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Resumo 

Introdução: O quadro hipertensivo pode ainda ser agravado quando associado 

ao envelhecimento, e a prática do exercício físico está relacionada a uma 

melhora do quadro hipertensivo, pois leva a uma série de ajustes 

cardiovasculares, que em conjunto reduzem a pressão arterial. o intervalo de 

pulso (IP) dos animais SHR treinados por 8 semanas  mostrou que o 

componente HF (alta frequência) foi maior (T8:25,1±3,4ms²) em comparação 

aos grupos sedentários com 0 (S0:11,5±2,2 ms²) e 8 semanas (S8:7,0±2,8 

ms²). O treinamento físico aeróbio por 8 semanas não foi capaz de modificar a 

contagem de neurônios positivos para ChAT e TH, tanto nos animais SHR 

quanto nos animais WKY. Conclusão: O exercício físico foi capaz de melhorar 

o desempenho em esteira, diminuir a pressão arterial sistólica, diastólica e 

média, melhorar a sensibilidade barorreflexa e aumentar o componente HF 

para o coração.  

 

Palavras-chave: Hipertensão.Envelhecimento.Exercício físico.Controle neural 
da circulação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Abstract 

Introduction: Hypertension can be aggravated when associated with aging, 

and the practice of exercise training leads to a series of cardiovascular 

adjustments in the cardiovascular system with a significant improvement of the 

comorbidities caused by this patology, including reduction in the blood pressure 

level. Conclusion: Exercise training was able to improve treadmill 

performance, decrease systolic, diastolic and mean blood pressure, improve the 

baroreflex sensitivity and increase the HF component to the heart. 

 

Key words: Hypertension.Aging.Exercise training.Neural control of circulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Hipertensão neurogênica- epidemiologia 

 

A HAS é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis 

elevados e sustentados de pressão arterial. Associa-se frequentemente à 

alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins 

e vasos sanguíneos) e à alterações metabólicas, com consequente aumento do 

risco de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais  (Arquivos Brasileiros de 

Cardiologia,2017; Malta et al., 2009; Williams, 2010). 

A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle e é considerada 

um dos principais fatores de risco modificáveis e um dos mais importantes 

problemas de saúde pública. A mortalidade por doença cardiovascular (DCV) 

aumenta progressivamente com a elevação da PA a partir de 115/75 mmHg de 

forma linear, contínua e independente (Arquivo Brasileiro de Cardiologia, 2017). 

Em 2001, cerca de 7,6 milhões de mortes no mundo foram atribuídas à 

elevação da PA (54% por acidente vascular encefálico e 47% por doença 

isquêmica do coração) (Williams, 2010), sendo a maioria em países de baixo e 

médio desenvolvimento econômico e mais da metade em indivíduos entre 45 e 

69 anos. No Brasil, as DCV têm sido a principal causa de morte.  

Em 2007 ocorreram 308.466 óbitos por doenças do aparelho circulatório, 

sendo 12,8% relacionadas à hipertensão (Fig 1) (Malta et al., 2009).  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 1: Estatística de óbitos relacionados à doenças do aparelho 
circulatórios

 

Fonte: Arquivos Brasileiros Cardiologia, 2010 

Entre 1990 a 2006, observou-se uma tendência lenta e constante de 

redução das taxas de mortalidade cardiovascular. As DCV são ainda 

responsáveis por alta frequência de internações ocasionando custos médicos e 

socioeconômicos elevados (Malta et al., 2009 ; Arquivo Brasileiro de 

Cardiologia, 2017). Inquéritos populacionais em cidades brasileiras nos últimos 

20 anos apontaram uma prevalência de HAS acima de 30% considerando-se 

valores de PA ≥ 140/90 mmHg, Vários estudos encontraram prevalências entre 

22,3% e 43,9%, (média de 32,5%), com mais de 50% entre 60 e 69 anos e 

75% acima de 70 anos (Cesarino et al., 2008; Rosário et al., 2009). Entre os 

gêneros, a prevalência foi de 35,8% nos homens e de 30% em mulheres, 

semelhante à de outros países (Pereira et al., 2009). 

1.2 Controle neural da circulação 

 

 O sistema nervoso autônomo (SNA) é composto por grupamentos de 

neurônios aferentes e eferentes que informam ao sistema nervoso central 

(SNC) alterações fisiológicas que ocorrem nos órgãos periféricos. Este sistema 

apresenta dois ramos eferentes diferenciados anatômica e funcionalmente, 

denominados sistema nervoso simpático (SNS) e parassimpático (SNP).  

 

 



 

 
 

 

 

 

Figura 2: Anatomia do sistema nervoso parassimpático e simpático. A: Sistema 
nervoso parassimpático e B: Sistema nervoso simpático 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Guyton & Hall, 2006 

 

 

 

No que diz respeito ao controle neural da circulação, sabe-se que o SNP 

inerva o coração e o SNS inerva, além do coração, também os vasos 

sanguíneos, os rins e a medula da adrenal (Jänig, 2006).  

É de amplo conhecimento o papel desempenhado pelo SNA na regulação 

em curto e longo prazo da PA. A atividade basal do SNA é gerada por uma 

complexa integração neuronal entre núcleos localizados tanto no tronco-

encefálico, tais como, o núcleo do trato solitário (NTS) e os bulbos ventrolateral 

rostral (RVLM) e ventrolateral caudal (CVLM) bem como, no hipotálamo e na 

medula espinhal (Dampney, 1994).  
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Os eferentes autonômicos do controle cardiovascular são divididos em 

três classes: os termossensíveis, os glicossensíveis e os barossensíveis, sendo 

este último o de principal relevância para este sistema. 

Dentre os núcleos que compõe as via integrativas de controle neural da 

circulação o NTS é um núcleo que contém uma população heterogênea de 

neurônios e é a primeira estação sináptica de impulsos nervosos provenientes 

de fibras aferentes dos barorreceptores localizados, tanto no arco aórtico como 

na bifurcação das artérias carótidas (La Rovere , Pinna 2014).  

O reflexo barorreceptor, quando ativado pelo estiramento dos 

mecanorreceptores devido ao aumento da pressão arterial na artérias, ativa os 

neurônios do NTS, que por sua vez ativará o SNP e inibirá o SNS. Isso ocorre 

devido as projeções do NTS para o CVLM, que ao emitir projeções 

GABAérgicas para o RVLM, inibe a atividade desses neurônios causando uma 

diminuição do tônus simpático para o coração e vasos. Além disso, há 

projeções do NTS para o NA e DMV, e estes contém neurônios pré-

glangionares parassimpáticos que uma vez ativados aumentam o tônus vagal 

para o coração. Essas ações em conjunto, resultam numa diminuição da 

frequência cardíaca (bradicardia reflexa) e da resistência periférica (simpato-

inibição), diminuindo a pressão arterial (Jänig, 2006). (Fig 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Figura 3: Esquema das vias do barorreflexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Modificado de: Ganong´s Review of Medical Physiology 

 

 Uma série de estudos utilizando abordagens farmacológicas têm 

evidenciado as diferentes classes de neurotransmissores entre os núcleos 

envolvidos no controle neural da pressão arterial, principalmente no que diz 

respeito ao reflexo barorreceptor. 

 Os interneurônios GABAérgicos do NTS, por exemplo, que estão 

presentes em regiões que recebem aferentes do barorreflexo, quando 

estimulados promovem aumento da pressão arterial. Um exemplo disso é que 

a microinjeção de baclofen (agonista GABAérgico do receptor GABAB) no NTS 

de ratos Sprague-Dawley, acordados causa um aumento da PAM em torno de 

40 mmHg (Persson, 1981). Florentino et al. (1990) realizou o mesmo 

procedimento, só que em ratos anestesiados, e observou além do aumento da 

PAM, um aumento significativo da frequência cardíaca. Estudos de Sved e 

NA 

DMV 

Nervo Vago 

 



 

 
 

 

Sved (1990) demonstram que não o estímulo, mas a inibição dos neurônios 

GABAérgicos do NTS com phaclofen (antagonista GABAérgico do tipo B), e 

constataram que a inibição do sistema GABAérgico neste núcleo acarreta na 

queda da pressão arterial. 

 O glutamato também age excitando neurônios do RVLM, o que leva ao 

aumento do tônus simpático, com consequente aumento de pressão arterial. 

Isso pode ser comprovado pelos experimentos realizados por Ross et al. 

(1984) que demonstraram que o estímulo elétrico ou com glutamato do RVLM 

causam uma elevação da pressão arterial. Por outro lado, microinjeção de 

GABA neste mesmo núcleo produz uma redução dose-dependente da pressão 

arterial.  

1.3 Envelhecimento 

 

Em 2009, estima-se que 737 milhões de pessoas tinham 60 anos ou mais, 

e constituíam a "população mais velha" do mundo, dos quais quase dois terços 

viviam em países em desenvolvimento. Prevê-se que o seu número aumente 

para 2 milhões em 2050 (22% da população mundial, Fig 4) , ultrapassando o 

número de crianças (pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 

anos) (Nações Unidas, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 4: Percentual da população acima de 60 anos 

 

 Fonte: Nações Unidas, 2009 

Hoje, mais da metade da população idosa vive na Ásia (54%) e um quinto 

vive na Europa (21%). Há uma relação direta entre aumento da idade da 

população e o índice de desenvolvimento do país. No Brasil, por exemplo, em 

2009 a população acima de 60 anos era de 0-9%. Estima-se que esse número 

atinja 20 à 24% em 2050 (Fig 5) (Nações Unidas, 2009). 

 

Figura 5: Distribuição mundial em percentual de pessoas idosas. A: 2099     
e B: 2050 
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Fonte: Nações Unidas, 2009 

 

 

A percentagem de idosos é atualmente mais elevada nos países 

desenvolvidos. Na Europa, uma em cada cinco pessoas já tem 60 anos ou 

mais. As proporções equivalentes são uma em cada dez na Ásia e na América 

Latina e no Caribe, e uma em cada 19 na África (Nações Unidas, 2009). A 

população mais velha também está envelhecendo. Atualmente, os idosos mais 

velhos (pessoas com 80 anos ou mais) constituem 14% da população com 60 

anos ou mais. Os idosos mais velhos constituem um dos segmentos de 

crescimento mais rápido da população e, até 2050, 20% da população mais 



 

 
 

 

velha terá 80 anos ou mais. O número de centenários (pessoas com 100 anos 

ou mais) está crescendo ainda mais rápido do que os mais velhos, e deverá 

crescer nove vezes até 2050, de aproximadamente 454 mil em 2009 para 4,1 

milhões em 2050 (Nações Unidas, 2009). 

As mudanças que constituem e influenciam o envelhecimento são 

complexas. No nível biológico, o envelhecimento é associado ao acúmulo de 

uma grande variedade de danos moleculares e celulares. Com o tempo, esse 

dano leva a uma perda gradual nas reservas fisiológicas, um aumento do risco 

de contrair diversas doenças, e um declínio geral na capacidade intrínseca do 

indivíduo. Porém, essas mudanças não são lineares ou consistentes e são 

apenas vagamente associadas a idade de uma pessoa em anos, pois o estilo 

de vida, neste caso, influenciará no aparecimento ou não dessas desordens 

fisiológicas.  

Aos 60 anos de idade, há perdas das funções fisiológicas, ocasionando 

perdas de audição, visão e movimentos relacionados a idade, bem como 

doenças não transmissíveis ,incluindo doenças cardíacas, acidente vascular 

cerebral, doenças respiratórias crônicas, câncer e demência. (OMS, 2002). A 

seguir, como foco desta tese, iremos discutir as modificações fisiológicas que 

ocorrem no envelhecimento, associadas à hipertensão, e por seguinte as 

alternativas não farmacológicas, como o exercício físico, e sua função na 

melhora desse quadro.  

Inúmeras disfunções, tanto periféricas (Rossoni et al, 2011) quanto 

centrais (De Meersman , Stein 2007) ocorrem com o envelhecimento. O avanço 

da idade, associado à hipertensão, pode estar inserido num contexto fisiológico 

com diversas modificações.  

Alguns estudos mostram que há disfunções autonômicas no 

envelhecimento e isso poderia ocasionar o aparecimento de doenças do 

aparelho circulatório. Assim, o envelhecimento pode ser um fator de risco para 

a piora do quadro hipertensivo, como mostra Hart et al. (2009). Estes autores 

descrevem que idosos com média de 60 anos, quando comparados com jovens 

com média de 26 anos, apresentaram aumento na variabilidade da frequência 

cardíaca, da pressão arterial sistólica, da atividade nervosa simpática muscular 



 

 
 

 

e no conteúdo de norepinefrina plasmática. Além disso, houve uma relação 

entre o aumento da atividade simpática com o aumento da pressão arterial 

diastólica e do débito cardíaco. Essa correlação direta parece não ocorrer nos 

indivíduos jovens, possivelmente devido à existência de algum mecanismo 

compensatório, que é perdido ao longo dos anos. Ainda se tratando de 

humanos, outro estudo descreve uma correlação direta entre aumento do 

sistema nervoso simpático, medido por meio de atividade do nervo peroneal, 

com o aumento da pressão arterial média, tanto em homens quando em 

mulheres (Narkiewicz et al,. 2005). Dessa forma, é bem descrito na literatura, 

que no envelhecimento podemos encontrar uma disfunção autonômica 

caraterizada por aumento do tônus simpático. Estudos realizando manobras 

farmacológicas podem comprovar esse desequilíbrio, por exemplo, em um 

estudo realizado com indivíduos normotensos, no qual jovens tinha me média 

24 anos de idade, e idosos 65 anos de idade, receberam o tratamento com 

bloqueador ganglionar, trimetafan, que é um antagonista de receptores 

nicotínicos, e houve queda mais acentuada das pressões sistólica, diastólica e 

média nos indivíduos idosos do que nos jovens, demonstrando um tônus 

simpático elevado no envelhecimento, mesmo que não acompanhado de um 

quadro hipertensivo.  

O desequilíbrio do SNA é caracterizado não apenas pelo aumento do 

tônus simpático, mas também pela redução do tônus parassimpático. Essas 

alterações, em conjunto, podem contribuir de forma significativa com o 

aparecimento das disfunções no sistema cardiovascular no envelhecimento.  

Uma análise longitudinal realizada tanto em homens quanto em mulheres onde 

se avaliou os componentes de variabilidade cardíaca do simpático e 

parassimpático foi evidenciado uma queda gradativa no componente de alta 

frequência (HF), que diz respeito à modulação parassimpática (De Meersman , 

Stein 2007).   

Além do desequilíbrio simpato-vagal, a atividade barorreflexa parece estar 

comprometida no envelhecimento, sendo grandezas inversamente 

proporcionais (Laitinen et al., 1998). Um dos primeiros a descrever o declínio 

na sensibilidade barorreflexa foi Gribbin et al. (1971). Seu trabalho incluiu 



 

 
 

 

indivíduos de várias faixas etárias e mostrou um declínio gradual da 

sensibilidade barorreflexa com o aumento progressivo da idade.  

Essas correlações também foram vastamente estudadas em modelo 

animal, e descritas em literatura. Tanabe e Buñag (1991) demonstraram um 

prejuízo do barorreflexo em resposta à fenilefrina, caracterizado por diminuição 

da resposta bradicárdica em ratos mais velhos quando comparados com os 

mais jovens.  

Além do desequilíbrio autonômico, o envelhecimento também promove 

modificações plásticas nos SNC de ratos. Um estudo abrangendo a 

hipertensão associada ao envelhecimento analisou o número de neurônios 

contidos no NA e no DMV, que são núcleos responsáveis pelo tônus 

parassimpático para o coração. As análises revelaram que estes núcleos em 

animais SHR mais velhos possuíam menos neurônios do que os núcleos dos 

animais SHR mais jovens. Além disso, os animais SHR mais velhos também 

apresentaram menos neurônios nesses núcleos do que os WKY da mesma 

idade. Os animais SHR jovens e WKY jovens apresentaram o mesmo número 

de neurônios, mostrando que não só o fator envelhecimento, mas também o 

fator hipertensão, são deletérios (Corbett et al., 2007). 

Essas alterações centrais podem levar à modificações dos níveis 

pressóricos, como mostrado por Alzoubi et al. (2010), que encontraram a 

pressão arterial sistólica e média elevadas em ratos com idade avançada (22 

meses de vida) em relação aos animais adultos (6 meses). Por este motivo, 

uma das hipóteses desta tese é que o número de neurônios do DMV poderiam 

estar alterados em animais SHR quando comparados com os seus controles 

normotensos (WKY) e que o treinamento físico poderia reverter esta situação. 

1.4 Benefícios do exercício físico no controle cardiovascular  

 

 Os principais riscos globais de mortalidade no mundo são a 

hipertensão arterial (responsável por 13% das mortes em todo o mundo), 

tabagismo (9%), hiperglicemia (6%), sedentarismo (6%) e obesidade (5%) (Fig 

6) (OMS, 2009). 

 



 

 
 

 

 

Figura 6: Sedentarismo como quarto fatos de risco de óbito mundial 

 

 

 

Figura 6: Fonte: OMS 2009 

 

 Como citado anteriormente, o sedentarismo é o quarto fator de risco de 

doenças não transmissíveis. Devido à sua elevada prevalência, é responsável 

por quase tantas mortes quanto o tabagismo (OMS, 2009). 

O estilo de vida inativo leva ao aumento do colesterol, acúmulo de 

gordura visceral, acompanhado de um sistema imunológico inato e adaptativo, 

levando à inflamação vascular persistente de baixo grau, que é um importante 

mecanismo regulatório na aterosclerose. Além disso, o sedentarismo está 

relacionado ao aumento de doenças cardiovasculares (Alves et al., 2016) e a 



 

 
 

 

prática de atividade física está relacionada a uma série de benefícios 

preventivos e/ou de melhora como prevenção do diabetes, associado à 

distúrbios cardiovasculares, obesidade, hipertensão, aterosclerose, melhora os 

padrões cardiorrespiratórios, inflamação e etc. (Fig 7). 

Figura 7: Prevenções e melhoras do exercício físico 

 

Fonte Alves et al., 2016 

Muitos são os benefícios do exercício físico que podem ser relacionados a 

uma melhora do funcionamento do sistema cardiovascular. Podemos citar, por 

exemplo, aqueles relativos ao reequilíbrio do sistema nervoso autônomo.  

Gava et al. (1995) mostraram em seu trabalho que o treinamento físico de 

baixa intensidade foi capaz de reduzir o tônus simpático a níveis semelhantes 

aos encontrados em animais normotensos sedentários, e esta atenuação no 



 

 
 

 

tônus simpático parece ser um dos mecanismos responsáveis pela redução da 

pressão arterial verificada em animais treinados.  

Estudos de Moraes-Silva et al. (2010) mostraram que o treinamento físico 

em esteira por 10 semanas, em animais SHR com 2 meses de idade, foi capaz 

de reduzir a frequência cardíaca, pressão sistólica e diastólica, o componente 

simpático para o coração e vasos, e aumentar o componente parassimpático 

para o coração. Além disso, eles observaram uma melhora na sensibilidade 

barorreflexa em resposta a doses crescentes de agentes vasoativos, fenilefrina 

(vasoconstritor) e nitroprussiato de sódio (vasodilatador).  

Um estudo realizado em humanos hipertensos, diabéticos e com 

dislipidemia, com idade acima de 65 anos, mostrou que o exercício aeróbico 

por 12 semanas foi capaz de melhorar a sensibilidade barorreflexa nesses 

indivíduos, porém essa melhora não foi acompanhada de alterações 

hemodinâmica (Madden KM et al., 2010). 

Um estudo de Rossoni et al. (2011) mostrou que o exercício físico em 

animais idosos (22 meses de idade) e hipertensos foi capaz de reduzir a 

pressão arterial sistólica, após 4 semanas de treinamento aeróbio. Esta 

redução foi acompanhada também de redução na frequência cardíaca 

chegando a valores similares aqueles encontrados nos animais normotensos. 

Além disso, este estudo também mostrou que, em animais hipertensos e 

idosos, o exercício foi capaz de exercer benefícios relacionados ao 

remodelamento arterial, hipertrofia cardíaca e conteúdo de colágeno no 

miocárdio. Os autores discutiram que estas modificações poderiam ser 

consequência da redução da frequência cardíaca observada nos SHR 

treinados.  

Assim, o exercício físico parece ser uma boa alternativa não 

farmacológica, que pode melhorar a qualidade de vida de indivíduos idosos, 

hipertensos ou não.  

 

 

 



 

 
 

 
CONCLUSÃO 

 

Podemos concluir que o exercício físico foi capaz de reduzir a pressão 

arterial média, sistólica e diastólica, dos animais SHR treinados por 2 e 8 

semanas, sem alterações na frequência cardíaca. Além disso, o exercício físico 

por 8 semanas, nos animais SHR, foi capaz de aumentar o componente HF do 

intervalo de pulso, ou seja, melhorar a modulação parassimpática para o 

coração,melhorar a função barorreflexa sem alterações no número de 

neurônios positivos para ChAT no DMV e NA e positivos para TH na região C1 

do RVLM. Dessa forma, o exercício físico foi benéfico em melhorar alguns 

fatores deletérios causados pelo envelhecimento acompanhado de 

hipertensão. 
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