
 

 

MARIA TEREZA JORDÃO 

 

 

EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO NO REMODELAMENTO DE GR ANDES 

ARTÉRIAS EM RATOS NORMOTENSOS E HIPERTENSOS 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade de São Paulo, 
para obtenção do Título de Doutor em 
Ciências. 
 
Área de concentração: Ciências 
Morfofuncionais 
 

Orientador(a): Prof. Dr. Renato Paulo 
Chopard 

 

 

 

 

São Paulo 

2008 

 



 1 

RESUMO 

 

JORDÃO, M. T. Efeito do treinamento físico no remodelamento de gr andes 
artérias em ratos normotensos e hipertensos . 2008. 97 f. Tese (Doutorado em 
Ciências Morfofuncionais) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2008. 
 

Investigamos os efeitos do treinamento físico (T) aeróbio sobre o possível 

remodelamento de grandes artérias de animais hipertensos (SHR) e normotensos 

(WKY). Os animais foram submetidos à T em esteira (50-60% da capacidade 

máxima, 1h/dia, 5dias/semana) ou mantidos sedentários (S) por 3 meses. Ao final 

dos protocolos, foram submetidos à canulação crônica para registros 

hemodinâmicos basais. A seguir foram anestesiados e perfundidos com salina e 

PFA 4% para análise histológica e com solução Karnovski para microscopia 

eletrônica de transmissão (MET). A aorta torácica e abdominal e as artérias carótida, 

renal e femoral foram retiradas e processadas para a técnica de 

Weigert/Hematoxilina e MET. Na análise morfométrica foram determinados os 

seguintes parâmetros: DI, DE, espessura de parede, razão média/luz e AST de 

todos os segmentos arteriais, enquanto que na análise estereológica quantificou-se 

a densidade numérica (QA), a densidade volume (VV) e a densidade de área (SV) do 

núcleo do músculo liso vascular e do componente elástico (total, lamelar e fibrilar). 

Nos SHRS (vs WHYS) a PAM e FC basais apresentavam-se elevados (172±1 mmHg 

e 386±9 bpm, respectivamente). TF foi igualmente eficaz em aumentar o ganho de 

capacidade física em ambos os grupos (+264±12 e +279±33 m), mas quedas da 

PAM (-4%) e FC (-7%) foram observadas somente nos SHRT. Não foram 

observadas diferenças ultra-estruturais marcantes nos vasos de SHR e WKY, porém 

o T foi eficaz em reorientar as células musculares lisas, reduzir o colágeno da matriz 

extracelular, prevenir a duplicação da limitante elástica interna, reduzir a 

vacuolização subendotelial em ambos os grupos e prevenir a fragmentação da 

lâmina elástica interna na aorta torácica dos SHR. Nos SHRS vs WKYS houve 

aumentos significativos do calibre da aorta torácica (+7%), carótida (+19%), redução 

da abdominal (-7%) e aumentos da razão média/luz das artérias renal (+80%) e 

femoral (+48%). Houve também aumentos significativos de espessura e AST da 

carótida (+27% e +47% respectivamente), femoral (+64% e +62% respectivamente) 

e da aorta torácica (+31%). O T não causou alterações geométricas nas grandes 
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artérias de SHR e de WKY, com exceção de aumento inesperado da razão 

média/luz na femoral (+31%, p<0,05) apenas nos SHRT. Quantos aos parâmetros 

estereológicos observou-se aumentos significativos na VV (+60%) e SV (+60%) do 

músculo liso vascular da aorta, acompanhados de redução significativa da VV (-10% 

e -29%) e SV (-11% e -23%) do componente elástico total e lamelar, sem alteração 

do componente elástico fibrilar nos SHRS. A razão entre densidade de volume de 

lamelas e fibrilas, densidade de volume do músculo liso vascular também foi 

significativamente reduzida (-43% e -56% respectivamente) nos SHRS. Por outro 

lado, o T determinou redução da QA (-25%), a VV (-40%) e SV (-40%) do músculo liso 

vascular apenas nos SHRT, sem alterar o componente elástico lamelar e fibrilar. No 

entanto, a razão componente elástico/músculo liso vascular foi corrigida pelo T 

(aumentos de +85% e +90%, respectivamente, vs SHRS). Nossos dados sugerem 

que a hipertensão aumenta preferencialmente a espessura das grandes artérias de 

forma a manter constante a tensão desenvolvida pela parede vascular, enquanto 

que o treinamento aeróbio de baixa intensidade, independente do nível de pressão 

arterial, modifica essencialmente o arranjo ultra-estrutural do vaso, determinando 

adicionalmente na artéria muscular esquelética alterações geométricas 

compensatórias a ajustes da microcirculação induzidos pelo exercício. Além disso, a 

comparação de nossos resultados com aqueles induzidos pelo treinamento na 

microcirculação muscular esquelética sugerem que os efeitos do T diferem entre 

grandes e pequenas artérias/arteríolas. 

 

Palavras-chave: Grandes artérias; Hipertensão Arterial; Treinamento Físico; 

Remodelamento. 
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ABSTRACT 

JORDÃO, M. T. Effect of exercise training in the remodeling of la rge arteries in 
spontaneously hypertensive and normotensive rats . 2008. 97 f. PhD thesis 
(Morphofunctional Sciences) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2008. 
 

We investigated the effects of exercise training (T) on the possible remodeling of 

large arteries of spontaneously hypertensive (SHR) and normotensive rats (WKY). 

The animals were submitted to treadmill T (50-60% of maximum capacity, 1h/day, 5 

d/week) or kept sedentary (S) for 3 months. At the end of the protocols, they were 

submitted to chronic cannulation for records of baselines hemodynamics. Following 

they were anesthetized and perfused with saline and PFA 4% for histological 

analysis and Karnovski solution for transmission electron microscopy (TEM). The 

thoracic and abdominal aorta and carotid, renal and femoral arteries were harvested 

and processed for the technique of Weigert/Hematoxylin and TEM. In morphometric 

analysis were determined the following parameters: DI, DE, thickness of wall, 

media/lumen ratio and AST in all arterial segments, while the stereological analysis 

quantified the density number (QA), the density volume (VV) and density of area (SV) 

of the nucleus of vascular smooth muscle and the elastic component (total, lamellar 

and fibrillar). In SHRS (vs WHYS) MAP and HR baseline were seen to be high (172 ± 

1 mmHg and 386 ± 9 bpm respectively). T has also been effective in increasing the 

gain of physical capacity in both groups (+264 ± 12 and +279 ± 33 m), but falls in 

MAP (-4%) and HR (-7%) were observed only in SHRT. There were no significant 

ultrastructural differences in vessels of SHR and WKY, but T was effective in 

reorganize the smooth muscle cells, reduce the collagen of extracellular matrix, 

preventing the duplication of internal elastic lamina, reduce the subendothelial 

vacuolization in both groups and prevent the fragmentation of internal elastic lamina 

in the thoracic aorta of SHR. In SHRS there were significant increases in the caliber 

of the thoracic aorta (+7%) carotid (+19%), reduction of abdominal aorta (-7%), 

increases of the media/lumen ratio of the renal arteries (+80%) and femoral (+48%). 

There were also significant increases in thickness of the carotid and AST (+27% and 

+47% respectively), femoral (+64% and +62% respectively) and the thoracic aorta 

(+31%). T did not cause changes in the geometry of the large arteries of SHR and 

WKY, except for unexpected increase of media/lumen ratio in the femoral (+31%, p 

<0.05) only in SHRT. In spite of stereological parameters there were significant 
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increases in VV (+60%) and SV (+60%) of the vascular smooth muscle of the thoracic 

aorta, with significant reduction of VV (-10%, -29%) and SV (-11 %, -23%) of the total 

and lamellar elastic component without changing the fibrillar elastic component in 

SHRS. The ratio between density of volume of lamellas and fibrils and density of 

volume of vascular smooth muscle was also significantly reduced (-43% and -56% 

respectively) in SHRS. Furthermore, T determined reduction of QA (-25%), VV (-40%) 

and SV (-40%) only in vascular smooth muscle in SHRT, without changing the 

lamellar and fibrillar elastic component. However, the ratio between elastic 

component and vascular smooth muscle cell was corrected by T (increases of +85% 

and +90% respectively, vs SHRS). Our data suggest that hypertension increases 

preferably the thickness of the large arteries in order to maintain constant tension 

developed by the vascular wall, while the low-intensity aerobic training, regardless of 

the level of blood pressure, changes essentially the ultrastructural arrangement of 

vessel, determining further, in skeletal muscle artery, geometric changes 

compensatory to adjustments of the microcirculation induced by exercise. Moreover, 

the comparison of our results with those induced by training in skeletal muscle 

microcirculation suggests that the effects of T differ between large and small 

arteries/arterioles. 

 

Keywords: Large arteries; Hypertension; Exercise Training; Remodeling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Hipertensão Arterial e Alterações Morfofunciona is dos Vasos de 

Resistência e de Condutância 

 

A hipertensão arterial (HA) é uma doença complexa e multifatorial que afeta 

aproximadamente 20% da população adulta, sendo importante fator de risco para 

morbidade e mortalidade relacionadas às doenças cardiovasculares (MUNTNER et 

al., 2002; LOUTZENHISER et al., 2002; NEDER e BORGES, 2006). A fisiopatologia 

da HA em humanos não é bem compreendida. Estima-se que 90% ou mais das 

pessoas identificadas como hipertensas são classificadas como portadoras de 

hipertensão idiopática (de origem desconhecida) ou essencial (WILMORE e 

COSTILL, 2001). 

 No desenvolvimento da hipertensão arterial duas classes de fatores são 

preponderantes: fatores genéticos não modificáveis e aqueles dependentes do estilo 

de vida (peso corporal, dieta, tabagismo, alcoolismo, estresse e nível de atividade 

física) que podem ser alterados, contribuindo de forma significativa para a 

determinação dos níveis pressóricos. 

Na HA, a elevação dos níveis pressóricos encontra-se associada a alterações 

funcionais, estruturais e mecânicas das artérias e arteríolas e à disfunção endotelial, 

favorecendo a vasoconstrição e o remodelamento vascular (KANNEL, 2000). O 

remodelamento da parede vascular tem características hipertróficas nas grandes 

artérias e eutróficas nas arteríolas (HASHIMOTO et al., 1987; OLLERENSHAW et 

al., 1988, MULVANY, 2002). Nas grandes artérias, a HA provoca alterações 

funcionais, geométricas e estruturais (como hipertrofia das células musculares lisas 

da parede arterial e alterações na produção de matriz extracelular), que alteram a 

contratilidade vascular, afetando seu desempenho mecânico (HEAGERTY et al., 

1993; LAURENT, 1995; MULVANY, 1996; FRIDEZ et al., 2003). Essas alterações 

reduzem a função de armazenamento das grandes artérias, contribuindo com os 

efeitos deletérios decorrentes da hipertensão, como por exemplo, o aumento da 

pressão média e da pressão de pulso (LONDON e COHN, 2002; SAFAR et al., 

2003). 

 As grandes artérias, como aorta, carótida, ilíaca, mesentérica e renal são 

tradicionalmente consideradas como vasos de condutância. Sua principal função é 
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conduzir e distribuir o débito cardíaco para diferentes tecidos, representando um 

sistema de baixa resistência, e não estão envolvidas diretamente no controle local 

do fluxo sangüíneo. Estas artérias também têm importante função de 

armazenamento de pressão e volume nas mudanças fásicas de pressão. A 

distendibilidade destes vasos afeta a impedância para ejeção ventricular, que por 

sua vez é importante na determinação do estresse sistólico final da parede 

ventricular (O’ROUKE, 1982; FOLKOW, 1982).  

As propriedades mecânicas passivas das artérias de condutância são devidas 

à presença de fibras elásticas e colágenas, enquanto a célula muscular lisa é 

considerada o elemento ativo (PARKS et al., 1993). As fibras elásticas estão 

presentes na matriz extracelular, constituídas por elastina e microfibrilas, dotando os 

vasos de elasticidade, enquanto o colágeno, uma protéina mais rígida, possui papel 

limitante na distensão do vaso (KIELTY et al., 2002). 

 Em animais hipertensos as artérias de condutância, exibem hipertrofia da 

camada média vascular, caracterizado por aumentos na área de secção transversa 

total do vaso e da espessura vascular (WOLINSKY, 1970; WOLINSKY, 1971; 

SAFAR et al., 1995; GORP et al., 2000; ET-TAOUIL et al., 2003). Estudos 

demonstraram que estas alterações estruturais da parede das grandes artérias 

decorrentes da HA podem estar relacionadas não somente com à hipertrofia da 

musculatura lisa vascular (OLIVETTI et al., 1980; OWENS e SCHWARTZ 1982; 

OWENS e SCHWARTZ, 1983), como também à maior expressão de proteínas da 

matriz extracelular (elastina e colágeno, por exemplo), e à alteração da expressão 

de fibronectinas e conexinas, responsáveis pela interação célula-matriz extracelular 

(TAKASAKI et al., 1990; BÉZIE et al., 1998; HAEFLIGER et al., 2004; LI e SIMARD 

2002; KURJIAKA et al., 2005). Este remodelamento observado na túnica média da 

parede arterial de animais hipertensos causa aumento nos espaços interlamelares, 

determinando aumento da área de secção transversa e dos diâmetros interno e/ou 

externo dos vasos (WOLINSKY, 1970, 1971; DOBRIAN et al., 1999). Poucas 

alterações estruturais macroscópicas são observadas na túnica íntima das grandes 

artérias de hipertensos, de forma que o remodelamento da túnica média é 

aparentemente responsável pelas modificações na parede do vaso. 

Estudos realizados anteriormente em animais experimentais e humanos 

demonstraram que os vasos de hipertensos mais espessos eram mais rígidos do 

que vasos de normotensos (KARSNER, 1938; FEIGL et al., 1963; AARS et al., 



 7 

1968). No entanto, estudos mais recentes demonstram que a rigidez arterial não 

está aumentada, mas considerada normal em pacientes e animais hipertensos, 

apesar da hipertrofia da parede arterial (MICHELINI e KRIEGER, 1981, 1986; 

SUMITANI et al., 1986, 1997; BÉZIE et al., 1998; GORP et al., 2000; LAURENT et 

al., 2005). 

Interessante notar que, nas artérias de resistência, as adaptações induzidas 

pela hipertensão refletem-se na microcirculação, a qual compreende os capilares, as 

vênulas e as veias de pequeno calibre (HEAGERTY et al., 1993; LEVY et al., 2001). 

As pequenas artérias, as arteríolas e os esfíncteres pré-capilares possuem 

importância central no controle local de fluxo e na determinação da resistência 

regional, bem como da resistência periférica total. Estes vasos, por possuírem uma 

camada muscular espessa em relação à luz vascular (elevada razão parede/luz), 

apresentam grandes alterações do diâmetro vascular frente a estímulos 

hemodinâmicos e neuro-humorais (MULVANY et al., 1990). O aumento na massa da 

musculatura lisa vascular (hiperplasia, hipertrofia e/ou remodelamento) em vasos de 

resistência é de extrema importância na manutenção da resistência local e, portanto, 

da resistência periférica total na hipertensão crônica (FOLKOW, 1982).  

Análises utilizando microscopia eletrônica de transmissão em diferentes 

modelos de hipertensão demonstraram hipertrofia da túnica média e as alterações 

ultraestruturais do endotélio, levando a um espessamento da túnica íntima da aorta 

e carótida, sugestiva de permeabilidade aumentada (VERHEYEN et al., 1974). 

Também Gabbiani et al. (1979) observaram que a túnica íntima da aorta reage de 

forma similar aos diferentes tipos de hipertensão, podendo ser uma resposta 

adaptativa aos altos níveis de pressão. Na hipertensão renovascular as maiores 

alterações observadas na aorta torácica e abdominal foram a aderência de células 

mononucleadas e ativação do endotélio, que aumentaram a síntese de 

macromoléculas e causaram alterações ultra-estruturais da túnica íntima (KOWALA 

et al., 1986). Ainda Clozel et al. (1991) estudando diferentes leitos vasculares em 

animais espontaneamente hipertensos (SHR) descreveram alterações da função 

endotelial na aorta e carótida, com infiltrações de macrófagos no espaço 

subendotelial, porém estas alterações não foram observadas na artéria renal. 

Permeabilidade anormal da membrana basal e do endotélio, caracterizada 

pela difusão de partículas coloidal de carbono, de proteínas do plasma e de 

eritrócitos na média e adventícia, bem como infiltrações de leucócitos na túnica 
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íntima e acúmulos multilamelares da membrana basal, foram observadas tanto na 

íntima como na média de diferentes artérias (WIENER et al., 1969; LIMAS et al., 

1983; GUYTON et al., 1990). Além dessas alterações endoteliais e da matriz 

extracelular, Bézie et al. (1998) também observaram em SHR o aumento de 

conexões entre células musculares lisas e lamelas elásticas (as chamadas placas 

densas), sugerindo que estas alterações se devam a uma adaptação mecânica da 

parede arterial induzida pela hipertensão. 

 

1.2 Exercício Físico e Alterações Morfofuncionais d os Vasos de Resistência e 

de Condutância 

 

 Tem sido Intensa a busca por tratamentos eficazes no controle da HA. Estes 

tratamentos incluem não apenas as terapias farmacológicas clássicas, como 

diuréticos, vasodilatadores, simpatolíticos, beta-bloqueadores, inibidores da enzima 

conversora de angiotensina, bloqueadores de canais de cálcio e antagonistas de 

receptores de angiontesina II, como também mudanças no estilo de vida (terapias 

não farmacológicas) (KAPLAN, 1991, 1995; ZANCHETTI, 1995; MANCIA e GRASSI, 

1998,). Dentre as terapias não farmacológicas, o exercício físico aeróbio moderado 

(isoladamente ou associado com terapias farmacológicas) tem se mostrado bastante 

eficaz para reduzir os níveis pressóricos de indivíduos hipertensos leves e 

moderados, bem como um importante coadjuvante no tratamento medicamentoso de 

hipertensos severos (CHOBANIAN et al., 2003; PESCATELLO et al., 2004). O 

treinamento físico aeróbio de baixa intensidade também tem se mostrado eficaz em 

reduzir a resistência vascular e a pressão arterial em diferentes modelos 

experimentais de hipertensão (KAPLAN, 1991; KENNEY e SEALS, 1993; MANCIA e 

GRASSI, 1998; CLEROUX et al., 1999; AMARAL et al., 2000; 2001; FRANÇA e 

MICHELINI, 2001; KURU et al., 2002; MELO et al., 2003). O treinamento físico 

aeróbio de baixa intensidade (50 a 60% da capacidade máxima) tem sido indicado 

como a intensidade ideal para obtenção de efeitos benéficos do treinamento sobre o 

sistema cardiovascular de hipertensos, tais como a redução da pressão e o 

remodelamento de arteríolas (GAVA et al., 1995; AMARAL et al., 2000; 2001; MELO 

et al., 2003). 

Os efeitos do treinamento aeróbio na redução da pressão arterial em 

indivíduos hipertensos são conhecidos de longa data (BOYER e KASCH, 1970; 
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CHOQUETTE e FERGUSON, 1973). Mas recentemente têm-se relatado que o 

treinamento é eficaz não somente em reduzir os níveis pressóricos de pacientes 

hipertensos, mas também em facilitar o aparecimento de outros benefícios - a 

redução do peso corporal, a redução da gordura corporal, e de circunferência 

abdominal, o aumento da sensibilidade à insulina, a redução dos triglicérides e 

aumento do HDL colesterol em humanos (MEREDITH et al., 1991; VAITKEVICIUS et 

al., 1993; CORNELISSEN e FAGARD, 2005; FAGARD, 2006).  

Embora não se conheçam em maiores detalhes sobre o(s) mecanismo(s) que 

condiciona(m) a redução da pressão, várias hipóteses têm sido aventadas para 

explicar a queda da pressão arterial de indivíduos hipertensos e de modelos 

experimentais de hipertensão, tais como: redução de freqüência cardíaca (NEGRÃO 

et al., 1993; TIPTON, 1999); queda da resistência muscular esquelética com 

redução da resistência periférica total (AMARAL et al., 2000; 2001; MELO et al., 

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

1980; MIKINES et al., 1989; MEREDITH et al., 1990); correção do desbalanço entre 

os fatores relaxantes e contráteis derivados do endotélio, com predomínio dos 

primeiros (JANKASUL, 1995; VANHOUTTE, 1996; CHEN et al., 2001; LATORRE et 

al., 2002); e o aumento da capacidade física da circulação de territórios exercitados, 

por angiogênese capilar e/ou neoformação de vênulas (AMARAL et al., 2000; 2001; 

MELO et al., 2003).  

Com relação à microcirculação, dados recentes demonstram que o 

treinamento aeróbio de baixa intensidade foi eficaz em reduzir os níveis pressóricos 

dos SHR e que esta diminuição correlacionava-se com a redução da resistência 

vascular do trem posterior e com a normalização da elevada razão parede/luz de 

arteríolas musculares esqueléticas observadas nos hipertensos sedentários 

(AMARAL et al., 2000; 2001; MELO et al., 2003). Observou-se também que o 

treinamento físico aeróbio determinou, no grupo SHR, redução da razão parede/luz 

de arteríolas miocárdicas de pequeno calibre (>30µm de diâmetro interno), sem 

alteração nas arteríolas renais, cujo território responde ao exercício com 

vasoconstrição e não vasodilatação (MELO et al., 2003). A redução da razão 

parede/luz dos SHR treinados (vs SHR sedentários) não foi acompanhada de 

alterações da área de secção transversa das arteríolas musculares, mas de 

aumento nos diâmetros interno/externo das arteríolas, sugerindo remodelamento 

hipotrófico (MULVANY 2002). 
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Interessante notar que nenhuma alteração da razão parede/luz da resistência 

vascular do trem posterior e da pressão arterial foram observadas nos controles 

normotensos (WKY) submetidos ao mesmo protocolo de treinamento (AMARAL et 

al., 2000; MELO et al., 2003). Em conjunto, estes dados indicavam a potencialidade 

do treinamento físico em determinar remodelamento hipotrófico especificamente em 

arteríolas anteriormente hipertrofiadas pela hipertensão. 

Demonstrou-se que o treinamento aeróbio foi eficaz em induzir angiogênese 

capilar em todos os tecidos exercitados (músculos esqueléticos, diafragma e 

miocárdio) não somente dos SHR como também nos WKY (AMARAL et al., 2000; 

2001; FRANÇA, 2001; MELO et al., 2003). Em conjunto estes estudos 

demonstravam a potencialidade do treinamento físico aeróbio em alterar a estrutura 

da microcirculação. 

Quanto à reatividade vascular, tem-se proposto que o treinamento aeróbio 

determina, nos vasos do tecido muscular em atividade, maior aumento da tensão de 

cisalhamento (“shear stress”) e maior liberação de EDRFs, facilitando a 

vasodilatação (ARMSTRONG e LAUGHLIN, 1984; MUSH et al., 1987; KOLLER e 

KALEY, 1991). Além disso, estudos contemporâneos sugerem que os efeitos do 

treinamento na reatividade vascular são específicos em relação aos diferentes 

segmentos da circulação. Laughlin et al. (2003) estudando a reatividade vascular na 

circulação coronariana em porcos, demonstraram que, após um programa de 

treinamento de curto prazo, as artérias, mas não arteríolas coronárias, exibiam um 

aumento na resposta vasodilatadora dependente do endotélio. Nesta mesma linha 

de raciocínio, Hagg et al. (2004) sugeriram que a melhora da função vascular após o 

treinamento diferia em leitos vasculares distintos, uma vez que observaram melhora 

da resposta vasodilatadora em artérias mesentéricas, mas não da aorta de SHR. 

No que diz respeito a artérias de condutância, estudos foram realizados na 

aorta torácica buscando analisar os efeitos de diferentes protocolos de treinamento 

aeróbio no componente colágeno, elástico e muscular liso da parede arterial. Em 

relação aos parâmetros geométricos da aorta, o treinamento físico parece não 

causar alterações marcantes em animais normotensos (MATSUDA et al., 1993; 

NIEDERHOFFER et al., 2000; NOSAKA et al., 2003). Contudo, quanto aos 

componentes da matriz extracelular, há certa discrepância nos resultados. De 

acordo com Faris (1973), após seis semanas de treinamento em esteira houve 

redução do componente colágeno em animais normotensos. Interessante notar que 
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as respostas vasculares parecem correlacionar-se diretamente com o protocolo de 

treinamento utilizado. Houve aumento do componente elástico sem alteração do 

componente colágeno em normotensos após dezesseis semanas de treinamento 

com natação (MATSUDA et al., 1989). Seguindo a mesma linha de raciocínio, 

Matsuda et al. (1993) comparam diferentes protocolos de treinamento em animais 

normotensos e observaram o aumento significativo de elastina, sem alteração do 

colágeno nos animais que faziam natação forçada. Por outro lado, Niederhoffer et al. 

(2000) sugeriram que, após um protocolo de treinamento de oito semanas em 

esteira, não houve alterações do componente elástico. Nosaka et al. (2003), 

estudando a influência de exercício regular nas alterações vasculares induzidas pela 

idade e utilizando protocolo de treinamento com natação por dezenove semanas, 

observaram que o conteúdo de elastina em ambos os grupos (jovens e velhos) foi 

significativamente menor e que o conteúdo de colágeno foi significativamente maior 

nos animais velhos. Observa-se dessa maneira que existem vários estudos na 

literatura a respeito dos efeitos do treinamento físico aeróbio sobre os parâmetros 

geométricos e de matriz extracelular em animais normotensos; porém, quase nada 

existe na literatura com relação aos possíveis efeitos do treinamento físico aeróbio 

sobre estes parâmetros em animais hipertensos. Em um estudo com animais SHR 

submetidos a diferentes protocolos de treinamento não se observaram alterações 

nas concentrações de proteínas totais na matriz extracelular (colágeno e elastina) 

(HIGUCHI et al., 1985). No entanto, quando estes autores comparam os protocolos 

de treinamento (exercício voluntário versus corrida em esteira), relataram aumento 

do colágeno apenas nos SHR que corriam em esteira. Em outro estudo mais 

recente, animais hipertensos (SHR) cujo protocolo de treinamento foi iniciado na 

fase pré-hipertensiva, observaram-se alterações na geometria da aorta, bem como 

aumentos de fibras elásticas oxitalânicas e elaunínicas, e aumento da densidade 

numérica de células musculares lisas (HORTA, et al., 2005). 

Embora sejam bem conhecidos os efeitos do treinamento aeróbio sobre as 

alterações estruturais e funcionais em vasos da microcirculação de hipertensos 

(redução da razão parede/luz de arteríolas, com redução proporcional da resistência 

local, angiogênse capilar com aumento da extração de oxigênio, aumento da 

densidade venular e do reservatório venoso da musculatura esquelética), há poucas 

informações relativas aos efeitos do treinamento físico sobre artérias de grande 
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calibre de diferentes territórios. Também não se sabe se estas possíveis alterações 

ocorreram em hipertensos. 

 Com base nestas informações, o objetivo de nosso estudo foi investigar os 

efeitos do treinamento físico aeróbio de baixa intensidade sobre o possível 

remodelamento da aorta torácica e abdominal, artérias carótida, renal e femoral de 

animais hipertensos e seus controles normotensos. 
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3 CONCLUSÕES 

 

Nossos resultados mostraram que a hipertensão arterial: 

 

- altera marcadamente a geometria das grandes artérias, com aumento da área 

de secção transversa, da espessura da média e/ou hipertrofia do músculo liso 

vascular acompanhados de redução do componente elástico vascular, 

- não modifica acentuadamente a aparência ultra-estrutural dos vasos (com 

exceção da fragmentação da limitante elástica interna), 

 

e que o treinamento físico: 

 

- não modifica a geometria das grandes artérias, com exceção do aumento da 

razão média/luz da artéria femoral e da reversão da hipertrofia do músculo 

liso vascular em hipertensos, aumentando a proporção do componente 

elástico/componente muscular; 

- causou em ambos os grupos, no entanto, importante rearranjo circunferencial 

da célula muscular lisa, com redução da vacuolização endotelial e do 

colágeno na matriz extracelular, 

 

esses resultados indicam que a hipertensão aumenta preferencialmente a espessura 

das grandes artérias de forma a manter constante a tensão desenvolvida pela 

parede vascular, enquanto o treinamento aeróbio de baixa intensidade, 

independente do nível de pressão arterial, modifica essencialmente o arranjo ultra-

estrutural do vaso, determinando adicionalmente na artéria muscular esquelética 

alterações geométricas compensatórias à ajustes da microcirculação induzidos pelo 

exercício. 

 Além disso, a comparação de nossos resultados com aqueles induzidos pelo 

treinamento na microcirculação muscular esquelética sugerem que os efeitos do 

treinamento físico diferem entre grandes e pequenas artérias/arteríolas. 
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