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RESUMO 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hipertensos desenvolve hipertensão secundária, de etiologia conhecida, enquanto 

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

conhecida, sendo a hipertensão classificada como primária ou essencial 

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

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

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

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

foi proposto que a hipertensão é caracterizada por várias anormalidades na 

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

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

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

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

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

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

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

fatores determinantes no desenvolvimento e/ou na manutenção da hipertensão 

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

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

 

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

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

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

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

neurais e hormonais comandados pelos barorreceptores, quimiorreceptores, 

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

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

Os barorreceptores arteriais, localizados na aorta e na bifurcação das 

carótidas, são os principais responsáveis pela regulação reflexa momento a 

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

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

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

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

ordem distribuem estas informações à núcleos bulbares de integração primária que 

determinam a ativação dos nervos autonômicos parassimpáticos e simpáticos, bem 

como a liberação de diferentes hormônios. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SAWSON, 1981).  

O PVN é uma importante região autonômica de integração de respostas 

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

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

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

Os neurônios catecolaminérgicos ascendentes do bulbo ao hipotálamo 

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

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

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

neurônios catecolaminérgicos projetam-se também a neurônios parvocelulares 

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

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

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

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

cardiovascular.  

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

chamada alça secundária ou suprabulbar de modulação do controle cardiovascular, 

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

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

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

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

 

 

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

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

 

Além das respostas neurais, os barorreceptores controlam ainda a liberação 

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

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

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

Classicamente, o SRA corresponde a um complexo sistema hormonal 

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

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

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

estocada nas células justaglomerulares das arteríolas aferentes renais e liberada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

também à formação de outros peptídeos com seqüências menores de aminoácidos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

al., 2008). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

centralmente, também podem contribuir no controle cardiovascular (STECKELINGS; 

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

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

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

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

contribui para a redução da PA. 

Em adição ao clássico SRA circulante, o desenvolvimento de métodos 

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

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

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

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

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

experimentais recentes têm indicado o envolvimento dos SRA em diferentes tecidos 

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

desenvolvimento de várias doenças cardiovasculares, como por exemplo, a 

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

 

1.2 Sistema renina-angiotensina e hipertensão 

 

O SRA plasmático e o SRA tecidual desempenham papéis fundamentais na 

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

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

estabelecimento/manutenção da hipertensão arterial e de outras patologias 

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

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

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

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

STECKELINGS et al., 1992).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desencadeantes da hipertensão nestes modelos experimentais. Também no sistema 

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

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

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

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

Trabalhos utilizando o modelo de hipertensão por coarctação 

subdiafragmática da aorta demonstraram que a elevação da PA era acompanhada 

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

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

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

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

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

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

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

intensa hipertonia simpática para a periferia e predomínio simpático sobre a 

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

efeitos da coarctação eram mediados pela maior disponibilidade de Ang II 

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

completamente revertidos quando a hipertensão por coarctação desenvolveu-se em 

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

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

 As alterações cardiovasculares observadas na hipertensão por coarctação 

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

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

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

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

induzidos pela hipertensão foram completamente bloqueados pelo tratamento 

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

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

tratamento crônico com losartan reduzia significativamente a expressão basal de 

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

a qual foi acompanhada da correção de várias disfunções cardiovasculares 

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

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

também mostraram que a injeção intracerebroventricular de inibidores da ECA 

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

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

hipertensão arterial é acompanhado de hiperatividade do SRA em diferentes tecidos 

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

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

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

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

2004; VEERASINGHAM et al., 2003).  

 

1.3 O treinamento aeróbio na prevenção e tratamento da hipertensão  

 

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

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

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

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

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

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

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

Observações recentes também têm indicado que, além da terapia com 

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

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

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

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

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

freqüente de diversas doenças cardiovasculares como hipertensão, diabetes, 

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

prática regular de exercícios físicos apresenta diversos efeitos benéficos para a 

saúde, o que tem sido extensivamente confirmado pela literatura experimental 

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

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

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

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

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

amplamente indicado como terapia coadjuvante à terapia farmacológica no 

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

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

estudos populacionais têm demonstrado a potencialidade do exercício aeróbio regular 

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

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

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

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

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

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

2004; VÉRAS-SILVA et al., 1997).  

Trabalhos experimentais e clínicos utilizando o treinamento aeróbio de baixa 

intensidade têm demonstrado a eficiência desta terapêutica não-farmacológica em 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dentre os ajustes centrais que contribuem para melhora do controle 

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

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

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

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

caracterizada por aumento da ramificação dendrítica e da área de superfície 

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

ocitocinérgicos e vasopressinérgicos do PVN que se projetam ao tronco cerebral 

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

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

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

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

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

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

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

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

centrais induzidas pelo treinamento aumentam a capacidade funcional do sistema 

cardiovascular.  

 

1.4 O treinamento aeróbio e o sistema renina-angiotensina 

 

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

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

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

renina plasmática correlacionava-se negativamente com o aumento da atividade 

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

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

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

potencialidade do treinamento aeróbio em bloquear a hiperatividade do SRA 

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

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

submetidos ao treinamento aeróbio apresentavam muitos ajustes centrais similares 

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

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

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

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

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

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

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

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

SRA encefálico na insuficiência cardíaca em coelhos e o treinamento aeróbio 

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

déficits cardiovasculares induzidos por esta patologia.  

Nesta linha de raciocínio, trabalho de nosso laboratório também demonstrou 

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

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

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

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

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

expressão de receptores AT1a nestas áreas bulbares nos hipertensos treinados 

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

alterações do SRA encefálico subseqüentes ao treinamento aeróbio eram em tudo 

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

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

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

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

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

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

ou ocorrem também em outras áreas importantes na modulação do controle 

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

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

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

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

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

controle autonômico do sistema cardiovascular. 
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2 OBJETIVOS 

 

Utilizando-se ratos espontaneamente hipertensos (SHR) e seus controles 

normotensos (WKY), submetidos a treinamento aeróbio de baixa intensidade ou 

sedentarismo, objetivou-se avaliar os efeitos sequenciais do treinamento em 

diferentes componentes do SRA encefálico em áreas de controle autonômico, como 

o PVN, NTS e RVL. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

1) Avaliar os efeitos sequenciais do treinamento (semanas 0, 1, 2, 4, 8 e 12) e 

sedentarismo sobre os valores basais de PA e FC (estudos funcionais); 

 

2) Determinar no bulbo dorsal (DBS, abrangendo o NTS e DMV e área 

postrema), bulbo ventral (VBS, abrangendo o RVL) e hipotálamo (englobando 

o PVN) a expressão de RNAm para Aogen e receptores AT1R, utilizando-se 

da técnica de RT-PCR em Tempo Real; 

 

3) Identificar por imunofluorescência a expressão de Aogen e AT1R e a 

localização destes nas diferentes áreas de controle autonômico, utilizando a 

dupla marcação com NeuN para identificação dos núcleos de neurônios; 

 

4) Comparar ao longo do tempo as alterações funcionais com as alterações na 

expressão do SRA encefálico induzidas pelo treinamento. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Animais experimentais 

 

Foram utilizados ratos normotensos Wistar Kyoto (WKY) e espontaneamente 

hipertensos (SHR), provenientes do Biotério Central ICB/USP, com 2 meses de 

idade, e pesando entre 170-200g no início dos protocolos. Os ratos foram alojados 

em caixas Plexiglas (4-5 por caixa) e mantidos em ciclo de claro/escuro 12h/12h, 

com controle da temperatura ambiental (21-22 C), ração e água fornecidas ad 

libitum. Todos os procedimentos cirúrgicos e os protocolos experimentais estão de 

acordo com os Princípios Éticos de Experimentação Animal adotado pela Sociedade 

Brasileira de Ciência de Animais de Laboratório (SBCAL) e foram aprovados pela 

Comissão de Ética em Experimentação Animal (CEEA) do Instituto de Ciência 

Biomédicas em 22.09.09 cujo protocolo foi registrado sob no 118 nas fls. 75 do livro 

02 com validade de 3 anos. 

 

3.1.1 Grupos experimentais 

 

Para avaliar as alterações seqüenciais induzidas pelo treinamento nos 

parâmetros funcionais na expressão gênica e protéica do SRA nas diferentes áreas 

cerebrais, WKY e SHR sedentários e treinados foram avaliados em diferentes 

tempos experimentais: no inicio (semana 0 – S0), durante o treinamento (semanas 1, 

2, 4 e 8 – T1, T2, T4 e T8) e ao final dos protocolos (semana 12 – S12 e T12). 

Foram, portanto, utilizados 14 grupos experimentais.  

 

Tabela 1. Grupos experimentais. 

Grupos Sedentários  Grupos Treinados  

WKYS SHRS WKYT SHRT 

WKY S0 SHR S0 WKY T1 SHR T1 

  WKY T2 SHR T2 

  WKY T4 SHR T4 

  WKY T8 SHR T8 

WKY S12 SHR S12 WKY T12 SHR T12 

FONTE: (CHAAR, L. J., 2011).
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3.2 Adaptação à esteira, testes de esforço máximo e treinamento aeróbio  

 

Os animais foram previamente selecionados pela habilidade de andar/correr em 

esteira ergométrica programável (KT 3000, Inbramed, Porto Alegre, R. S., Brasil) 

adaptada para ratos com raias de alumínio e tampão de acrílico, pintadas na parte 

anterior de preto, criando um ambiente que atrai os ratos durante a corrida e propicia 

que o treinamento seja realizado sem a necessidade do uso de choques elétricos. 

Foi realizada uma fase inicial de adaptação à esteira (1-2 semanas, 5-10 

minutos por dia, com velocidades baixas variando de 0,3 a 0,6 km/h e zero grau de 

inclinação. Após esta fase de adaptação, foi realizado o primeiro teste de esforço 

máximo, na esteira ergométrica, que serviu de base para separação dos animais 

WKY e SHR nos grupos de sedentários (S) e treinados (T), mantendo-se a mesma 

média de velocidade máxima entre os grupos. Foram excluídos dos protocolos os 

ratos que não correram.  

Os ratos foram submetidos a 3 testes máximos na esteira ergométrica 

programável. O teste era iniciado com velocidade de 0,3 km/h, com aumentos de 0,3 

km/h a cada 3 minutos até a exaustão do rato, indicada pelo momento em que ele 

não consegue mais correr. O primeiro teste, no início do protocolo de treinamento, foi 

utilizado para determinar a capacidade aeróbia de cada animal, para se alocar 

animais com igual desempenho aos grupos experimentais (sedentário e treinado) e 

para se determinar a intensidade do treinamento. O segundo foi realizado na 6ª 

semana de treinamento para se determinar a nova capacidade máxima e readequar-

se o protocolo de T. O terceiro teste foi realizado ao final do protocolo (12a semana) 

para a comparação do ganho de desempenho entre os grupos sedentários e 

treinados e para se quantificar a eficácia do treinamento nos grupos SHR e WKY. Os 

animais sedentários também realizaram os testes de esforço máximo nos mesmos 

períodos que os animais treinados. 

Para o treinamento, foi utilizado protocolo de treinamento anteriormente 

padronizado (DUFLOTH et al., 1997; BRAGA et al., 2000), realizado 5 

vezes/semana, 1h/dia por 1, 2, 4, 8 ou 12 semanas, sempre com 0% de inclinação. 

O valor de “endurance” utilizado foi equivalente à 50-60% da intensidade máxima 

atingida nos testes de esforço máximo. Os grupos sedentários foram mantidos sem 

treinamento por período equivalente ao T de 12 semanas, sendo, no entanto, 
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manuseados todos os dias e colocados para andar/correr na esteira uma vez por 

semana, por 10 minutos a 0,5-0,7 km/h para adaptação ao manuseio e à esteira. Isto 

foi feito com o objetivo de manter os sedentários em condições próximas às dos 

animais treinados. 

 

3.3 Confecção e implantação das cânulas arteriais  

 

As cânulas para implantação na artéria femoral esquerda foram confeccionadas 

com dois segmentos de Tygon. A parte proximal, a ser introduzida na luz vascular, 

era mais fina (diâmetro interno = 0,28 mm x diâmetro externo = 0,61 mm e com 3 cm 

de extensão) e foi soldada a outro segmento mais grosso (diâmetro interno = 0,5 

0mm x diâmetro externo = 1,50 mm com 12 cm de comprimento). Os dois segmentos 

foram fundidos sob calor, com auxílio de um guia de aço inoxidável, preservando a 

luz interna do catéter. As cânulas foram preenchidas com solução salina 

heparinizada (1%-20 Ul/ml) e mantidas ocluídas com pino de metal inoxidável. 

Ao completar os períodos previamente definidos, sedentários nas semanas 0 e 

12 e treinados nas semanas 1, 2, 4, 8 e 12 (Tabela 1) foram pesados e 

anestesiados com ketamina/xilazina (100 mg/kg de cloridrato de ketamina - 

ketalar, parke-davis e 20 mg/kg de cloridrato de xilasina - rompum, bayer, im). 

Foi feita uma incisão na pata esquerda e em seguida a localização e 

isolamento da artéria femoral. Foi feita uma pequena incisão na artéria para se 

introduzir a extremidade mais fina da cânula, já preenchida com salina 

heparinizada, no sentido cranial. A cânula foi amarrada ao vaso com linha de 

sutura. A extremidade mais espessa da cânula foi exteriorizada através do 

tecido subcutâneo e fixada com uma sutura na região dorsal do pescoço. As 

incisões ventral e dorsal foram suturadas e higienizadas com água oxigenada 

e iodo. Os ratos receberam analgésico (cetoprofeno 1%, 2mg/kg) e antibiótico 

(pentabiótico). Após a canulação, os ratos foram colocados em caixas 

individuais com livre movimentação. Foi esperado um período de 24h para 

recuperação completa da cirurgia, antes de qualquer procedimento 

experimental.  
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3.4 Registro da pressão arterial e freqüência cardíaca 

 

Todos os registros funcionais foram realizados 26-28 horas após a última sessão 

de treinamento (nos grupos T) e 24 horas após a canulação arterial. A cânula arterial 

foi conectada a um transdutor de pressão, que por sua vez, foi acoplado a um 

sistema de aquisição de dados (transdutor ADinstruments acoplado ao amplificador 

Power Lab-AD instruments e ao computador e polígrafo Gould TA 4000). Após um 

período de 15 à 25 minutos para estabilização do animal ao ambiente de registro 

foram registradas as pressões arteriais sistólica, diastólica e média e a freqüência 

cardíaca por um período de 30 à 40 minutos (valores basais ou de repouso). 

 

3.5 Reação em cadeia da polimerase (RT-PCR) em tempo real 

 

3.5.1 Coleta do tecido encefálico  

 

Após os registros funcionais, os ratos foram anestesiados com overdose de 

anestésico (300 mg/kg de ketamina e 60 mg/kg de xilasina). Imediatamente após a 

parada respiratória, foi feita uma incisão na linha mediana do tórax, a fim de se expor 

o coração. Os animais destinados ao PCR em tempo real (7-10 ratos/grupo) foram 

submetidos à perfusão transcardíaca com salina via ventrículo esquerdo, em que um 

catéter flexível foi introduzido no ápice do ventrículo esquerdo até a emergência da 

aorta. Foi feita uma pequena incisão no átrio direito para extravasamento do 

sangue/salina. A perfusão foi realizada com solução salina (~100 ml por 5 min em 

bomba peristáltica - Manostar Corporation, EUA), sob níveis de pressão semelhantes 

aos registrados nos animais conscientes.  

Após a perfusão, o animal foi decapitado. Em seguida, foi realizada a remoção de 

toda a calota craniana para rápida retirada do encéfalo, que foi imediatamente 

transferido para uma “placa de petri” forrada com papel filtro, umedecida com 

solução salina e mantida em gelo seco, para evitar-se a ação de RNAses, uma vez 

que estas possuem atividade acima de 14 °C. Após o congelamento do cérebro, 

foram feitas fatias coronais (~1000 µm de espessura) do tronco cerebral e do 

hipotálamo. Foram obtidas duas secções (entre 12,70 e 13,70 e entre 13,70 e 14,70 

mm em relação ao bregma, rostral e caudal ao óbex, contendo o RVL ventralmente e 

o NTS medial e caudal dorsalmente. Além disso, foi obtida uma secção do 
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hipotálamo (entre 1,40 e 2,40 mm caudal ao bregma) contendo o PVN. Após a 

identificação dos núcleos de interesse nas porções ventral (envolvendo basicamente 

o RVL) e dorsal do bulbo (envolvendo o NTS, DMV e área postrema) e o hipotálamo 

(envolvendo basicamente o PVN), foram removidos “punches” com agulha romba 

(gauge 20”) de modo a padronizar o volume de cada amostra (~1,5 a 2 mg), além de 

ser feita uma melhor delimitação do núcleo de interesse. Cada núcleo de interesse 

foi armazenado em “eppendorf” livre de RNAses contendo 500 µl de TRIzol, e 

imediatamente acondicionado em gelo seco. Após cada coleta, as amostras foram 

armazenadas em freezer a -80°C para processamento posterior. 

 

3.5.2 Extração do RNA total 

 

Todas as amostras coletadas tiveram o RNA total extraído utilizando-se o 

protocolo do TRIzol Reagent (Invitrogen, São Paulo, S .P.,  Brasil, Cat. No. 15596-

026) segundo o manual do fabricante. O TRIzol é um reagente comercial a base de 

fenol com a propriedade de lisar as células, além de estabilizar e proteger o RNA de 

enzimas presentes na própria célula. 

As amostras foram retiradas do freezer -80 °C, somente no momento da 

extração, sendo sempre mantidas em gelo. A homogeneização das amostras foi 

realizada utilizando-se sonicador (Vibra Cell, EUA). A mistura resultante foi incubada 

por 5 min à temperatura ambiente. A seguir foi acrescentado 0,2 ml de clorofórmio 

(CHCl3) para desproteinização (fase de separação). O sobrenadante foi separado 

por centrifugação (12.000 rpm, 15 min, 4 0C), e o RNA contido na fase aquosa foi 

precipitado com isopropanol (fase de precipitação), lavado com etanol 75% (fase de 

lavagem) e dissolvido com H2O ultra pura previamente tratada com DEPC 0,01% 

(dietilpirocarbonato - fase de diluição). O RNA obtido foi quantificado em 

espectrofotômetro (“Nanodrop 3300” - Thermo scientific, Bremen, Alemanha) nos 

comprimentos de onda de 230, 260 e 280 nm. Cada amostra teve 1 µl corrido em gel 

de agarose (2%) com brometo de etídio para assegurar que o RNA manteve-se 

integro após passar pelo processo de coleta e extração. 
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3.5.3 Síntese do cDNA 

 

Amostras de 2 μg de RNA foram tratadas com DNase I, Amplification Grade (no. 

cat. 18068-015-Invitrogen) seguindo o protocolo padrão fornecido pelo fabricante. O 

uso da DNAse tem por objetivo eliminar qualquer contaminação das amostras com 

DNA genômico. Posteriormente, foram acrescidos à solução anterior 1 µL de EDTA 

para neutralizar a DNase para as próximas etapas de síntese do cDNA. Em seguida, 

foi acrescido 1 µL de oligodesoxiribonucleotideos (oligoDT - 146ng – Invitrogen), que 

se combinam à fita simples de RNA para que a enzima Transcriptase Reversa 

reconheça um sitio de início de transcrição. As soluções foram então levadas ao 

termociclador por 10 minutos a 70 °C. Em seguida, foram colocadas em gelo para a 

adição de solução tampão para a enzima transcriptase reversa (kit Improm II, 

Promega, EUA) e dNTP (desoxirribonucleotídeos trifosfatados – No.Cat. 10297-018 -

Invitrogen). Os Desoxirribonucleotídeos Fosfatados dNTP's são os quatro 

nucleotídeos do DNA (Adenina, Citosina, Guanina e Timina): dATP 

(desoxiAdenosina Trifosfatada), dCTP (desoxiCitidina Trifosfatada), dGTP 

(desoxiGuanosina Trifosfatada) e dTTP (desoxiTimidina Trifosfatada). Novamente, a 

solução resultante foi levada ao termociclador por 5 minutos a 25 °C seguindo 60 

minutos a 42 °C e 15 minutos a 70 °C. Terminada a reação, as amostras foram 

armazenadas a -20 °C. 

 

3.5.4 Escolha do Gene Constitutivo 

 

O gene endógeno, ou constitutivo, trata-se de um gene expresso 

continuamente e em todas as células do organismo. Para o presente estudo foi 

escolhido um gene que não tivesse alteração perante tempo, atividade física, 

hipertensão e área autonômica estudada. Para isso, foram selecionadas 4 amostras 

cujas quantificações obtidas de RNA total foram semelhantes pelo aparelho 

“Ultrospec 3100 pro”. Para estudo do gene endógeno mais adequado, foi utilizada 

uma amostra de cada diferente variante do experimento: animal normotenso 

sedentário no tempo inicial do experimento (WKY S0), animal normotenso treinado 

no tempo final do experimento (WKY T12), animal hipertenso e sedentário no tempo 

inicial do experimento (SHR S0) e por fim um animal hipertenso e treinado no tempo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nucleot%C3%ADdeos
http://pt.wikipedia.org/wiki/DNA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adenina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Citosina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guanina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Timina
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final do experimento (SHR T12). Este experimento-piloto foi repetido para todos os 

núcleos centrais estudados com diferentes opções de genes constitutivos (β-actina, 

GAPDH e HPRT) (ZAMPIERI, 2011).  

O gene testado que apresentou menor variação perante as condições 

estudadas neste projeto foi o gene da hipoxantina-guanina fosforibosil transferase 

(HPRT ou HGFRT). A HPRT, enzima altamente expressa em encéfalos de 

mamíferos, é uma purina que catalisa a conversão de hipoxantina e guanina em 

seus respectivos mononucleotídeos (GILSBACH et al., 2006; MELDGAARD et al., 

2006; TOKUYAMA et al., 1999). Grande parte das purinas resultantes da 

degradação do DNA endógeno é reaproveitada para síntese de novos nucleotídeos. 

O HPRT é um gene constitutivamente expresso com níveis notavelmente altos no 

encéfalo de mamíferos (GILSBACH et al., 2006; MELDGAARD et al., 2006; 

TOKUYAMA et al., 1999), o que permite utilizá-lo com segurança como gene 

constitutivo para o presente estudo, uma vez que não apresentou variações 

significativas frente às condições estudadas neste estudo (hipertensão, treinamento 

e tempo, e área encefálica) em comparação a outros genes comumente usados 

como endógenos (β-actina e GAPDH). 

 

3.5.5 Padronização das reações e escolha dos primers 

 

Foram realizados diversos testes para testar o melhor método de extração 

(sonicador contra pistilo) e foi escolhido o sonicador. Também foram feitos testes 

que confirmaram o efeito da DNase em degradar o DNA genômico sem degradar a 

amostra.  

Os primers foram desenhados através do programa Primer-BLAST 

encontrado no portal do PubMed. Foram realizados diversos testes para verificar a 

eficiência do par de primers desenhado para angiotensinogênio e quatro diferentes 

pares de primers para o receptor AT1, para a escolha do mais adequado (Tabela 2). 

Para o AT1 foi escolhido o primer utilizado por LU et al. (2009). 

Para cada primer, realizaram-se curvas de padronização com várias diluições 

de amostra (concentrada, 1:5, 1:10 e 1:20) para se escolher a concentração que 

possuísse maior eficiência.  

Nos núcleos cerebrais analisados (PVN, NTS e RVL) o primer para o HPRT 

mostrou eficiência entre 0,97 e 1,09 e R2 >0,99, mostrando-se adequado à 
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realização de RT-PCR. Foram realizadas também curvas de padronização dos 

primers para angiotensinogênio e AT1. Os primers para angiotensinogênio escolhidos 

apresentaram eficiência entre 0,9 e 1,06 e R2>0,98 e os de AT1R eficiência entre 

0,99 e 1,12 e R2>0,98 nos diferentes núcleos cerebrais abordados neste estudo, 

mostrando-se, portanto, adequados a realização de RT-PCR.  

 

Tabela 2. Sequência de primers para HPRT, angiotensinogênio e receptor AT1 para RT-PCR em 
Tempo Real. 

Gene  Primer Sense (5´- 3´) Primer Antisense (5´- 3´) Produto 

HPRT  TTT GCT GAC CTG CTG GAT TAC ACT TTT ATG TCC CCC GTT GA 125bp 

Aogen  CAC GGA CAG CAC CCT ATT TT TGT TGT CCA CCC AGA ACT CA 144bp 

AT1R  CCT CTA CGC CAG TGT GTT CC   GCC AAG CCA GCC ATC AGC 101bp 

    

FONTE: (CHAAR, L. J., 2011) 

 

3.5.6 Reação em cadeia da polimerase (RT- PCR)  em tempo real  

 

A expressão do RNAm foi estimada mediante RT-PCR em Tempo Real, 

utilizando o aparelho Rotor Gene 6000 (Corbett, EUA), que foi desenvolvido para 

detectar a expressão gênica com alta especificidade e sensibilidade. Esta técnica é 

sensível e permite a detecção direta dos produtos da PCR durante a fase 

exponencial da reação, combinando amplificação e detecção em cada ciclo. Para tal, 

foi utilizada a técnica de coloração “SYBR Green” (Platinum®SYBR®green qPCR 

Super Mix-UDG, cat. no. 11733-038 - Invitrogen) que segue o princípio FRET 

(Fluorescence Resonance Energy Transfer), emitindo alto sinal de fluorescência 

quando ligado ao DNA dupla fita. Para cada reação foram padronizados os volumes 

dos reagentes conforme o manual do fabricante: 12,5 µL Platinum Mix, 10,5µL água 

DEPC, 0,5µL de primer forward e 0,5µL de primer reverse, e por fim 1µL de cada 

amostra. Para minimizar o viés de possíveis diferenças entre os reagentes pipetados 

em cada corrida foi estudado o gene de interesse juntamente com o gene endógeno 

nas mesmas amostras, cada um em duplicata. Além disso, em cada corrida realizada 

foram incluídas amostras de todos os grupos estudados. Uma amostra sem cDNA foi 

também adicionada em cada ensaio. Em todas as reações foram realizadas 
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desnaturações iniciais a 52 oC por 2 min e 95 oC por 5 min, seguidas dos ciclos de 

desnaturação (95 oC, 15s), anelamento (60 °C, 60s) e extensão (72 oC, 20s). Ao final 

de cada corrida, a temperatura foi aumentada de 66 oC a 99 oC, em uma proporção 

de 2 ºC/min, e a fluorescência foi mensurada para a construção de uma curva de 

dissociação. Foram utilizados em média 35 ciclos dependendo do primer. O platô de 

amplificação foi observado em todas as amostras.  

Algumas amostras de todos os grupos experimentais foram corridas em gel de 

agarose (2%) com o objetivo de confirmar o tamanho do amplicon resultante. 

 

3.5.7 Cálculo da expressão gênica 

 

A imunofluorescência das reações foi analisada em cada ciclo pelo software do 

próprio equipamento de RT-PCR em Tempo Real (Rotor Gene 6000, Corbett, EUA), 

de acordo com Ramakers et al., 2003. A expressão relativa do gene foi calculada 

durante o inicio da fase exponencial de cada curva no estágio inicial de cada ensaio. 

Para análise dos dados do RT-PCR foi determinado o “threshold” (Ct). Na análise, 

no mínimo 4 pontos do inicio da fase exponencial de cada curva foram analisados 

para se delimitar um limite mínimo e máximo. A média destes valores determina o 

“threshold” para cada gene. A eficiência de cada gene foi calculada pela média das 

eficiências individuais de cada tubo. Os resultados dos experimentos de cada grupo 

foram corrigidos pela expressão do gene de HPRT, utilizado como controle 

endógeno positivo. Os Cts foram então exportados para o programa Excel, para a 

determinação do Ef∆∆CT (SCHEFE et al., 2006), que foi novamente exportado para o 

programa de análises estatísticas STATISTICA 7 (StatSoft, São Caetano do Sul, S. 

P. Brasil).  
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3.6 Imunofluorescência 

 

3.6.1 Coleta do tecido encefálico 

 

Após os registros funcionais, os animais destinados aos estudos de 

imunofluorescência (~4 ratos/grupo) foram profundamente anestesiados 

(ketamina:xilasina, 300:60 mg /kg, im) e perfundidos, imediatamente após a parada 

respiratória, com solução salina (~100ml por 5min), seguido do fixador 

paraformaldeído a 4% (em tampão fosfato a 0,01 M, ~400ml por 30 min). Em 

seguida, os animais foram decapitados para remoção do encéfalo. 

 

3.6.2 Pós-fixação do encéfalo 

 

O encéfalo foi pós-fixado em paraformaldeído 4% em tampão fosfato (0,1 M, 

pH= 7,4) + 20% sacarose por 10 horas e depois crioprotegido em sacarose 20% em 

tampão fosfato a 4 oC por 2 à 3 dias. Os encéfalos foram então separados (parte 

rostral, abrangendo o hipotálamo e parte caudal abrangendo o bulbo dorsal e ventral) 

envoltos em papel alumínio e armazenados em freezer -80 ºC.  

 

3.6.3 Cortes coronais dos núcleos autonômicos 

 

Os blocos correspondentes ao hipotálamo e tronco cerebral foram montados no 

pedestal do micrótomo de congelamento rotativo (Leica, modelo SM2000, 

Alemanha), para obtenção de cortes seqüenciais de 30 m abrangendo toda a 

extensão dos núcleos de interesse. Os cortes coronais de cada rato foram coletados 

em 4 diferentes placas de cultura (Falcon 3047) contendo  solução “anticongelante” 

para o armazenamento em freezer (-20 ºC). Assim, o espaçamento entre dois poços 

adjacentes foi de 120 m. Destes compartimentos foram utilizadas a placa A, para 

dupla marcação de Aogen e NeuN e a placa B, para dupla marcação de AT1 e NeuN. 
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3.6.4 Pré-tratamento dos cortes 

 

A fim de reduzir “background” (fundo), ligações não especificas em geral e de 

eliminar a atividade da peroxidase endógena, foram realizados três passos de pré-

tratamento dos cortes. Após várias lavagens com PB 0,1M, os cortes foram pré-

tratados por 10 minutos com 1% de boro-hidreto de sódio (Sigma) em PB a ph 7,4 e 

em seguida foram feitas 5 lavagens com PB. Então os cortes foram pré-incubados 

com 1% H2O2 em PB contendo 10% de álcool metílico para bloquear a peroxidase 

endógena e evitar a presença de hemácias nos tecidos a serem estudados. Após 

várias lavagens em PB, os cortes foram pré-incubados em uma solução contendo 

2% de soro normal, correspondendo ao animal que foi produzido o anticorpo 

secundário, no caso burro, por 30 minutos. 

 

3.6.5 Reação de Imunofluorescência  

 

Os cortes foram então incubados por 48 horas a 4 oC com anticorpos primários 

para receptores AT1A (Santa Cruz, cat# sc-1173-G, policlonal em cabra) ou Aogen 

(Epitomics, cat.#: 3208-1, monoclonal em coelho) e NeuN (Chemicon, cat# MAB377, 

monoclonal em camundongo) para colocalização dos núcleos neuronais, diluídos em 

PB contendo 2% de soro normal correspondete ao animal em que foi produzido o 

anticorpo secundário, no caso burro e 0,3% de Triton X-100.  

Após várias lavagens em PB 0,1M, os cortes foram incubados com anticorpos 

secundários (fluorescina [FITC, Jackson, 1:100 em PB, para marcação de Aogen ou 

AT1] e rodamina-conjugados [Alexa 594, Molecular Probes, 1:250 em PB, para 

marcação do NeuN]) por 60 minutos em temperatura ambiente.  

Os cortes foram lavados e então colocados em uma placa de Petri contendo PB 

0,1 M e, com um pincel, puxados gentilmente para a lâmina, previamente submersas 

em uma solução de gelatina alumen-cromo, deixando todos os cortes alinhados. As 

lâminas montadas foram secas ao ar livre em ambiente escuro. Os cortes foram 

recobertos em meio especial para minimizar o desvanecimento da fluorescência 

(Molecular Probes). As lâminas foram recobertas com a lamínula, evitando-se a 

formação de bolhas e seladas com esmalte de unha. As imagens foram capturadas 

em microscópio (Zeiss Axoimager A1, Munique, Alemanha) objetiva de 40x, 

resultando em um aumento de 400x e tamanho de 1388 x 1040 pixels,  e analisadas 
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através do software Axiovision (Zeiss), que permite a aquisição de vários canais de 

fluorescência e a sobreposição destas imagens. 

 

3.7 Análise estatística dos dados 

 

Os resultados são expressos em média  EPM. Para a análise estatística dos 

dados funcionais (teste máximo, PA e FC), assim como dos dados de expressão 

gênica, foi utilizado o software STATISTICA 7 (StatSoft, Inc) para ANOVA fatorial 

considerando-se 3 fatores: grupo (WKY e SHR), condição (sedentário e treinado) e 

tempo (semanas 0, 1, 2, 4, 8 e 12). Foi utilizado teste post-hoc de Fisher. Para as 

comparações entre S e T ao final dos protocolos utilizou-se ANOVA de 2 fatores. A 

diferença foi considerada significante para p<0,05. 
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4 RESULTADOS  

   

4.1 Efeitos do treinamento aeróbio sobre o desempenho em esteira nos grupos 

WKY e SHR 

 

Foi utilizado um número bastante expressivo de ratos (138 WKY e 161 SHR 

no início dos protocolos) uma vez que os animais deveriam ser avaliados 

funcionalmente e sacrificados para a coleta dos tecidos ao longo dos diferentes 

tempos do treinamento (T) ou sedentarismo (S), ou seja, nas semanas zero, um, 

dois, quatro, oito e doze.  

Os testes de esforço máximo foram realizados antes (na semana 0), durante 

(na semana 6) e ao final dos protocolos de T ou S (na semana 12). No inicio dos 

protocolos, os SHR apresentaram melhor desempenho em esteira quando 

comparados aos WKY (médias de 1,62±0,06 vs 1,00±0,04 km/h, SHR vs WKY, 

p<0,05, Figura 2 e Tabela 3). O melhor desempenho dos SHR foi mantido ao longo 

das 12 semanas experimentais. O T determinou em ambos os grupos aumentos 

significativos da velocidade máxima atingida já na 6ª semana (SHRT=2,09±0,09 

km/h; WKYT=1,32±0,06 km/h), com aumentos adicionais na 12ª semana 

(SHRT=2,40±0,11 km/h; WKYT=1,92±0,12 km/h). WKYS e SHRS não mantiveram seu 

desempenho ao longo das 12 semanas de sedentarismo, com quedas a partir da 6ª 

semana (SHRS=1,09±0,19 km/h; WKYS=0,72±0,14 km/h), cujos valores se 

mantiveram até a semana 12 (SHRS=1,01±0,13; WKYS= 0,77±0,07 km/h, Figura 2 e 

Tabela 3).  

 Ao final das 12 semanas, tanto os SHRT quanto os WKYT apresentaram 

ganho similar de desempenho (+0,78±0,22 e +0,88±0,14 km/h, entre as semanas 0 e 

12, Figura 3), indicando que o treinamento foi igualmente eficaz em melhorar o 

desempenho dos grupos SHR e WKY. Já os grupos sedentários tiveram perdas 

menores mas significativas do desempenho entre as semanas 0 e 12 (-0,30±0,10 e 

 -0,43±0,16, para WKYS e SHRS respectivamente, Figura 3 e Tabela 3). 
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Figura 2. Desempenho na esteira durante testes máximos dos grupos WKY e SHR 
submetidos aos protocolos de treinamento (T) ou sedentarismo (S). 
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Testes máximos foram realizados nas semanas 0, 6 e 12. Os símbolos * (vs S), + (vs WKY) e ● (vs 
semana 0)  indicam dados significativamente diferentes (p<0,05, ANOVA fatorial para medidas 
repetidas.  

FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 

 

Tabela 3. Desempenho na esteira (km/h) durante testes máximos nas semanas 0, 6 e 12 em WKY e 
SHR submetidos ao treinamento (T) ou sedentarismo (S). 

Grupo WKYS WKYT SHRS SHRT 

semana 0 0,98±0,06 (20) 1,02±0,03 (66) 1,62±0,08 (22) + 1,62±0,04 (74) + 

semana 6 0,72±0,14 (10) ● 1,32±0,06 (20) ●* 1,09±0,19 (11) +● 2,09±0,09 (27) +●* 

semana 12 0,77±0,07 (9) ● 1,92±0,12 (13) ●* 1,01±0,13 (15) ● 2,40±0,11 (12) +●* 

Ganho -0,30±0,10 (9)  ● +0,88±0,14 (13) ●* -0,43±0,16 (15) ● +0,78±0,22 (12) ●* 

Os símbolos * (vs S), + (vs WKY)  e ● (vs semana 0) indicam dados significativamente diferentes (p<0,05, 
ANOVA fatorial para medidas repetidas).  
FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 

 

Figura 3. Comparação do ganho de desempenho (Δganho = semana 12 – semana 0) nos 
grupos SHR  e WKY  ao final dos protocolos. 
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Significâncias (p<0,05, ANOVA 2 fatores ● indica uma alteração significativa no ganho; * (vs S).  
FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 
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4.2 Efeitos seqüenciais do treinamento aeróbio sobre a PAM e FC  

 

Nas semanas zero (S0), um (T1), dois (T2), quatro (T4), oito (T8) e doze (S12 e 

T12), durante os protocolos de treinamento (T) ou sedentarismo (S), os animais foram 

anestesiados para canulação da artéria femoral. No dia seguinte à cirurgia, os 

animais foram conectados ao sistema de registro para aquisição dos valores basais 

de PA e FC. 

A Figura 4 e a Tabela 4 ilustram os efeitos do T ou S sobre os valores 

sequenciais de PAM nos grupos WKY e SHR. Observa-se que os SHRS quando 

comparados aos WKYS apresentavam, já no inicio dos protocolos, valores bastante 

elevados de PA, ou seja, encontravam-se na fase estabelecida da hipertensão 

(174±2 vs 123±2 mmHg, SHR vs WKY, p<0,05). Nos SHR, o T provocou queda 

significativa da PA a partir da 4ª semana de T (166±2 mmHg nos SHRT, 

correspondendo a uma redução de 5%) a qual se manteve na 8ª e 12ª semanas  

165±3 e 164±1 mmHg, respectivamente, p<0,05, vs 174±2 mmHg no início dos 

protocolos, Figura 4 e Tabela 4).   

 

Figura 4. Alteração ao longo do tempo dos valores basais de pressão arterial média (PAM) em WKY 

e SHR ao longo dos protocolos de treinamento (T) ou sedentarismo (S). 

0 1 2 4 8 12
100

120

140

160

180

200
WKYs

WKYt

SHRs

SHRt

*

+

Semanas

P
re

s
s
ã
o

 A
rt

e
ri

a
l 
M

é
d

ia
 (

m
m

H
g

)

+ +++   +

+

 

Significâncias (p<0,05, ANOVA multifatorial). + vs WKY;  ● vs S0; * vs S12.  

FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 

 



  47 
 

 

 

 

Tabela 4. Alteração ao longo do tempo dos valores basais de PAM em WKY e SHR submetidos aos 

protocolos de treinamento (T) ou sedentarismo (S).  

Pressão Arterial WKY SHR 

S0 123±2 (15) 174±2 (23) + 

T1 126±2 (9) 170±3 (13) + 

T2 122±1 (15) 170±4 (16) + 

T4 123±2 (9) 166±2 (33) +● 

T8 124±1 (20) 165±3 (23) +● 

T12 121±1 (30) 164±1 (10) +●* 

S12 120±1 (30) 176±2 (18) +● 

 

Significâncias (p<0,05, ANOVA multifatorial seguida de pós-teste de Fisher). + vs WKY;  ● vs S0; * vs S12. 
FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 

 

Os WKYS apresentavam valores de PAM de 123±2 mmHg no início dos 

protocolos e nenhuma alteração significativa foi observada nos grupos S e T ao 

longo das 12 semanas. Portanto, durante todo o protocolo experimental os SHR S e 

T sempre apresentaram valores mais elevados de PAM. A comparação entre S e T 

na 12ª semana revelou não haver diferenças no grupo WKY, mas houve redução 

significativa da PA nos SHR (de176±2 para 164±1 mmHg, p<0,05, correspondendo à 

queda de 7%; Figura 5, Tabela 4). 

 

Figura 5. Comparação dos valores de pressão arterial média (PAM) nos grupos WKY e SHR ao final 
dos protocolos de treinamento (T) ou sedentarismo (S). 

0

50

100

150

200
S12
T12

*
+

+

P
re

s
s
ã
o

 A
rt

e
ri

a
l 
M

é
d

ia
 (

m
m

H
g

)

WKY SHR
 

Significâncias (p<0,05, ANOVA de 2 fatores). + vs WKY;  * vs S12.  

FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 
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Os SHRS também apresentaram, no início dos protocolos, FC basal mais 

elevada que seus controles normotensos (385±7 vs 326±4 b/min nos WKYS p<0,05, 

Figura 6 e Tabela 5), e ela se manteve mais elevada ao longo dos protocolos.  

Observou-se que o treinamento foi efetivo em reduzir a FC basal em ambos os 

grupos. A queda da FC apareceu mais precocemente no grupo SHR, na qual se 

observou redução significativa de 6,5% já a partir da 4a semana de treinamento 

(360±6 vs 385±7 em S0). Não houve quedas adicionais da FC basal, que se 

manteve neste patamar até a 12a semana de T (357±2, correspondendo a redução 

de 7,3%, p<0,05, Figura 6 e Tabela 5). 

No grupo WKY, a redução da FC apareceu mais tardiamente, ao redor da 8a 

semana de T (309±4 vs 326±4 b/min, correspondendo à queda de 5,2%, p<0,05). 

Houve ligeira redução da FC basal entre a 8ª e 12ª semanas de T, atingindo ao final 

do protocolovalores de 294±3 b/min, o que correspondia à redução de 9,8% (p<0,05, 

Figura 6, Tabela 5). 

 

Figura 6. Alteração dos valores basais de frequência cardíaca (FC) em WKY e SHR ao longo dos 
protocolos de treinamento (T) ou sedentarismo (S).   
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Significâncias(p<0,05, ANOVA multifatorial seguida de pós-teste de Fisher). + vs WKY; ● vs S0; * vs S12.  
FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 
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Tabela 5. Valores basais de frequência cardíaca (FC) em WKY e SHR submetidos aos protocolos de 
treinamento (T) ou sedentarismo (S).   

Frequência cardíaca WKY SHR 

S0 326±4 (15) 385±7 (23) + 

T1 338±6 (9) 392±9 (13) + 

T2 323±3 (15) 389±15 (16) + 

T4 320±9 (9) 360±6 (33) + ● 

T8 309±4 (20) ● 358±5 (23) + ●  * 

T12 294±3 (30) ● 357±2 (10) + ● * 

S12 326±6 (30) 380±7 (18) + 

Significâncias (p<0,05, ANOVA multifatorial seguida do pós-teste de Fisher). + vs WKY; ● vs S0; * vs 
S12. FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 

 

A observação da Figura 6 indica que mesmo se considerando as quedas 

observadas nos SHRT a FC basal dos grupos SHR sempre foi mais elevada que a 

dos grupos WKY S e T. Ao final dos protocolos (Figura 7, Tabela 5), observou-se 

reduções significativas da FC basal em ambos os grupos treinados (WKY -9,8%; 

SHR -7%). 

 

Figura 7. Comparação dos valores basais de frequência cardíaca (FC) nos grupos WKY e SHR ao 
final dos protocolos experimentais de treinamento (T) ou sedentarismo (S).   
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Significâncias (p<0,05, ANOVA de 2 fatores seguida). + vs WKY; * vs S12.  
FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 
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4.3 Efeitos sequenciais do treinamento aeróbio sobre a expressão gênica e 

protéica de Aogen e do receptor AT1 em áreas de controle autonômico 

 

Após os registros funcionais, cerca de 8 a 10 animais de cada grupo 

experimental (S0 e S12, T1, T2, T4, T8, e T12) foram perfundidos apenas com salina 

para remoção do encéfalo a fresco, o qual foi imediatamente congelado para a 

obtenção dos “punches” das áreas dorsal (DBS - abrangendo o NTS e DMV) e 

ventral (VBS - abrangendo o RVL) do bulbo e do núcleo paraventricular (PVN) do 

hipotálamo. Amostras de PVN, NTS e RVL, coletadas em Trizol®, foram processadas 

para a extração de RNA total, síntese do cDNA e realização do RT-PCR em tempo 

real. 

 

4.3.1 Efeitos no PVN 

 

4.3.1.1 Expressão de RNAm de Aogen e AT1R 

 

As 12 semanas de sedentarismo não alteraram os níveis basais de RNAm de 

Aogen e de AT1R no PVN em nenhum dos grupos experimentais. A expressão 

gênica de Aogen nos WKY sedentários foi de 1,00±0,22 e 0,96±0,13 e nos SHR 

sedentários de 1,33±0,18 e 1,27±0,11, da semana 0 para a semana 12, 

respectivamente. A expressão gênica de AT1R nos WKY sedentários passou de 

1,00±0,29 para 1,02±0,18 e nos SHR de 1,16±0,31 para 1,10±0,14, ou seja, 

manteve-se estável entre as semanas 0 e 12 do sedentarismo (Figura 8 e Tabela 6). 

No PVN dos SHR, o treinamento determinou redução significativa da 

expressão de RNAm de Aogen já a partir de T2 (de 1,33±0,18 para 0,88±0,22, Figura 

8B, correspondente à uma redução de 44%). Esta queda no RNAm de Aogen 

induzida pelo treinamento manteve-se estável até o final do protocolo, atingindo 

0,73±0,16 em T12 ( p<0,05, Figura 8B, correspondendo a uma redução de 46%).  

Nos WKY o treinamento não foi efetivo em reduzir significativamente a 

expressão de RNAm de Aogen no PVN. As pequenas alterações não atingiram 

níveis de significância (P>0,05, Figura 8A).  

Quanto à expressão do RNAm do receptor AT1 no PVN, foi observada que o 

treinamento determinou redução de sua expressão apenas nos SHR a qual ocorreu 

de 1,16±0,31 para 0,52±0,02,correspondendo à uma redução de 56%, p<0,05, 
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Figura 8D e Tabela 6) que ocorreu mais tardiamente que a do gene de Aogen, 

aparecendo apenas na 12ª semana do T. Nos WKY treinados não houve alterações 

na expressão gênica do receptor AT1 no PVN. (Figura 8C, Tabela 6). 

 

Figura 8. Alterações seqüenciais da expressão gênica de Aogen (A e B) e AT1R (C e D) no PVN de 
WKY e SHR submetidos aos protocolos de treinamento (T) ou sedentarismo (S). 
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  * ●vs S0; * vs S12 (p<0,05, ANOVA multifatorial seguida do pós-teste de Fisher).  
FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 

 

Tabela 6. Expressão relativa de RNAm de Aogen e AT1R no PVN de WKY e SHR submetidos 
aos protocolos de treinamento (T) ou sedentarismo (S). 

 Aogen  AT1  

 WKY SHR WKY SHR 

S0 1,00±0,22 1,33±0,18 1,00±0,29 1,16±0,31 

T1 0,98±0,10 1,32±0,26 1,02±0,17 0,97±0,28 

T2 0,87±0,03 0,88±0,22 ● 0,99±0,05 0,98±0,18 

T4 0,65±0,04 0,85±0,08 ● 0,86±0,19 0,92±0,23 

T8 0,66±0,08 0,86±0,19 ● 0,80±0,28 0,88±0,20 

T12 0,71±0,13 0,73±0,15 ●* 0,88±0,06 0,52±0,02 ●* 

S12 0,96±0,13 1,27±0,11 1,02±0,18 1,10±0,14 

Significâncias (p<0,05, ANOVA multifatorial seguida de pós teste de Fisher). ● vs S0; *  vs S12.  
FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 

A 

C 

B 
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Assim, ao final dos protocolos (Figura 9), observamos que o 

treinamento induziu quedas significativas na expressão de RNAm de Aogen e 

de AT1R apenas no PVN dos SHR: houve redução de 43% do Aogen e de 

53% do receptor AT1. Por outro lado, não se observaram alterações 

significativas entre WKYT12 e WKYS12. 

 

Figura 9. Comparação da expressão gênica de Aogen (A) e AT1R (B) no PVN de WKY e 
SHR após 12 semanas de sedentarismo (S12) ou treinamento (T12). 
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* vs S12 (p<0,05, ANOVA de 2 fatores).  
FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 

 

4.3.1.2 Localização protéica de Aogen e AT1R no PVN 

 

Após os registros funcionais, cerca de 3 a 4 animais de cada grupo foram 

perfundidos e pós-fixados com paraformaldeido 4% + 20% sacarose para posterior 

processamento do encéfalo pela técnica de Imunofluorescência.  

As Figuras 10 e 12 confirmam a expressão protéica de Aogen (Figura 10) e 

AT1R (Figura 12) no PVN de WKY e SHR nos diferentes tempos experimentais. A 

expressão de Aogen nos SHRS mostrava-se um pouco mais intensa que a 

apresentada pelos WKYS pareados por tempo de treinamento ou sedentarismo 

(Figura 10). 

Observou-se também que o treinamento foi acompanhado de redução na 

densidade de expressão do Aogen no PVN de SHR já detectada a partir da 2ª 

semana de treinamento, a qual se manteve até a 12ª semana.  

Nos WKY a densidade de expressão do Aogen mostrava-se pouco menos 

intensa que a dos SHR, sem grandes alterações entre os diferentes tempos 

experimentais (Figura 10). 

A B 
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Figura 10. Imunofluorescência na região do PVN (400x) para Aogen (verde) e NeuN (vermelho) em 
diferentes tempos experimentais (S0, T2 e T12) em WKY (coluna à esquerda) e SHR 
(coluna à direita). 

 

 

3V= terceiro ventrículo.  
FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 
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Em maior ampliação (Figura 11) foi possível observar-se que o Aogen 

localizava-se no corpo celular de neurônios parvocelulares do PVN (identificados 

pela coloração avermelhada do núcleo (NeuN), estando ainda presente nas 

terminações neurais. 

 

Figura 11. Imunofluorescência em maior ampliação na região do PVN para Aogen (verde) e NeuN 
(vermelho) de SHR S0. 

 

 

3V= terceiro ventrículo.  
FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 

 

A expressão protéica do receptor AT1 no PVN também confirmou os dados de 

expressão gênica (Figura 12). Ela mostrava-se bastante densa no PVN de SHR 

3V 
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sedentários, com nítida tendência à redução após 12 semanas de treinamento. A 

tendência a redução não foi observada nos WKY treinados (Figura 12). 

 

Figura 12. Imunofluorescência na região do PVN (400x) para AT1R (verde) e NeuN (vermelho) em 
diferentes tempos experimentais (S0 e T12) em WKY (coluna à esquerda) e SHR (coluna 
à direita). 

 

PVN: núcleo paraventricular do hipotálamo; 3V: terceiro ventrículo. Co-localização em amarelo.   
FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 

 

Em maior aumento (Figura 13) pode-se constatar que o AT1R foi expresso em 

neurônios parvocelulares do PVN (identificados pela coloração avermelhada do 

núcleo). 
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Figura 13. Imunofluorescência em maior ampliação na região do PVN para AT1R (verde) e NeuN 
(vermelho) de SHR S0. 

 

 

Co-localização em amarelo.  
FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 
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4.3.2 Efeitos no NTS 

 

4.3.2.1 Expressão de RNAm de Aogen e AT1R 

 

As respostas de expressão gênica do Aogen e AT1R no NTS seguiram em 

linhas gerais as respostas observadas no PVN. As 12 semanas de sedentarismo 

não alteraram os níveis basais de expressão de Aogen e AT1R tanto nos WKY 

(Aogen=1,00±0,07 e 0,99±0,14; AT1R=1,00±0,17 e 1,14±0,15, para as semanas 0 e 

12 respectivamente) como nos SHR (Aogen=1,27±0,16 e 1,22±0,14; AT1R=1,67± 

0,29 e 1,47±0,13, nas semanas 0 e 12) como ilustrado na Figura 14. 

Quando comparados aos WKYS, SHRS apresentavam no início dos 

protocolos, expressão maior de RNAm de AT1R no NTS (1,67±0,29 vs 1,00±0,17, 

Figura 14D vs C, p<0,05), sem alteração na expressão gênica de Aogen entre 

grupos. 

O treinamento determinou no NTS dos SHR redução significativa do RNAm 

de Aogen, a partir de T4 (de 1,27±0,16 para 0,90±0,11, correspondendo a uma 

redução  de 30%, Tabela 7), que se manteve neste patamar até T12 (0,85±0,04, uma 

redução  de 44%, p<0.05, Figura 14B). Também a expressão de RNAm de AT1R no 

NTS foi reduzida pelo treinamento aeróbio, embora este efeito só se manifestasse 

mais tardiamente (1,02±0,15 em T12, correspondendo à uma redução de 39%, 

p<0,05, Figura 14D e Tabela 7). 

Nos WKY, o treinamento não alterou a expressão de RNAm de Aogen e nem 

a de AT1R apresentada pelo NTS. 
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Figura 14. Alterações sequenciais da expressão gênica de Aogen (A e B) e AT1R (C e D) no NTS de 
WKY e SHR submetidos aos protocolos de treinamento (T) ou sedentarismo (S). 
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+ vs WKY; ● vs S0; * vs S12 (p<0,05, ANOVA multifatorial seguida de pós-teste de Fisher).  

FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 

 

 

Tabela 7. Expressão relativa de RNAm de Aogen e AT1R no NTS de WKY e SHR submetidos aos 
protocolos de treinamento (T) ou sedentarismo (S). 

 Aogen  AT1  

 WKY SHR WKY SHR 

S0 1,00±0,07 1,27±0,16 1,00±0,17 1,67±0,29+ 

T1 1,15±0,15 1,01±0,10 1,44±0,20 1,40±0,11 

T2 1,02±0,14 0,95±0,14 1,13±0,17 1,48±0,18+ 

T4 0,99±0,14 0,90±0,11 ● 1,15±0,17 1,40±0,20 

T8 0,91±0,10 0,83±0,06 ● 1,13±0,14 1,40±0,18 

T12 0,79±0,06 0,85±0,04 ●* 1,09±0,11 1,02±0,15 ●* 

S12 0,99±0,14 1,22±0,14 1,14±0,15 1,47±0,13 

+ vs WKY; ● vs S0; * vs S12 (p<0,05, ANOVA multifatorial seguida de pós-teste de Fisher).  

FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 

  

C D 
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A comparação da expressão relativa de RNAm de Aogen e de AT1R ao final 

dos protocolos de T e S (Figura 15) mostrou que o treinamento induziu reduções 

significativas na expressão de Aogen (-30%) e de AT1R (-31%), mas apenas no 

grupo SHR, sem alterações significativas do grupo WKY.  

 

Figura 15. Comparação da expressão gênica de Aogen (A) e AT1R (B) no NTS de WKY e SHR após 
12 semanas de sedentarismo (S) ou de treinamento (T). 
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* vs S12 (p<0,05, ANOVA de 2 fatores).  

FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 

 

 

4.3.2.2 Localização protéica de Aogen e AT1R no NTS 

 

As figuras 16 e 18 confirmam a expressão de Aogen (Figura 16) e AT1R 

(Figura 18) no NTS de WKY e SHR nos diferentes tempos experimentais. Nos 

animais sedentários a expressão de Aogen mostrava-se pouco mais intensa nos 

SHR que nos WKY (Figura 16). Interessante observar-se que a expressão protéica 

de Aogen mostrava-se bastante reduzida em T12 nos SHR, sem alterações visíveis 

durante o treinamento nos WKY (Figura 16). 

A B 



  60 
 

 

 

Figura 16. Imunofluorescência na região do NTS (400x) para Aogen (verde) e NeuN (vermelho) em 
diferentes tempos experimentais (S0, T2 e T12) em WKY (coluna esquerda) e SHR 
(coluna direita). 

 

CC= canal central; AP= área postrema.  
FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 
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Em maior ampliação (Figura 17) foi possível observar-se que o Aogen no NTS 

localizava-se densamente em terminações nervosas, estando também presente em 

alguns neurônios, como indicado pela dupla marcação com NeuN (núcleo). 

 

Figura 17. Imunofluorescência em maior ampliação na região do PVN para Aogen (verde) e NeuN 
(vermelho) do SHR S0. 

 

CC= canal central; AP= área postrema.  
FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 

 

Observou-se também que a expressão protéica de AT1R no NTS comissural 

de SHR sedentários era mais intensa que a observada nos WKY sedentários. O 

treinamento determinou menor expressão de AT1R no NTS comissural dos SHR 
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observada pela menor densidade de imunofluorescência verde em T12 sem 

alterações importantes nesta mesma área dos WKY (Figura18). 

 

Figura 18. Imunofluorescência na região do NTS (400x) para Aogen (verde) e NeuN (vermelho) em 
diferentes tempos experimentais (S0, T2 e T12) em WKY (coluna esquerda) e SHR 
(coluna direita). CC= canal central; AP= área postrema. 

 

CC= canal central; AP= área postrema.  
FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 
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Em maior aumento (Figura 19) pode-se constatar que os receptores AT1R no 

NTS encontravam-se preferencialmente distribuídos em terminações nervosas, 

embora sua presença em corpos celulares dos neurônios também pudesse ser 

detectada.  

 

Figura 19. Imunofluorescência em maior ampliação na região do NTS para AT1R (verde) e NeuN 
(vermelho) do SHR S0. 

 

 

CC= canal central; AP= área postrema.  
FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 
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4.3.3 Efeitos no RVL 

 

4.3.3.1 Expressão de RNAm de Aogen e AT1R 

 

No RVL, observa-se que também a expressão de RNAm de AT1R encontrava-

se pouco mais elevada nos SHR embora sem atingir níveis de significância 

(1,23±0,13 vs 1,00±0,38, SHR vs WKY, p>0.05, Figuras 20C vs 20D e Tabela 8).  

O treinamento reduziu a expressão de RNAm de Aogen e de AT1R apenas 

nos WKY. Neste grupo, a queda da expressão gênica de Aogen  foi observada a 

partir da 8ª semana de T (de 1,00±0,17 para 0,59±0,10, S0 vs T8, p<0,05, Figura 20A 

e Tabela 8) e manteve-se até T12 (0,51±0,10). Quanto a expressão de RNAm de 

AT1R nos WKY observou-se queda significativa já a partir de T4 (0,43±0,09 vs 

1,00±0,38 em S0, p<0,05, Figura 20C, Tabela 8) a qual se manteve neste patamar 

até T12 (o,42±0,03, p<0,05, vs S0) 

 Nos SHR não se observaram alterações significativas do RNAm de Aogen e 

AT1R durante o treinamento (Figura 20 B e  D, Tabela 8). 

 

Figura 20. Alterações sequenciais da expressão gênica de Aogen (A e B) e AT1R (C e D) no RVL de 
WKY e SHR submetidos aos protocolos de treinamento (T) ou sedentarismo (S). 
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● vs S0 (p<0,05, ANOVA multifatorial seguida de pós-teste de Fisher); # (p=0,06).  
FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 
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Tabela 8. Expressão relativa de RNAm de Aogen e AT1R no RVL de WKY e SHR submetidos aos 
protocolos de treinamento (T) ou sedentarismo (S). 

 Aogen  AT1  

 WKY SHR WKY SHR 

S0 1,00±0,17 0,79±0,24 1,00±0,38 1,23±0,13 

T1 0,73±0,07 0,72±0,24 0,68±0,07 1,10±0,24 

T2 0,71±0,05 0,70±0,12 0,49±0,08 # 1,17±0,14 

T4 0,62±0,25 0,49±0,06 0,43±0,09 ● 1,19±0,08 

T8 0,59±0,10 ● 0,44±0,11 0,44±0,08 ● 0,88±0,11 

T12 0,51±0,10 ● 0,51±0,16 0,42±0,03 ● 0,85±0,13 

S12 0,65±0,04 0,71±0,12 0,69±0,31 1,04±0,13 

● vs S0 (p<0,05, ANOVA multifatorial seguida de pós-teste de Fisher); # (p=0,07).   
FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 

 

 

Como houve pequenas reduções (embora não significativas) no conteúdo de 

RNAm de Aogen e AT1R no RVL dos WKY mantidos sedentários, a comparação 

entre sedentários e treinados ao final dos protocolos não revelou alterações 

significativas nos WKY nem nos SHR (Figura 21). 

 

Figura 21. Comparação da expressão gênica de Aogen (A) e AT1R (B) no NTS de WKY e 
SHR após 12 semanas de sedentarismo (S) ou de treinamento (T). 
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(ANOVA de 2 fatores). 

 FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 

 

4.3.3.2 Localização protéica de Aogen e AT1R no RVL 

 

As figuras 22 e 24 confirmam no RVL a expressão protéica de Aogen (Figura 

22) e AT1R (Figura 24). No grupo WKY treinado observa-se em T12 uma clara 

A B 
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redução da expressão de Aogen quando comparado a T2 (Figura 22). Por outro lado, 

esta alteração não era evidente no grupo SHR treinado. 

 
Figura 22. Imunofluorescência na região do RVL (400x) para Aogen (verde) e NeuN (vermelho) em 

diferentes tempos experimentais (S0, T2 e T12) em WKY (coluna esquerda) e SHR (coluna 
direita). 

 

NA: núcleo ambíguo. 
 FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 
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A análise da expressão de Aogen com maior ampliação revelou que a 

expressão protéica de Aogen no RVL concentrava-se preferencialmente nos corpos 

celulares (Figura 23) dos neurônios aí localizados. 

 

Figura 23. Imunofluorescência em maior ampliação na região do RVL para Aogen (verde) e NeuN 
(vermelho) do SHR S0. 

 

 

NA: núcleo ambíguo.   
FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 

 

A expressão protéica de AT1R no RVL (Figura 24) também confirmou o efeito 

do treinamento em reduzir seu conteúdo nos WKY, pela observação de densidade 
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reduzida em T12. Nos SHR a mesma tendência foi observada, embora com 

alterações bem mais sutis (Figura 24). 

 

Figura 24. Imunofluorescência na região do RVL (400x) para AT1R (verde) e NeuN (vermelho) em 
diferentes tempos experimentais (S0, T2 e T12) em WKY (coluna esquerda) e SHR (coluna 
direita). 

 

NA: núcleo ambíguo. Co-localização em amarelo.  
FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 
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Em maior aumento (Figura 25) pudemos constatar que a presença de 

receptores AT1 em neurônios do RVL mostrava elevada densidade de marcação nos 

núcleos celulares. 

 

Figura 25. Imunofluorescência em maior ampliação na região do RVL para AT1R (verde) e NeuN 
(vermelho) do SHR S0. 

 

 

 
Co-localização em amarelo. 

FONTE: (CHAAR, L. J., 2011). 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os resultados do presente trabalho confirmam a eficácia do treinamento 

aeróbio de baixa intensidade em induzir a instalação de bradicardia de repouso em 

normotensos e hipertensos e em reduzir parcialmente a pressão arterial de 

hipertensos. Os resultados obtidos revelaram ainda várias observações originais, a 

saber: 

- os efeitos benéficos do exercício sobre o sistema cardiovascular instalam-se 

progressivamente manifestando-se precocemente nos SHR (reduções significativas 

da PAM e FC após 4 semanas de treinamento) e mais tardiamente nos WKY 

(bradicardia de repouso significativa a partir da 8ª semana de treinamento); 

- considerando-se o SRA em áreas autonômicas do encéfalo, SHRS 

caracterizam-se por alterações (não significativas) no conteúdo gênico de Aogen no 

PVN e NTS (aumentado) e RVL (reduzido), e por intenso aumento da expressão 

gênica e protéica de AT1R no NTS; 

- os efeitos do treinamento sobre a redução da expressão do precursor do 

SRA nos SHR aparecem mais precocemente no PVN (2ª semana) e mais 

tardiamente no NTS (4ª semana), sem alterações significativas no RVL; 

- em SHR, os efeitos do treinamento sobre a expressão de receptores AT1 

foram mais tardios, com reduções significativas no PVN e NTS na 12ª semana, sem 

alterações no RVL. O treinamento não interferiu na expressão de AT1 no PVN e NTS 

dos WKY, mas reduziu sua expressão no RVL, a partir da 8ª semana de 

treinamento; 

- há coincidência temporal entre redução da expressão de Aogen no PVN e 

NTS de SHR e o aparecimento da redução da PA e da bradicardia de repouso neste 

grupo (4 semanas). Também há coincidência temporal entre a instalação da 

bradicardia de repouso e a redução significativa da expressão de AT1R no RVL de 

WKY (8 semanas). Estas observações sugerem que a redução da atividade do SRA 

em áreas centrais de controle autonômico pode se constituir em um dos fatores 

determinantes da manifestação dos efeitos benéficos do treinamento sobre o 

sistema cardiovascular. 

Uma série de dados clínicos e experimentais são concordantes em afirmar 

que o treinamento aeróbio de baixa intensidade induz bradicardia de repouso (a qual 

é inclusive considerada como um marcador de condicionamento físico), sendo 
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bastante eficaz em reduzir os níveis tensionais e, portanto a morbi-mortalidade de 

hipertensos (CLAUSEN, 1977; TIPTON, 1999; CHOBANIAN et al., 2003; 

PESCATELLO et al.,2004; BLUMENTHAL et al., 2010; SUI; LAMONTE; BLAIR, 

2007; AMARAL; MICHELINI, 2011). Nossos dados experimentais confirmam a 

redução da FC de repouso em normotensos e hipertensos, assim como a queda 

parcial de PAM em hipertensos. A novidade do presente trabalho diz respeito à 

identificação da sequência temporal com que estes eventos se instalam a 

bradicardia de repouso e queda da PA uma vez que estudos anteriores haviam 

registrado a PA e FC apenas ao final dos protocolos de 12 semanas de treinamento 

ou sedentarismo (AMARAL et al., 2000; 2001; MELO; MARTINHO; MICHELINI., 

2003; MARTINS et al., 2005; FELIX; MICHELINI, 2007; HIGA-TANIGUCHI et al., 

2007; CERONI et al., 2009; CAVALLERI et al., 2011). 

Observamos que a redução da PA e FC induzidos pelo treinamento foram 

progressivas nos hipertensos e apareceram mais precocemente que a redução da 

FC observada nos normotensos (4ª semana vs 8ª semana).  

Amaral; Zorn; Michelini, 2000, que  já haviam mostrado através do método de 

medida de pressão de cauda em ratos SHRT que a queda da pressão arterial pós-T 

se inicia a partir da 4ª semana de T, dado que corrobora  com a  presente  

observação. 

Trabalho anterior já havia demonstrado a correlação entre a redução da PAM 

e a redução da expressão de Aogen no NTS de hipertensos treinados (FELIX; 

MICHELINI, 2007). Nossos resultados mostrando que a expressiva redução do 

conteúdo de RNAm de Aogen no PVN e NTS de SHR precedem/ocorrem 

simultaneamente com a redução da PA e da FC neste grupo, sugerem que alem da 

PA também a bradicardia de repouso possa ser condicionada por ajustes do SRA 

induzidos pelo treinamento em áreas autonômicas centrais. Também a instalação da 

bradicardia de repouso nos WKY, significativa a partir da 8ª semana, foi coincidente 

com a redução da expressão de Aogen e de AT1R no RVL, reforçando a sugestão 

do envolvimento do SRA central na modulação da FC basal em normotensos 

treinados. Não temos, no momento, explicação plausível para o fato de ajustes 

diferenciais do SRA acontecerem em diferentes tempos e em diferentes áreas 

autonômicas. Esta constatação deverá ser o objetivo de futuros estudos.  

Estudos prévios na literatura são concordantes em indicar hiperatividade do 

SRA na hipertensão e em outras patologias cardiovasculares (HOFFMAN; 
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PHILLIPS; SCHMID, 1977; RE, 1987; COX; BISHOP, 1991; BUNNEMANN et al., 

1992; NISHIMURA, 1992; REID et al., 1992; STECKELINGS et al., 1992; 

MORISHITA, 2000; RE, 2001; MCKINLEY et al., 2003; SINGH; MEHTA, 2003; RE, 

2004; SANGALETI; CRESCENZI; MICHELINI, 2004; FERRARIO et al., 2006). 

Dados anteriores de nosso laboratório também demonstraram que: a) a elevação da 

PA na hipertensão induzida por coarctação subdiafragmática de aorta era 

acompanhada de ativação da angiotensina II plasmática e tecidual (SANTOS et al., 

1995); b) que a expressão de RNAm de angiotensinogênio e receptores AT1 em 

áreas bulbares encontrava-se aumentada neste mesmo modelo (SANGALETI; 

CRESCENZI; MICHELINI, 2004), assim como na hipertensão espontânea (FELIX; 

MICHELINI, 2007). 

Os dados relativos à expressão do RNAm de receptor AT1 no NTS também 

confirmaram a elevada expressão do SRA encefálico nos SHR, mostrando 

importante tendência à elevação tanto do AT1R como do Aogen nas demais áreas 

autonômicas estudadas sugerindo adicionalmente a importância do SRA em 

orquestrar as alterações do controle cardiovascular observado em SHR.  

Nossos dados mostram adicionalmente que: 1) o treinamento determina no 

PVN dos SHR intensa redução na expressão de RNAm Aogen já a partir da 2ª 

semana, com manutenção desta até o final do treinamento; 2) há também nos SHR 

treinados redução do RNAm de Aogen no NTS, que no entanto se expressa mais 

tardiamente, a partir da 4ª semana de treinamento; 3) o treinamento determina 

redução tardia (T12) mas significativa da expressão de RNAm de AT1R no PVN e 

NTS dos SHR. 

Dados anteriores de nosso laboratório já haviam demonstrado através da 

técnica de hibridização em situ que havia após 12 semanas de treinamento aeróbio, 

redução significativa da expressão de RNAm de Aogen no NTS de SHR (FELIX; 

MICHELINI, 2007). Os dados do presente trabalho ampliam portanto, esta 

observação anterior, demonstrando que a redução da expressão de Aogen 

subseqüente ao treinamento nos SHR é mais abrangente, aparecendo em diferentes 

áreas de controle autonômico como o PVN (onde se situam os corpos celulares dos 

neurônios pré- autonômicos que modulam o funcionamento das áreas bulbares de 

integração), sendo inclusive bem mais precoce do que originalmente suposto. Houve 

quedas significativas no PVN a partir da 2ª semana de treinamento e a partir da 4ª 

semana no NTS.  
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As alterações na expressão de Aogen no PVN e NTS de SHR induzidas pelo 

treinamento foram praticamente simultâneas e/ou anteriores à instalação da 

bradicardia de repouso e à queda da PA, sugerindo uma relação causa-efeito e que 

a redução da atividade do SRA poderia contribuir para a diminuição da atividade 

simpática que acompanha o treinamento de SHR (CERONI et al., 2009). 

Interessante observar-se que em ambas as áreas (PVN e NTS) dos SHR a redução 

significativa na expressão do receptor AT1 ocorreu bem mais tardiamente (semana 

12) e após a instalação dos efeitos benéficos do treinamento (a partir da semana 4). 

Esta observação sugere a ocorrência no PVN e NTS dos SHR da 

ativação/desativação de uma outra via do SRA que não propriamente a redução da 

expressão de receptores AT1 (e consequentemente dos efeitos da Ang II) na 

mediação dos efeitos benéficos do treinamento. A participação do eixo ECA2-Ang 1-

7- receptor MAS, o eixo vasodilatador antitrófico e antiproliferativo do SRA (FENG, et 

al., 2010; FERRARIO, 2011) na mediação destas respostas deverão ser 

investigados em trabalho futuro. 

Nesta linha de raciocínio Xia e Lazartigues (2008) demonstraram em 

camundongos “knockout” para o gene da ECA2 um aumento pequeno, mas 

significativo da PA acompanhado de redução da sensibilidade baroreflexa e 

aumento do simpático. Além disso, Feng et al. (2010), utilizando camundongos 

transgênicos  com expressão aumentada de ECA2 demonstraram  a habilidade 

desta enzima em converter Ang II em Ang-(1-7) e em atenuar a hipertensão 

neurogênica, o que sugeria a participação do eixo ECA2- Ang-(1-7)- receptor MAS 

no controle neural da PA. 

Entretanto, os efeitos benéficos do treinamento na redução da FC basal dos 

WKY foram condicionados por redução simultânea da expressão do Aogen e do 

receptor AT1 no RVL, sugerindo a importância da redução da atividade do eixo ECA- 

Ang II- receptor AT1, o eixo vasoconstritor, trófico e proliferativo na mediação da 

bradicardia de repouso de normotensos subseqüente ao treinamento. Em outro 

modelo experimental, o da insuficiência cardíaca, Mousa et al (2008) já haviam 

relatado redução do conteúdo de AT1R no RVL de coelhos após treinamento. Em 

conjunto, estes dados indicam que o treinamento altera a atividade do SRA em 

áreas de controle autonômico, mas o faz de forma diferencial em normotensos 

(redução do eixo ECA- Ang II – receptor AT1) e hipertensos (possível aumento do 
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eixo ECA2- Ang 1-7 – receptor MAS, modificando preferencialmente a modulação no 

RVL (normotensos) e PVN e NTS (hipertensos). 

Independente de alterações no eixo vasoconstritor e/ou vasodilatador do 

SRA, os dados do presente trabalho também indicaram um efeito precoce do 

treinamento em reduzir a síntese do Aogen, o precursor da síntese de 

angiotensinas, sugerindo uma via preferencial – a da redução do precursor e 

consequentemente da atividade de todo SRA – através da qual o treinamento pode 

se contrapor à elevação de PA nos hipertensos e facilitar a instalação de bradicardia 

de repouso em ambos os grupos. Estudos da literatura já haviam mostrado que o 

bloqueio da formação do Aogen circulante, através de transfecção com nucleotídeos 

antisense, provocava queda da PA (TOMITA et al. 1995a,b; WIELBO et al., 1996), 

enquanto que a administração aguda de Aogen resultava em aumento significativo 

da PA (BOUNHNIK et al., 1982). Além disso, outros estudos já haviam sugerido que 

o gene do Aogen é um possível determinante da hipertensão (JEUNEMAITRE et al., 

1992; KIMURA et al., 1992; CAULFIELD et al., 1992; KAMITANI et al., 1994). Estas 

constatações, em conjunto com observações do presente trabalho ressaltam a 

importância do treinamento em se contrapor a um dos fatores determinantes da 

hipertensão, reduzindo preferencialmente a proteína precursora do SRA, a qual se 

reflete diretamente na redução do conteúdo de Ang II. 

Em células hepáticas, demonstrou-se que a Ang II auxilia na estabilização do 

RNAm de Aogen e diminui a sua degradação, contribuindo para o aumento da sua 

expressão gênica e secreção (KLETT et al., 1996), Estas observações sugerem que 

a síntese de Aogen, (o precursor de toda a cascata de angiotensinas), bem como o 

controle de sua secreção são etapas de fundamental importância para a instalação 

da hipertensão, podendo contribuir quando bloqueados, para a redução da PA. 

Estudos prévios também relataram queda da Ang II circulante após 

treinamento aeróbio (HESPEL et al., 1988; LIU et al., 2000). A Ang II circulante é 

capaz de ativar os órgãos circunventriculares (desprovidos barreira 

hematoencefálica), estimulando a liberação de neurotransmissores, e ativando 

circuitos neuronais em áreas do controle cardiovascular como o PVN (LEBRUN et. 

al., 1996; FERGUNSON; WASHBURN; LATCHFORD, 2001). Desta forma, pode-se 

supor que a redução da Ang II circulante induzida pelo treinamento estimularia 

menos os neurônios dos órgãos circunventriculares, reduzindo a liberação de 
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neurotransmissores e a própria produção de Ang II local, o que também contribuiria 

para a redução da PA e FC basais. 
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6 CONCLUSÕES 

 

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

bradicardia de repouso (efeitos benéficos do treinamento aeróbio de baixa 

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

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

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

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

dos parâmetros cardiovasculares induzida pelo exercício repetitivo. 
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