important 

adjuvant in the treatment of hypertension sine it improves autonomic control. In the 

present study we investigate in spontaneous hypertensive rats (SHR) and their 

normotensive controls (WKY) the effects of exercise training on sympathetic activity to 

different territories and the effects of the selective removal of arterial baroreceptors on 

sympathetic activity. SHR and WKY were subjected to sinoaortic denervation (SAD) or 

sham surgery (SHAM) and submitted to T (50-60% of maximum capacity, 1 hour / day, 

5 days/week) or kept sedentary (S) for 3 months. At the end of the protocols the rats 

were chronically cannulated for recording baseline AP and HR and to test the 

effectiveness of sinoaortic denervation (phenylephrine and sodium nitroprusside iv). All 

groups were then deeply anesthetized for harvesting the heart, kidneys, skeletal muscles 

(locomotor and non-locomotor) and vessels, which were processed for 

immunofluorescence (tyrosine hydroxylase immunoreactivity, THir) and HPLC 

(norepinephrine content, NOR). Other groups of SHR and WKY S and T, SHAM and 

SAD were used to record the lumbar sympathetic nerve activity (LSNA) and renal 

sympathetic nerve activity (RSNA). SHR vs. WKY showed higher basal MAP and HR 

(180 ± 2 mmHg and 359 ± 6 b/min, representing increases of 38% and 16% 

respectively), increased RSNA (+62 ± 4%), high NOR content in kidney (+ 34%), heart 

(+17%), adrenal (+26%) and greater THir  in arterioles of the heart and kidneys (+62% 

and +66%, respectively). T determined a similar increase in the treadmill performance 

of SHR and WKY of both SAD and SHAM groups. In the SHAM group, T was 

accompanied by significant reductions in HR (289 ± 5 and 323 ± 7 b/min in WKYT and 

SHRT) and MAP only in SHRT (162 ± 5 mmHg). In the WKYT, it was also 

accompanied by decreases of LSNA (-75%), NOR content in the femoral arteries (-

48%) and THir in the locomotor muscles arterioles (-45%), as well as reduction in NOR 

content in the heart and kidneys (~ 20%), THir in the heart and kidney arterioles (-19% 

and -43% respectively). In the SHR, T caused NOR content reduction in the heart (-

43%), kidneys (-24%), adrenal (-38%) and aorta (-41%) which was accompanied by 

reduced expression of THir in arterioles of the heart (-47%) and kidneys (-19%), but 

increased NOR content in the femoral arteries (+56%) and soleus muscle (+25%). These 

changes in trained SHR were also accompanied by proportional changes in THir in 

arterioles of exercised skeletal muscle (+55% on average), with no change in the 

arterioles of the temporal muscle. In agreement we also observed elevated LSNA in the 

SHRT (+25%) when compared with SHRS; these changes were accompanied by 

normalization of the wall / lumen ratio of the skeletal muscle arterioles. The SAD 

abolished all the effects triggered by T in both SHR and WKY groups. Our data 

demonstrated that T-induced changes in peripheral sympathetic innervations are tissue-

specific and depend on the experimental strain: reduced sympathetic to the heart and 



 

 

kidneys in WKY and SHR strains, and reduced sympathetic activity to the skeletal 

muscles in the trained WKY, but increased sympathetic activity in the trained SHR, 

which showed a simultaneous extensive vascular remodeling after training. Our results 

also demonstrated that training-induced sympathetic adaptations depend on the integrity 

of the arterial baroreceptors. 

 
Key Words: Aerobic training. Hupertension. Sympathetic activity. Skeletal muscle. 

Kidney. Heart. Immunohistochemistry. Electroneuronography. High Performance Liquid 

Chromatography 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Hipertensão e treinamento aeróbio 

 

A hipertensão arterial é um dos mais importantes fatores de risco para doenças 

cardiovasculares e pode ser entendida como uma síndrome multifatorial, de patogênese 

ainda não totalmente compreendida, em que interações complexas entre fatores genéticos e 

ambientais causam elevação sustentada da pressão arterial (sistólica  140 mmHg e 

diastólica  90 mmHg) (VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO 

ARTERIAL, 2010). 

A hipertensão possui alta prevalência e baixas taxas de controle e está 

freqüentemente associada à alta morbidade e mortalidade, ocorrendo com incidência 

bastante elevada na população adulta (15-20%) e chegando a atingir porcentagens ainda 

maiores (50%) na população idosa. Atualmente a hipertensão afeta aproximadamente um 

bilhão de pessoas no mundo inteiro, sendo considerada um dos mais importantes 

problemas de saúde pública. A mortalidade por doença cardiovascular aumenta 

progressivamente com a elevação da pressão arterial a partir de 115/75mmHg de forma 

linear, continua e independente. Em vários países, assim como em nosso, as doenças 

cardiovasculares têm sido a principal causa de morte (MANCIA; GRASSI, 1998; 2005; 

WILLETT, et al.,1999; ISRAELI et al., 2007; HERNANDEZ-HERNANDEZ et al., 2010; 

VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2010). 

A hipertensão arterial é uma doença crônico-degenerativa não transmissível, de 

natureza multifatorial assintomática (na grande maioria dos casos), caracterizada por níveis 

tensionais elevados, comprometendo fundamentalmente o equilíbrio dos sistemas 

vasodilatadores e vasoconstritores que mantém o tônus vasomotor e levando a uma 

remodelagem vascular com aumento da parede e redução da luz vascular, a qual promove 

aumento da resistência vascular local e danos aos órgãos por eles irrigados (III 

CONSENSO BRASILEIRO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 1998; CHOBANIAN et 

al., 2003; VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2006; VI 

DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2010). Aceitam-se 

como normais as cifras inferiores a 80 mmHg da pressão arterial diastólica e a 120 mmHg 

da pressão arterial sistólica, caracterizando-se como pré-hipertensão os níveis tencionais 

acima delas e hipertensão estabelecida para valores superiores a 90 e 140 para pressão 



 

 

diastólica e sistólica respectivamente. (CHOBANIAN et al., 2003, VI DIRETRIZES 

BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2010). 

Apesar de todos os avanços na medicina e na fisiopatologia vascular, ainda se 

desconhecem os determinantes primários da hipertensão. Em aproximadamente 90% - 95% 

dos casos o fator determinante do aumento da pressão arterial, permanece desconhecido, 

sendo a hipertensão classificada como essencial ou primária e, apenas 78uma pequena 

porcentagem de hipertensos desenvolve hipertensão secundária, de etiologia conhecida 

(FOLKOW, 1982; HARRAP et al., 1988; KRIEGER, 1991; CARRETERO; OPARIL, 

2000). Uma vez estabelecida, a hipertensão arterial não é mais passível de reversão, 

exigindo terapia continuada para a redução/controle dos níveis pressóricos. Além disto, a 

hipertensão encontra-se freqüentemente associada a outras doenças cardiovasculares como 

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

arterial periférica, a insuficiência renal, etc (MANCIA; GRASSI, 1998; CHOBANIAN et 

al., 2003).  

A pressão arterial é a força motriz da circulação, e mantém a perfusão tecidual em 

níveis adequados e razoavelmente constantes. A pressão arterial pode ser definida por sua 

dimensão física (força/unidade de área compreendendo a relação entre volume sanguíneo e 

capacitância vascular) ou funcional, resultante da combinação instantânea entre o retorno 

venoso, o volume minuto cardíaco (ou débito cardíaco) e a resistência periférica.  

A manutenção dos níveis pressóricos dentro de uma faixa de normalidade depende 

de ajustes instantâneos da capacitância venosa, do débito cardíaco e/ou da resistência 

periférica. Diferentes mecanismos de controle estão envolvidos não só na manutenção dos 

níveis basais como também na variação momento-a-momento da pressão arterial (PA), 

regulando o retorno venoso, o débito cardíaco, o calibre e a reatividade vascular, bem 

como a distribuição de sangue nos diferentes compartimentos da circulação e de fluidos 

dentro e fora dos vasos. Os mecanismos envolvidos no controle da PA incluem fatores 

locais (miogênicos, metabólicos, substâncias parácrinas e substâncias de ação 

vasoconstritora e vasodilatadora liberadas pelo endotélio, além de fatores físicos), 

mecanismos neuro-hormonais (comandados pelos barorreceptores, quimiorreceptores, 

receptores cardiopulmonares, que regulam as respostas neurais e modulam a liberação 

plasmática de catecolaminas, da renina e angiotensina, da aldosterona e da vasopressina) e 

mecanismos de controle da ingestão/excreção de água e sais (KORNER et al, 1979; 

MARK, A.L.,1996 ; KRIEGER et al, 1998; WALLIN, B.G., CHARKOUDIAN, N., 2007). 



 

 

Nas últimas décadas muitos estudos sobre os mecanismos que controlam a pressão 

arterial foram realizados, evidenciando inúmeros mediadores e sistemas fisiológicos que, 

interagindo mantém a pressão arterial em níveis adequados frente a diferentes situações. É 

possível, que a hipertensão seja causada por disfunções nestes sistemas de controle da 

pressão arterial (KRIEGER, 1991; GRASSI et al., 2010). Dentre os fatores condicionantes 

da elevação mantida da pressão arterial destacam-se o sistema nervoso simpático, o 

sistema renina-angiotensina-aldosterona, fatores endoteliais e o rim. Modificações nestes 

sistemas parecem depender de predisposição genética e de fatores ambientais, como a 

obesidade, o consumo excessivo de álcool, a resistência à insulina, o consumo elevado de 

sal, o estresse e o sedentarismo (FOLKOW, 1982; VASAN et al., 2002, VI DIRETRIZES 

BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2010). 

O sedentarismo constitui um importante fator de risco, estando bem estabelecida a 

ocorrência de elevada taxa de eventos cardiovasculares e maior taxa de mortalidade em 

indivíduos com baixo nível de condicionamento físico. Estima-se que a prevalência do 

sedentarismo na população urbana brasileira seja de 56% nas mulheres e 37% nos homens 

(FUCHS, 1993; MYERS, 2003). Modificações no estilo de vida, incluindo a prática 

regular de exercícios físicos, são recomendadas no tratamento da hipertensão 

arterial.(PESCATELLO et al, 2004; VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE 

HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2010). 

Pelo exposto acima fica claro que a hipertensão arterial é uma enfermidade 

complexa, multifatorial e de difícil tratamento. Reduzir/normalizar os níveis de pressão 

arterial é uma tarefa árdua que tem preocupado os clínicos/pesquisadores há mais de seis 

décadas. O objetivo primordial do tratamento da hipertensão arterial é o controle dos níveis 

pressóricos associado à redução da morbi-mortalidade do paciente hipertenso, aumentada 

em decorrência dos altos níveis tensionais e de outros fatores agravantes (VI DIRETRIZES 

BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2010). 

A redução da PA de indivíduos hipertensos, ainda que parcial, tem-se mostrado 

conduta eficaz para diminuir os riscos de doenças renais, coronárias e cerebrais, 

contribuindo significativamente para sobrevida e para qualidade de vida desses indivíduos 

(MANCIA, GRASSI, 2005). Estes achados têm motivado a busca constante de tratamentos 

eficazes no controle dos níveis pressóricos: diuréticos, vasodilatadores, simpatolíticos, 

beta-bloqueadores, inibidores da enzima de conversão de angiotensina (ECA), antagonistas 

de receptores de angiotensina, bloqueadores de canais de cálcio têm sido amplamente 

utilizados no controle da hipertensão (KAPLAN, 1995; MANCIA, GRASSI, 1998; 



 

 

MANCIA et al., 2005). Mais recentemente outras substâncias farmacologicamente ativas 

como os bloqueadores de renina e agonistas da angiotensina (1-7) foram também 

introduzidas no mercado (SAVERGNINI et al.,2010). 

  Apesar destes avanços na terapêutica medicamentosa, estudos epidemiológicos 

recentes têm demonstrado a importância de tratamentos alternativos e/ou complementares 

aos tratamentos farmacológicos clássicos no controle dos níveis pressóricos e na redução 

da morbi-mortalidade. O “tratamento complementar” inclui mudanças no estilo de vida, 

como redução da ingestão de sal e de álcool, dieta rica em frutas, fibras e minerais, 

hortaliças e laticínios com baixos teores de gordura, redução do peso corporal e 

principalmente a prática regular de exercícios físicos aeróbios (KAPLAN, 1995; MANCIA 

et al., 2005; VI DIRETRIZES BRASILEIRAS DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, 2010). 

Estas observações têm motivado a busca e/ou padronização de protocolos de treinamento 

aeróbio que se mostrem eficientes em reduzir os níveis pressóricos na hipertensão leve a 

moderada ( ARAKAWA, 1993; KAPLAN, 1995, FLETCHER, BALADY, 

2001;WHELTON et al., 2002; CHOBANIAN et al., 2003, MURPHY et al., 2007; 

FAGARD, CORNELISSEN, 2007). 

Atualmente não há dúvidas, quanto aos efeitos benéficos do exercício físico 

praticado regularmente sobre o controle da pressão arterial na hipertensão primária e 

secundária. Estudos recentes têm demonstrado que a queda pressórica depende, em grande 

parte do volume (intensidade X duração) do treinamento físico: enquanto o treinamento 

físico de baixa intensidade (entre 50-60% do consumo máximo de oxigênio ou VO2 max) 

atenua, sobremaneira, a hipertensão arterial, o de alta intensidade (> 85% VO2 max) não 

modifica os níveis de hipertensão. (GAVA et al. 1995; VÉRAS-SILVA et al., 1997; 

FLETCHER & BALADY, 2001; PESCATELLO et al., 2004; FAGARD & 

CORNELISSEN, 2007; MURPHY, et al., 2007). 

Vários mecanismos têm sido sugeridos para explicar a queda da PA de indivíduos 

hipertensos e em diferentes modelos de hipertensão experimental. Entre eles citam-se: a 

redução de freqüência e débito cardíacos (TIPTON et al., 1999; NEGRÃO et al., 1993); a 

normalização da razão parede/luz de arteríolas e da resistência muscular esquelética, a qual 

contribuiu para a redução da resistência periférica total (AMARAL et al., 2000; 2001; 

MELO et al., 2003); a redução do tônus simpático e da resistência à insulina (PETERSEN 

et al. 1980; MIKINES et al. 1989; MEREDITH et al., 1990; GRASSI, 2010); a correção do 

desbalanço entre fatores relaxantes e contráteis derivados do endotélio, com predomínio 

dos relaxantes (VANHOUTTE, 1996); o aumento da capacidade física da circulação em 



 

 

territórios exercitados causado por angiogênese capilar e/ou neoformação de vênulas 

(AMARAL et al., 2000; 2001; MELO 2003; COIMBRA et al, 2008).  

É interessante observar-se que durante o exercício dinâmico há, além dos ajustes da 

FC e do débito cardíaco, alterações simultâneas na redistribuição de fluxo sanguíneo com 

grande aumento nos territórios muscular esquelético e cutâneo, com aumento de menor 

magnitude nos territórios coronariano e cerebral e importante redução dos fluxos renal e 

esplâncnico (MICHELINI, 2007). Estas alterações hemodinâmicas, repetindo-se ao longo 

de todo o protocolo de treinamento, poderiam realmente desencadear/manter vários dos 

mecanismos acima elencados que contribuem para a redução da PA nos hipertensos.  

 

1.2  Ajustes autonômicos induzidos pelo treinamento aeróbio   

 

Sabe-se que a regulação neural da circulação se faz via arco-reflexo. 

Mecanorreceptores localizados na crossa da aorta e na bifurcação das carótidas 

(barorreceptores arteriais) detectam a deformação das artérias causadas pela passagem da 

onda de pulso, codificando os níveis de PA em freqüência de disparos dos potenciais de 

ação e conduzem estas informações sensoriais ao núcleo do trato solitário (NTS) localizado 

no bulbo dorsal (MICHELINI, 2008). Neurônios glutamatérgicos do NTS projetam-se e 

excitam os corpos celulares dos neurônios pré-ganglionares do parassimpático localizados 

nos núcleos dorsal motor do vago (DMV) e ambíguo (NA), e que se projetam ao coração, 

determinando, quando estimulados, redução da freqüência cardíaca (FC). Outros neurônios 

do NTS, também glutamatérgicos, projetam-se ao bulbo ventrolateral caudal (CVLM), 

excitando  neurônios gabaérgicos aí localizados que por sua vez projetam-se e inibem  

neurônios glutamatérgicos que se situam na porção dorsal do bulbo ventrolateral (RVLM, 

origem dos pré-motores simpáticos), inibindo a atividade simpática para coração e vasos e 

determinando aumento da capacitância venosa, queda da FC e contratilidade cardíacas, 

redução da resistência periférica com conseqüente queda da PA (MICHELINI, 2008). Em 

situações em que a estimulação dos barorreceptores é reduzida (durantes quedas abruptas 

da PA), não há estimulação do DMV e NA (redução do tônus parassimpático ao coração) e 

do CVLM (o RVLM e o simpático não serão inibidos), determinando respostas opostas 

(redução da capacitância venosa, aumento da FC, da contratilidade cardíaca e da 

resistência periférica), as quais, novamente, corrigem os desníveis da PA. Esta, como 

ilustrado na Figura 1, constitui a alça primária, ou bulbar de controle cardiovascular.  



 

 

A alça de controle reflexo, que regula a PA tonicamente, é continuamente 

modulada por alças de integração suprabulbar (Figura 1), constituídas por projeções 

catecolaminérgicas do NTS e CVLM a núcleos hipotalâmicos de controle vegetativo e 

comportamental, entre os quais se destaca o núcleo paraventricular (PVN) (MICHELINI, 

STERN, 2009). Subnúcleos parvocelulares do PVN que recebem estas projeções 

ascendentes possuem neurônios pré-autonômicos vasopressinérgicos (VPérgicos) e 

ocitocinérgicos (OTérgicos) que se projetam novamente a áreas bulbares (NTS, DMV, 

RVLM) fechando o circuito de controle autonômico da circulação. Estas alças 

suprabulbares são de fundamental importância para determinar ajustes finos da circulação 

durante diferentes situações comportamentais (MICHELINI, STERN, 2009). 

 

 

Figura 1- Esquema ilustrativo mostrando a alça primária ou bulbar de controle reflexo da PA 

(receptores, aferências periféricas, áreas bulbares, eferências pelo sistema nervoso autônomo) e a 

alça suprabulbar ou modulatória do controle cardiovascular (áreas bulbares, projeções 

catecolaminérgicas ascendentes, núcleos hipotalâmicos, projeções vasopressinérgicas e 

ocitocinérgicas descendentes ao bulbo). No esquema encontra-se também representado o “comando 

central”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: (MICHELINI, MORRIS, 1999)    

 

Além dos mecanismos periféricos que determinam queda da PA (enumerados no 

item anterior), trabalhos recentes com animais hipertensos e normotensos, também 

indicaram que o treinamento aeróbio de baixa intensidade é eficaz em promover 

importantes ajustes em mecanismos centrais de regulação autonômica, contribuindo para 

um controle eficaz dos parâmetros cardiovasculares e da PA (MICHELINI, STERN, 

2009). 

 



 

 

Sabe-se que o controle neural do sistema cardiovascular durante o exercício é 

comandado por 2 mecanismos principais: o “comando central” e o controle autonômico 

reflexo bulbar (MITCHELL, 1990). O “comando central” é um mecanismo tipo “feed 

forward” que estabelece o padrão motor para a musculatura em atividade e envolve várias 

estruturas neurais em diferentes níveis do sistema nervoso central (córtex, hipotálamo, 

mesencéfalo, bulbo dorsal e ventral, cerebelo, coluna intermédio-lateral). Por sua vez o 

controle reflexo da circulação é um controle do tipo “feedback”, envolvendo informações 

aferentes provenientes dos barorreceptores (como também de outros aferentes como os 

quimiorreceptores, os receptores cardiopulmonares, termorreceptores, aferências 

provenientes da musculatura esquelética, etc.), integradas a nível bulbar e que modulam, 

via simpático e parassimpático, os efetores cardiovasculares. Nosso laboratório tem se 

dedicado nos últimos anos a estudar a interação entre o comando central e os mecanismos 

reflexos durante o exercício dinâmico e no treinamento físico. (MICHELINI, 1994; 

MICHELINI, BONAGAMBA, 1998; HIGA-TANIGUCHI et al., 2007; MICHELINI, 

2007; MICHELINI, STERN, 2009)  

Trabalhos de nosso e outros laboratórios têm demonstrado que o treinamento 

aeróbio de baixa intensidade, em ratos normotensos, é bastante eficaz em modular o 

controle autonômico da circulação uma vez que: 

 aumenta o ganho da sinalização aferente pelos barorreceptores arteriais (BRUM et al., 

2000)  

 desloca a faixa de funcionamento dos barorreceptores arteriais para níveis mais 

elevados de FC, sem alterar o ganho do reflexo (NEGRÃO et al., 1992), resposta esta, 

que é reproduzida pela administração exógena de vasopressina no NTS (mimetizando 

a ativação de projeções VPérgicas a esta área) e completamente bloqueada pelo pré-

tratamento com bloqueador  de receptores V1 no NTS de ratos sedentários 

(MICHELINI, 1994; MICHELINI, BONAGAMBA, 1998; MICHELINI, 2007; 

MICHELINI, STERN, 2009). 

 facilita a sinalização CAérgica ascendente do NTS ao PVN, a principal área de 

integração neurovegetativa e comportamental do organismo (HIGA-TANIGUCHI et 

al., 2007; MICHELINI, STERN, 2009).  

 aumenta a excitabilidade de neurônios pré-autonômicos do PVN (JACKSON et al, 

2005) sem alterar o funcionamento dos neurônios magnocelulares envolvidos com a 



 

 

síntese de VP e ocitocina (OT) plasmáticos ( DUFLOTH et al., 1997; BRAGA et 

al.2000; MICHELINI, STERN, 2009). 

 aumenta a atividade de projeções OTérgicas (BRAGA et al., 2000; MICHELINI, 

2001) e VPérgicas (DUFLOTH et al., 1997; MICHELINI, MORRIS, 1999) do PVN 

ao bulbo (MICHELINI, STERN, 2009).  

 facilita, em sedentários e treinados, a instalação da resposta taquicárdica por 

determinar, durante o exercício dinâmico, intensa ativação das projeções VPérgicas ao 

tronco cerebral e em especial ao NTS (DUFLOTH et al., 1997; MICHELINI e 

MORRIS, 1999; MICHELINI, 2007; MICHELINI & STERN, 2009).  

 reduz, em indivíduos treinados, a FC basal (bradicardia de repouso) e a resposta 

taquicárdica ao exercício por facilitar a atividade OTérgica ao complexo solitário–

vagal do tronco cerebral (BRAGA et al, 2000; MICHELINI, 2001; 2007; 

MICHELINI, STERN, 2009).  

 reduz a atividade simpática basal aos rins (DICARLO, BISHOP 1988; NEGRÃO et al. 

1993). 

  diminui a atividade simpática do nervo fibular (GRASSI et. al, 1994).  

 altera o balanço autonômico reduzindo o simpático para o coração (ANGELIS et al., 

2004). 

Com relação aos efeitos do treinamento físico sobre ajustes centrais do controle 

cardiovascular em indivíduos hipertensos as informações são bem mais escassas. Sabe-se 

que o treinamento de baixa intensidade provoca nos ratos hipertensos espontâneos (SHR, 

tido como melhor modelo experimental de hipertensão primária ou hipertensão essencial 

do homem): 

 aumento do ganho da sinalização aferente pelos barorreceptores arteriais (BRUM et 

al., 2000) 

 ligeiro aumento da sinalização CAérgica ascendente do NTS a neurônios OTérgicos 

do PVN que se projetam ao bulbo dorsal (HIGA-TANIGUCHI et al., 2007) 

 aumento significativo da expressão de RNAm para OT no hipotálamo de SHR 

treinados, compensando a depressão do sistema OTérgico central presente nos SHR 

sedentários (vs. normotensos sedentários MARTINS et al., 2005) 

 aumento da densidade de fibras imunorreativas para OT no bulbo dorsal, com redução 

simultânea da elevada FC basal nos SHR treinados (MARTINS et al., 2005). Dados 

anteriores do nosso laboratório já haviam demonstrado que a OT no complexo 



 

 

solitário-vagal facilitava o tônus vagal para o coração (HIGA et al., 2002), enquanto 

que a ação da VP no NTS se fazia no sentido de reduzir a inibição simpática para o 

coração durante elevações transitórias da PA (MICHELINI, 1994; 2007).  

Quanto aos efeitos do treinamento físico sobre a inervação autonômica vasomotora 

de hipertensos, os dados são ainda mais escassos e contraditórios. Enquanto DiCarlo e 

Bishop (2002) e Negrão et al. (1993) relataram haver, após treinamento, redução da 

atividade simpática renal durante quedas transitórias da PA e redução do tônus simpático 

basal aos rins, respectivamente, Buckwalter et al. (1997) demonstraram haver, durante o 

exercício dinâmico, aumento da vasoconstrição muscular esquelética, por ativação 

simpática local acompanhada de redução da sensibilidade dos receptores α - adrenérgicos 

ao agonista endógeno durante o exercício agudo (BUCKWALTER et al., 2001). Identificar 

em hipertensos (e comparar aos normotensos) os efeitos do treinamento aeróbio de baixa 

intensidade sobre a atividade simpática periférica (artérias e arteríolas) em diferentes 

territórios como a musculatura esquelética e rins, é, portanto, uma das propostas do 

presente trabalho. 

Um dado recente de nosso laboratório foi a observação de que a remoção seletiva 

dos barorreceptores arteriais (desnervação sinoaórtica) determinou bloqueio completo dos 

ajustes benéficos sobre o sistema cardiovascular induzidos pelo treinamento em 

hipertensos (CERONI et al, 2009): em ratos desnervados o treinamento aeróbio não foi 

mais acompanhado por bradicardia de repouso e queda da PA, havendo inclusive aumento 

da FC e PA basais. Interessante foi a observação de que enquanto a queda da PA 

subseqüente ao treinamento era, em hipertensos íntegros, acompanhada de redução 

significativa da atividade simpática para a periferia (inferida pelo componente LF da 

análise espectral da PA), nos hipertensos desnervados, submetidos ao treinamento e ao 

sedentarismo, não houve qualquer correlação entre LF e PA (CERONI et al, 2009). Estas 

observações sugerem que a informação aferente conduzida pelos barorreceptores ao NTS e 

deste ao PVN pode se constituir no principal mecanismo desencadeante das adaptações 

centrais ao treinamento aeróbio e que a redução da atividade simpática periférica 

subseqüente ao exercício seria um dos mecanismos condicionantes da queda da PA no 

hipertenso treinado. Desta forma, uma segunda proposição deste trabalho é a de investigar, 

em hipertensos sedentários e treinados e seus controles normotensos, os efeitos da 

desnervação sinoaórtica (SAD, desenvolvida por Krieger em 1964 e recentemente 

adaptada por Moreira e Krieger de forma a preservar integralmente a inervação simpática 



 

 

eferente - comunicação pessoal) sobre a atividade simpática periférica (musculatura 

esquelética e rins).  

 

1.3 Inervação simpática periférica: morfologia e função 

 

O conceito de que a origem da hipertensão relaciona-se com alterações no controle 

simpático ao coração e vasos tem sido desenvolvido durante décadas e tem recebido um 

importante suporte de pesquisas e estudos clínicos realizados ao longo dos últimos anos.  

Vários trabalhos demonstraram que a hipertensão arterial é acompanhada de aumento 

generalizado da atividade simpática (hiperatividade simpática) a qual aumenta o tônus dos 

vasos de resistência, além de estimular mecanismos tróficos locais que induzem hipertrofia 

vascular, mantendo cronicamente a hipertensão (FRANCHINI, 1993; ESLER, 1995; 

JULIUS, 1996; ESLER & KAYE, 2000; WALLING, CHARCOUDIAN, 2007; GUYNET, 

2006, GRASSI, 1998, 2010). Outros estudos também demonstraram que o sistema nervoso 

simpático não só atua nos níveis de pressão arterial, como também contribui para a 

disfunção diastólica ventricular, para a hipertrofia ventricular esquerda, para o 

remodelamento e hipertrofia vascular e para a lesão de órgãos alvos (GRASSI, et al, 2008). 

Não obstante a estas evidências não se conseguiu demonstrar, no entanto, que a 

hiperatividade simpática isolada fosse capaz de provocar hipertensão arterial 

(FRANCHINI, 1993).  

Conforme enfatizado por Claude Bernard e Walter Cannon, a constância do meio 

interno do organismo é em grande parte controlada pelo sistema nervoso autônomo 

(envolvendo divisões simpática e parassimpática), o qual é responsável pelos ajustes 

rápidos frente às modificações do meio interno. Ajustes instantâneos da atividade cardíaca 

são mediados simultaneamente pelo simpático e parassimpático mas as alterações da 

atividade nos efetores vasculares (artérias, arteríolas, veias e vênulas nos diferentes 

territórios) são basicamente mediadas pelo simpático. 

 A divisão simpática do sistema nervoso autônomo é um sistema motor, controlando 

simultaneamente a atividade do músculo cardíaco, da musculatura lisa vascular arterial 

e venosa, e, os níveis plasmáticos de diferentes hormônios. A inervação simpática ao 

sistema circulatório é constituída por: 1) neurônios pré-motores simpáticos localizados 

no RVLM, neurônios do grupamento noradrenérgico A5 na ponte, e neurônios 

preautonômicos do PVN, os quais recebem densas aferências dos sistemas de integração 



 

 

vegetativo e comportamental e se projetam à coluna intermédio-lateral; 2) neurônios 

pré-ganglionares cujos corpos celulares situam-se no núcleo intermédio-lateral da 

medula espinhal, entre os segmentos T1 e L2, projetando-se via corno anterior aos 

gânglios paravertebrais e pré-vertebrais (BERNE, LEVY, 1991, MICHELINI, 2008); 3) 

neurônios pós-ganglionares cujos corpos celulares situam-se nos gânglios simpáticos, 

fora do eixo cérebro-vertebral, e seus axônios inervam todos os efetores do sistema 

circulatório: coração, vasos de resistência e vasos de capacitância. Os neurônios pré-

motores simpáticos são predominantemente glutamatérgicos, enquanto os pré-

ganglionares são colinérgicos e os pós-ganglionares são principalmente 

noradrenérgicos, podendo co-liberar o neuropetídeo Y (BEVAN, 1979; 1987). Quando 

ativados determinam hiperatividade simpática generalizada, vasoconstrição periférica 

com aumento da resistência periférica e redução da capacitância venosa, as quais 

conjuntamente, com o aumento débito cardíaco (aumentos da freqüência e inotropismo 

cardíacos) determinam elevação da PA. 

Dada a complexidade e a extensão da inervação simpática eferente (a circulação em 

todos os territórios encontra-se sob controle direto do simpático), a quantificação da 

atividade simpática não é uma tarefa fácil, tanto que várias técnicas têm sido utilizadas 

para a sua quantificação: dosagem de catecolaminas plasmáticas e/ou em vasos e tecidos 

por radioimunoensaio ou cromatografia líquida de alta performance (HPLC) 

(GOLDSTEIN, 1981; THOMPSON et al., 1995; GAROFALO et al, 1996), simpatectomia 

e/ou bloqueio ganglionar (JULIEN et al., 1990; SANTAJULIANA et al., 1996; CSIKY et 

al., 1997), ‘spillover’ de noradrenalina (HASKING et al.,1988; GRASSI, ESLER, 1999); 

registro eletroneuronográfico da atividade simpática em diferentes leitos vasculares 

(LUNDIN et al.,1984; RICKSTEN  et al, 1984; IRIGOYEN, KRIEGER, 1998, GUILD et 

al, 2005), análise espectral da variabilidade da PA e/ou freqüência cardíaca (AKSELROD 

et al., 1981; PAGANI et al., 1986; MALLIANI et al., 1994), análise de imagem associada 

a imuno-histoquimica (BURGI et al, 2011). Estas técnicas podem fornecer índices gerais 

da atividade simpática, sem particularizá-la aos diferentes territórios (dosagem de 

catecolaminas, bloqueio simpático, análise espectral) ou a registram diretamente, mas em 

apenas um território, em animais anestesiados (eletroneuronografia). Mesmo uma técnica 

recente, para registrar direta e continuamente a atividade simpática em animais acordados 

(GUILD et al, 2005), o faz em apenas 2 diferentes tecidos. Índices da atividade simpática 



 

 

em 3 ou mais territórios pode ser  obtida pelo ‘spillover’ de noraderanalina, mas esta 

técnica não é usualmente empregada em animais de experimentação. 

 Avanços recentes em técnicas de imagem têm permitido a quantificação do sinal 

de imuno-histoquímica (HIGA-TANUGUCHI et al, 2007). Sabendo-se que a 

imunorreatividade para a Tirosina Hidroxilase (TH, enzima que se constitui na etapa 

limitante da síntese de noradrenalina nos terminais nervosos) tem sido utilizada como um 

marcador da inervação simpática (SALTZMAN et AL, 1992; DAMON, 2008; SWISSA et 

al, 2008, LONG, SEGAL, 2009), a combinação da técnica de análise de imagem com a da 

imunorreatividade para a TH (THir) poderia se constituir em uma ferramenta importante 

para se quantificar a síntese de noradrenalina nos terminais simpáticos de artérias/arteríolas 

em diferentes territórios, permitindo uma análise simultânea dos efeitos da hipertensão e da 

hipertensão associada ao treinamento físico sobre a atividade simpática. Dados 

preliminares de nosso laboratório associando a técnica de análise de imagem (IMAGE 

PRO-PLUS) à imuno-histoquimica já haviam demonstrado ser possível mensurar a THir 

presente nos terminais nervosos de neurônios pós-ganglionares que inervam as arteríolas 

musculares esqueléticas (BURGI et al.,2011). A grande vantagem foi a possibilidade de se 

“visualizar” e quantificar a síntese/armazenamento do neurotransmissor simpático 

simultaneamente em diferentes territórios. É certo que a THir vascular fornece apenas 

índice da atividade simpática e apenas num determinado momento, mas o faz simultânea e 

especificamente em diferentes territórios. Associada à HPLC e ao registro direto da 

atividade simpática renal em diferentes territórios, fornecerá um quadro mais completo dos 

efeitos do treinamento físico em animais normotensos e hipertensos com e sem a 

integridade funcional dos baroreceptores. A técnica da THir deverá, portanto, ser explorada 

no presente trabalho e confirmada por técnicas tradicionais de quantificação da atividade 

simpática. 

A quantificação da atividade simpática na hipertensão, bem como a análise dos 

efeitos induzidos pelo treinamento aeróbio de baixa intensidade são essenciais para se 

entender a etiopatologia da hipertensão essencial, para auxiliar no diagnóstico precoce e no 

controle adequado dos níveis pressóricos e para reduzir a morbimortalidade. 

 

 

 

 

 



 

 

6 CONCLUSÕES 

 

     Os dados do presente trabalho demonstraram que as adapatacões no simpático 

periférico induzidas pelo treinamento físico aeróbico de baixa intensidade são tecido-

específicas e dependem da linhagem experimental. Os normotensos respondem ao 

treinamento com reducão da atividade simpática periférica ao coração, rins e músculos 

esqueléticos ao passo que os hipertensos respondem com intensa redução ao coração e 

rins, mas aumento da atividade simpática para o território muscular esquelético. 

    Nossos resultados mostraram ainda que as adaptacões do simpático periférico 

induzidads pelo treinamento dependem em ambos os grupos da integridade dos 

barorreceptores arteriais em sinalizar aos centros autonômicos de integração 

cardiovascular, uma vez que todos os ajustes foram bloqueados na ausência da 

integridade dos barorreceptoptores. 
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