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RESUMO 

 

SANTOS, C. R. Expressão/funcionalidade de vias noradrenérgicas ascendentes ao 

hipotálamo: efeitos da desnervação sino-aórtica e do treinamento aeróbio. 2013.60 f. 

Dissertação (Mestrado em Fisiologia Humana) - São Paulo: Instituto de Ciências 

Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2013.  

 

Descrevemos em trabalhos anteriores que o T determina alterações plásticas e funcionais 

na alça suprabulbar de modulação do controle autonômico, muitas delas mediadas pelos 

barorreceptores arteriais (Exp Physiol, 94:947, 2009; Am J Physiol Regul Integr Comp 

Physiol, 301:R958, 2011). No presente trabalho investigamos os efeitos do T e da SAD em 

vias NORérgicas ascendentes do NTS a áreas suprabulbares, assim como a evolução 

temporal da expressão de DBH, ocitocina (OT) e vasopressina (VP) em áreas de controle 

autonômico induzidas pelo T. Estes parâmetros foram avaliados em dois protocolos 

experimentais utilizando ratos normotensos (Wistar, 2 meses idade, ~250g): A - ratos 

submetidos à SAD ou cirurgia SHAM e treinados por 12 semanas; e B - ratos treinados por 

8 semanas e utilizados para avaliação da sequencia temporal das adaptações autonômicas e 

cardiovasculares. Ambos os grupos foram submetidos ao T (50-60% da capacidade 

máxima de exercício, 5 dias/semana, 1h/dia) ou mantidos sedentários (S) por igual período 

de tempo. Nas semanas 0, 1, 2 ,4 e 8 (Protocolo A) e 12 (Protocolo B) foram canulados 

para o registro da pressão arterial (PA) e frequência cardíaca (FC) basais e das respostas 

cardiovasculares ao exercício dinâmico (Ex); foi também avaliada a sensibilidade 

barorreflexa (BrS, fenilefrina e nitroprussiato de sódio iv). Após os registros funcionais os 

ratos foram anestesiados e procedeu-se à remoção do encéfalo a fresco (perfusão com 

salina para obtenção de ‘punches’ do PVN, região dorsal e ventral do tronco encefálico) ou 

após perfusão com paraformaldeído (estudos de imunohistoquímica). Tecidos cerebrais a 

fresco foram processados para a expressão gênica de DBH, OT e VP (RT-PCR em tempo 

real, HPRT como gene de referência).  Nos grupos intactos o T não alterava a PA, mas 

induzia bradicardia de repouso (-9% em T8, -13% em T12) e aumentava a sensibilidade 

barorreflexa (+24% e +34% para bradicardia e taquicardia reflexas, respectivamente). T 

também aumentou transitoriamente a expressão de DBH no NTS (2,6 vezes em T4), a qual 

ocorreu simultaneamente a aumentos marcantes da expressão de OT e VP no PVN (50- e 

16-vezes, respectivamente); houve também aumento transitório na expressão de DBH no 

PVN (1,9 vezes em T2). Na ausência da atividade dos barorreceptores (SAD) o T não 

determinou aumento na expressão de DBH e a expressão de OT e VP no PVN foram 

praticamente zeradas. Nesta condição, também não observamos a bradicardia de repouso. 

Os experimentos de imunohistoquímica a serem realizados a seguir deverão confirmar as 

áreas envolvidas nesta modulação, bem como os presentes resultados. Em conjunto nossos 

dados sugerem que a atividade barorreflexa aumentada durante exercício repetitivo ativa, 

via neurônios NORégicos ascendentes do NTS ao PVN, os neurônios pré-autonômicos  

OTérgicos e VPérgicos, os quais estão envolvidos com a modulação autonômica do 

controle cardiovascular, desencadeando as respostas benéficas ao treinamento aeróbio. 

Ressaltam também a importante participação das vias NORégicas ascendentes em conectar 

as alças primária e secundária de modulação do controle cardiovascular. 

  

Palavras-chave: Desnervação sino-aórtica. Treinamento aeróbio. Dopamina beta-

hidroxilase. 

 



ABSTRACT 

 

SANTOS, C. R. Expression/activity of ascending noradrenergic pathways to the 

hypothalamus: effects of sinoaortic denervation and aerobic training. 2013. 60 p. 

Masters thesis (Human Physiology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2013.  

 

Our previous studies have shown that T determines plastic and functional changes in the 

suprabulbar modulatory loop of the autonomic control, which are mediated by the arterial 

baroreceptors (Exp Physiol 94:947, 2009; Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 

301:R958, 2011). In the present study we investigated the effects of T and SAD in 

NORergic ascending pathways from NTS to the paraventricular nucleus of the 

hypothalamus (PVN) as well as time-course changes on dopamine -hydroxylase (DBH), 

oxytocin (OT) and vasopressin (VP) in autonomic brain areas. Two experimental protocols 

were conducted in Wistar rats (2 months old, ~ 250g): A- 12 weeks of T after SAD or 

SHAM surgery; B- time course evaluation of T effects on cardiovascular and autonomic 

responses. Both groups of rats were trained (50-60% of maximal exercise capacity, 5 

days/week, 1 h/day) or kept sedentary (S). At weeks 0, 1, 2, 4 and 8 (Protocol A) and 12 

weeks (Protocol B) arterial pressure (AP) and heart rate (HR) were recorded at rest and 

during dynamic exercise (Ex); baroreflex sensitivity was also evaluated (BrS, 

phenylephrine and sodium nitroprusside iv). After hemodynamic records, rats were deeply 

anesthetized for brain removal. Fresh (saline perfusion for punching the PVN and dorsal & 

ventral areas from hypothalamus and brain stem slices) and fixed tissues 

(paraformaldehyde for immunohistochemical studies) were obtained. Fresh brain tissues 

were processed by real-time PCR-RT for DBH, oxytocin (OT) and vasopressin (VP) gene 

expression (HPRT as the reporter gene). In intact rats T did not change MAP, but caused 

resting bradycardia (-9% at T8, -13% at T12) and increased BrS (+24% and +34% for 

reflex bradycardia and tachycardia, respectively). T caused transient increase in NTS DBH 

mRNA expression (2,6 fold at T4), which occurred simultaneously with increased OT and 

VP gene expression in the PVN (50- and 16-fold, respectively); there was also a transient 

increase in PVN DBH expression (1,9-fold at T2). In the absence of baroreceptors (SAD), 

T did not increase DBH expression, with a simultaneous complete blockade of OT and VP 

expression in the PVN. In SAD rats there was no resting bradycardia. 

Immunohistochemical analysis (next step) will confirm the areas involved in this 

modulation, as well as the present results. In summary, our results suggest that increased 

baroreflex activity during dynamic exercise activates ascending NORergic neurons 

projecting from NTS to PVN, which activate OTergic and VPergic pre-autonomic neurons 

involved in the modulation of autonomic cardiovascular control, therefore driving the 

beneficial effects of T. Data also shows the important role played by ascending NORergic 

pathways in connecting the bulbar and suprabulbar loops controlling cardiovascular 

system. 

 

Keywords: Exercise training. Sino-aortic Desnervetion. DBH. Hypothalamus. Brain-stem. 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

 

Para a manutenção da homeostasia do corpo humano é necessário propiciar 

suprimento de sangue a todos tecidos com pressão e volume adequados conforme a 

necessidade momentânea. Para manter o fluxo sanguíneo em faixas adequadas nas mais 

diversas situações, o sistema cardiovascular é controlado por mecanismos locais, neurais e 

hormonais, que adéquam a perfusão tecidual tanto em situações fisiológicas, como o 

exercício físico, quanto em situações de patológicas, como a hipertensão arterial 

(MICHELINI, 2008). Ajustes instantâneos da pressão arterial (PA) são controlados por 

mecanismos neurais reflexos desencadeados por diferentes receptores periféricos que 

detectam as variações da PA (barorreceptores), da pressão parcial de oxigênio, de gás 

carbônico e pH sanguíneos (quimiorreceptores) e por receptores cardiopulmonares 

(CHALMERS; MICHELINI, 2001 e 2008; POLOWSKY, 1991; SVED ; GORDON, 

1994). 

Dentre os receptores periféricos destacam-se os barorreceptores arteriais, os mais 

importantes controladores a curto-prazo da PA (CHALMERS; MICHELINI, 1998, 2001, 

2007 a; POLOWSKY, 1991; SVED; GORDON, 1994). As aferências dos barorreceptores 

são ativadas através do estiramento da aorta e do seio carotídeo (locais onde se situam os 

receptores) durante a sístole cardíaca. A magnitude da deformação arterial é quantificada 

pela frequência de disparo e integrada em áreas específicas do sistema nervoso central, 

promovendo ajustes autônomos através da ação simpática e parassimpática aos efetores 

cardiovasculares (MICHELINI, 2007 a; MICHELINI; MORRIS, 1999). As aferências 

periféricas projetam-se ao Núcleo do Trato Solitário (NTS), onde realizam a primeira 

conexão com o sistema nervoso central (DAMPNEY, 1994; MICHELINI, 2008). A partir 

do NTS neurônios excitatórios glutamatérgicos (SVED; ITO; MADDEN, 2000) projetam-

se ao bulbo ventrolateral caudal (BVLc), onde fazem sinapse com neurônios inibitórios 

GABAérgicos (SCHREIHOFER; GUYENET, 2002) que se direcionam ao bulbo 

ventrolateral rostral (BVLr). Nesta aréa estão localizados os neurônios pré- motores 

simpáticos responsáveis pela geração do tônus simpático ao coração e vasos de resistência 

e de capacitância (CHAN; SAWCHENKO, 1998; DAMPNEY, 1994; GUYENET, 1998; 

MICHELINI; MORRIS, 1999; PALKOVITS, 1980) e que se projetam aos neurônios pré-

ganglionares (colinérgicos) situados na coluna intermédio-lateral (IML) da medula 

espinhal e destes aos pós-ganglionares (noradrenérgicos) que inervam coração e vasos 

(MICHELINI, 2008). Com a inibição dos neurônios pré-motores simpáticos há a redução 



do tônus simpático, resultando na redução do débito cardíaco (DC), do retorno venoso 

(RV) e da resistência periférica e, consequentemente, em queda na PA. Neurônios de 

segunda ordem do NTS também se projetam e estimulam neurônios pré-ganglionares 

parassimpáticos localizados no Núcleo Motor Dorsal do Vago (DMV) e o Núcleo 

Ambíguo (NA), os quais se projetam ao coração resultando em aumento do tônus vagal, o 

qual contribui para a queda do DC e da PA (MICHELINI, 2007 a E b). Esta circuitaria 

neuronal constitui o arco-reflexo básico ou alça bulbar do controle cardiovascular. 

Além da alça primária de integração bulbar do reflexo, o controle cardiovascular 

conta com outros circuitos suprabulbares de integração e modulação que se prestam a 

ajustes finos e diferenciais da circulação em situações específicas como, por exemplo: o 

exercício, o sono, situações de estresse, etc. As informações aferentes que chegam ao NTS 

e são direcionadas às diferentes áreas bulbares, também ascendem a áreas suprabulbares 

por neurônios noradrenérgicos (NORérgicos) cujos corpos celulares localizam-se no NTS e 

BVLc e se projetam direta e/ou indiretamente a áreas hipotalâmicas (em especial o núcleo 

paraventricular do hipotálamo - PVN), à amígdala e ao córtex (DAMPNEY, 1994 

PALKOVITS, 1980; SAWCHENKO; SAWNSON, 1981). Projetam-se a neurônios 

magnocelulares dos núcleos supraóptico (SON) e PVN, que sintetizam vasopressina (VP) 

ou ocitocina (OT) e cujos axônios projetam-se à neurohipófise, de onde VP e OT são 

liberados para a circulação (BISSET; CHOWDREY, 1988; DAMPNEY, 1994; 

MICHELINI, 2001; MICHELINI; MORRIS 1999;).  

Um grande contingente de fibras NORérgicas ascendentes também se projeta a 

neurônios parvocelulares do PVN (os chamados neurônios pré-autonômicos), que também 

são VPérgicos e OTérgicos (BUIJS et al., 1978; SAWCHENKO; SWANSON, 1982), mas 

se projetam diretamente ao NTS, DMV, NA e BVL (BUJIS et al., 1978; NILAVER et al., 

1980; SAWCHENKO; SAWNSON 1982; SOFRONIEW; SCHRELL, 1981), fechando um 

circuito modulatório, que constitui a chamada alça secundária ou alça suprabulbar de 

modulação do controle autonômico do sistema cardiovascular. Portanto, no controle da 

função cardiovascular há envolvimento de áreas bulbares e supra-bulbares, cujas conexões 

recíprocas (NTS-PVN e PVN-NTS) formam um circuito modulatório do controle bulbar 

podendo inclusive modular a própria sinalização aferente ao NTS (BAILEY et al., 2006; 

PETERS et al., 2008; SAWCHENKO; SAWNSON, 1982). A integração entre as alças 

bulbar e suprabulbar explica, por exemplo, a ausência de bradicardia reflexa e o 

aparecimento então da taquicardia em presença de elevações da PA durante o exercício 

dinâmico (MICHELINI; STERN, 2009).  



Muitos trabalhos tem demonstrado que o treinamento aeróbio (T) de baixa 

intensidade é bastante eficaz em reduzir a PA e em melhorar o balanço autonômico 

(redução do simpático, aumento do vago ao coração) em hipertensos. Um dado interessante 

é que mesmo não alterando a PA de normotensos, o T é também eficaz em melhorar o 

balanço autonômico, uma vez que a bradicardia de repouso, indicativa de elevado tônus 

vagal (ou reduzido tônus simpático), é também observada em normotensos treinados 

(CLAUSEN, 1977; MICHELINI; STERN, 2009; NEGRÃO et al., 1992; TIPTON, 1999). 

Esta constatação tem renovado o interesse do estudo relativo aos efeitos do exercício 

repetitivo sobre o controle autonômico também em normotensos.  

Uma linha de investigação à qual o grupo da Dra. Michelini tem se dedicado na 

última década é a de que os ajustes cardiovasculares observados durante o T (redistribuição 

de fluxo, a manutenção de elevada FC frente a aumento da PA no exercício agudo, a 

bradicardia de repouso após treinamento, etc.) seriam mediados pela ação conjunta de vias 

bulbares e suprabulbares. Diversos estudos foram realizados buscando-se entender a 

gênese dos ajustes adaptativos do controle cardiovascular ao exercício, bem como a 

modulação exercida pelos neurônios pré-autonômicos VPérgicos e OTérgicos que se 

projetam do PVN ao NTS, como demonstrada na Figura 1.  

Demonstrou-se que: 

   • as projeções VPérgicas do PVN ao NTS têm efeito tônico sobre o funcionamento do 

reflexo barorreceptor cardíaco, porque o bloqueio de receptores V1 no NTS aboliu a 

bradicardia reflexa, mas nenhuma alteração na sensibilidade do reflexo foi observada após 

administração do bloqueador V1 no líquido céfalo-raquidiano do 4º ventrículo 

(neurormônio), evidenciando a especificidade do efeito da VP neuronal (MICHELINI; 

BONAGAMBA, 1988; MICHELINI, 1994, 1998, 2007 a E b);  

   • a administração de VP no NTS não alterou a sensibilidade do reflexo, mas diminuiu a 

resposta bradicárdica por reduzir a inibição simpática durante elevações transitórias da PA, 

deslocando o ponto de operação do reflexo para níveis mais elevados de FC (MICHELINI, 

1994, 1998, 2007 a, b; MICHELINI; BONAGAMBA, 1988) 

   • em ratos sedentários e treinados observou-se durante exercício dinâmico aumento do 

conteúdo endógeno de VP especificamente na região dorsal do bulbo que abrange o NTS, 

sugerindo ativação das projeções VPérgicas a esta área (DUFLOTH; MORRIS; 

MICHELINI, 1997; MICHELINI; MORRIS, 1999); observou-se também não haver 

alteração da densidade de receptores V1 (receptores para vasopressina) no NTS, mas o T 



foi eficaz em aumentar a sensibilidade destes receptores ao agonista endógeno (SOUZA; 

MICHELINI; FIOR-CHADI, 2001); 

   • pré-tratamento do NTS com antagonista V1 não alterou a resposta pressora, mas 

determinou redução da taquicardia do exercício em sedentários e treinados, com resposta 

de maior magnitude nos indivíduos treinados indicando que a ativação das projeções 

VPérgicas ao NTS facilita a taquicardia do exercício (DUFLOTH; MORRIS; 

MICHELINI, 1997; MICHELINI; MORRIS, 1999); 

   • durante o exercício dinâmico demonstrou-se também haver nos ratos treinados ativação 

das projeções OTérgicas do PVN ao bulbo, uma vez que apenas neste grupo houve 

aumento do conteúdo endógeno de OT na região dorsal do bulbo (abrangendo NTS/DMV), 

sem nenhuma alteração significativa nos ratos sedentários (BRAGA et al., 2000; 

MICHELINI, 2001); 

   • pré-tratamento do NTS com antagonista de receptores de OT (OTR) não alterou a 

resposta pressora, mas potencializou a taquicardia do exercício apenas nos ratos treinados, 

sugerindo que o treinamento ativa mecanismos OTérgicos supra-bulbares de controle da 

FC os quais, determinam redução da taquicardia do exercício; nenhuma alteração de PA ou 

FC após bloqueio dos OTR foi observada em ratos sedentários submetidos ao exercício 

dinâmico (BRAGA et al., 2000; MICHELINI, 2001); 

   • tanto nos grupos treinados quanto sedentários, a administração exógena de OT no NTS 

determinou redução significativa e similar da taquicardia do exercício, sugerindo que o 

treinamento não alterava receptores, mas apenas a disponibilidade do neurotransmissor, 

aumentada após treinamento (BRAGA et al., 2000; MICHELINI, 2001); 

   • o efeito bradicárdico da OT foi confirmado pela administração de OT ou pelo bloqueio 

de seus efeitos endógenos no NTS: houve, respectivamente, aumento ou redução da 

bradicardia reflexa durante hipertensões transitórias, sem alteração da taquicardia reflexa a 

hipotensões transitórias (HIGA et al., 2002). 

 

 



 

Figura 1 - Representação esquemática de como o treinamento aeróbio induz ajustes plásticos & 

funcionais em áreas bulbares e suprabulbares. As áreas mencionadas facilitam o controle 

autonômico da circulação durante o exercício. Fonte: Adaptado de Michelini; Stern, 2009, 

Ruggeri (2012). 

 

Para melhor caracterizar a plasticidade do sistema OTérgico central frente a ajustes 

específicos da FC induzidos pelo T, estudos recentes, associando técnicas funcionais às de 

biologia molecular, mostraram que o T determinava aumento significativo da expressão de 

RNAm do peptídeo seja na região biossintética (hipotálamo) seja na região de projeção 

(abrangendo NTS, DMV), indicando que o T produzia intensa ativação das projeções 

OTérgicas do PVN à regiões bulbares envolvidas no controle cardiovascular (MARTINS 

et al., 2005). Evidenciou-se também que a ativação da expressão gênica de OT no PVN 

após T em normotensos e hipertensos, e, que o aumento da imunorreatividade para OT 

correlacionava-se positivamente com a bradicardia de repouso (CAVALLERI et al., 2011). 

Para que os neurônios do pré-autonômicos do PVN ajustem adequadamente a 

função cardiovascular em indivíduos treinados, é necessário que as informações 

provenientes da periferia ascendam aos núcleos hipotalâmicos de integração, via projeções 

NORérgicas (KALIA; FUXE; GOLDSTEIN, 1985; SWANSON; SAWCHENKO, 1983). 

No entanto, informações relativas aos efeitos do T sobre a plasticidade/atividade das 

projeções NORérgicas ascendentes ao PVN são escassas. Em um dos poucos estudos 

disponíveis, Higa-Taniguchi et al. (2007) demonstraram que o T aumentava a densidade de 

botões sinápticos positivos para a dopamina beta-hidroxilase (DBH, enzima responsável 



pela síntese de noradrenalina) em neurônios OTérgicos do PVN que se projetavam ao 

NTS, sugerindo aumento da inervação NORérgica após o T. Desconhecem-se os efeitos do 

T sobre as vias NORérgicas ascendentes que se projetam a neurônios pré-autonômicos 

VPérgicos do PVN, cuja atividade é também modificada pelo T (DUFLOTH; MORRIS; 

MICHELINI, 1999; MICHELINI; MORRIS, 1999; MICHELINI; STERN, 2009; SOUZA; 

MICHELINI; FIOR-CHADI, 2001). Esta é uma das proposições do presente projeto. 

Estudos de nosso laboratório tem também indicado que adaptações no controle 

autonômico e no sistema cardiovascular, induzidas pelo treinamento ocorrem em diferentes 

tempos experimentais e que alterações plásticas no sistema nervoso central precedem os 

ajustes periféricos induzidos pelo exercício (RUGGERI, 2012; SILVA Jr, 2011; 

ZAMPIERI, 2011). Desta forma pretendemos no presente trabalho investigar o decurso 

temporal das adaptações induzidas pelo treinamento na expressão de vias ascendentes ao 

PVN (DBH positivas), bem como na expressão de neurônios pré-autonômicos OTérgicos e 

VPérgicos, com os quais as projeções NORégicas se conectam. A correlação destas 

observações com o decurso temporal das adaptações cardiovasculares ao treinamento nos 

permitirá um melhor entendimento dos mecanismos condicionantes dos efeitos benéficos 

induzidos pelo treinamento no sistema cardiovascular.  

Também não se sabe qual(is) o(s) estímulo(s) que condiciona(m) possíveis 

alterações plásticas em vias NORérgicas ascendentes. Baseando na observação anterior de 

Ceroni et al. (2009) que descreveram que a desnervação sinoaórtica bloqueava os efeitos 

benéficos do treinamento aeróbio sobre o sistema cardiovascular (ausência de bradicardia 

de repouso em normotensos hipertensos; ausência de queda da PA em hipertensos) pode-se 

supor que a informação carreada pelos barorreceptores e que ascende ao PVN  seja de 

crucial importância na determinação das alterações plásticas e funcionais induzidas T em 

vias centrais de controle autonômico. Esta hipótese deverá também ser investigada no 

presente trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 CONCLUSÃO 

 

Nossos resultados confirmaram que o treinamento aeróbio a 50-60% de intensidade 

foi eficaz em determinar a instalação da bradicardia de repouso em ratos normotensos 

submetidos ao treinamento por 12 ou 8 semanas, indicando que a instalação da bradicardia 

é progressiva ao longo do treinamento, atingindo níveis de significância a partir da 4ª 

semana de treinamento. Os dados obtidos nos permitem afirmar que o treinamento aeróbio 

ativa as projeções NORégicas ascendentes do NTS ao PVN (aumento da expressão de 

DBH no NTS), de maneira mais acentuada no sub-núcleo ventro-medial, importante para a 

integração do controle autonômico cardiovascular, assim como também há ativação das 

projeções NORégicas do PVN a outras áreas suprabulbares de integração (aumento da 

expressão de DBH no PVN), área onde há a primeira comunicação das informações 

periféricas com o sistema nervoso central. 

O T promoveu uma ativação da expressão gênica e a plasticidade neuronal em áreas 

hipotalâmicas de controle pré-autonômico observada pelo aumento da expressão de OT e 

VP no PVN e que essas alterações da expressão gênica de DBH no NTS e gênica e 

protéica de OT e VP no PVN ocorrem simultaneamente, sugerindo importante ativação 

desta via de controle após 2 semanas de treinamento. 

Com nossos dados podemos concluir que a desnervação sinoaórtica, impedindo o 

funcionamento desta via eferente de controle cardiovascular, abole os efeitos benéficos do 

treinamento, pelo completo bloqueio da expressão de OT e VP, simultaneamente ao 

bloqueio da bradicardia de repouso nos SAD-T e da sensibilidade barorreflexa, porém 

pouco altera o conteúdo protéico de DBH no PVN. 

Portanto, os dados mostram que há uma diferença entre as informações mediadas 

pela inervação NORérgicas para os neurônios de OT e VP, pois observamos que aos 

neurônios OTérgicos há um aumento dos botões de DBH, enquanto que ocorre uma 

diminuição aos neurônios VPérgicos. Contudo, as adaptações cardiovasculares induzidas 

pelo treinamento dependem da atividade conjunta das alças primária (de integração bulbar) 

e secundária do controle cardiovascular (de integração hipotalâmica), sendo as projeções 

NORégicas ascendentes  do NTS ao PVN fundamental importância para interconectar a 

atividade barorreflexa e quimiorreflexa com os neurônios pré-autonômicos de integração, 

responsáveis por  desencadear os ajustes cardiovasculares induzidas pelo treinamento 

aeróbio.  
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