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RESUMO 

 

BANIN, T.M. Conseqüências do estresse crônico ou agudo sobre as ações 
vasculares da angiotensina II e da angiotensina 1-7 em carótidas de ratos. 
2011. 112f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 

 

O estresse crônico ou agudo pode alterar diversas funções relacionadas ao 
sistema cardiovascular, ocasionando doenças cardíacas. O sistema renina-
angiotensina (SRA), importante participante do controle dessas funções, é 
profundamente afetado em resposta ao estresse. A angiotensina II (Ang II) é 
reconhecida como hormônio multifuncional que influencia diversos processos 
celulares importantes para a regulação da função vascular, incluindo regulação do 
tônus vascular, crescimento celular, dentre outros. Outro componente do SRA é a 
angiotensina 1-7 (Ang 1-7), suas ações vasculares envolvem aumento na produção 
de prostanóides vasodilatadores, óxido nítrico e fator hiperpolarizante derivado do 
endotélio. O objetivo do presente trabalho foi avaliar as conseqüências do estresse, 
agudo ou crônico, sobre as atividades vasomotoras da Ang II e da Ang 1-7, os 
mecanismos envolvidos na contração e relaxamento induzidos, respectivamente, por 
estes peptídeos e as modificações na expressão dos receptores AT1, AT2 e Mas, em 
carótida de ratos. O estresse crônico levou à diminuição do ganho de peso corpóreo 
dos animais, promoveu remodelamento das artérias carótidas, com significativo 
aumento da camada média acompanhada de redução da resposta de relaxamento 
da Ang 1-7, embora a expressão de seus receptores, do tipo Mas, estivesse 
aumentada. A maior expressão de receptores de Ang II, AT1 e AT2, desencadeada 
pelo estresse agudo não alterou a resposta contrátil deste peptídeo. Em carótidas de 
animais submetidos ao estresse crônico observa-se redução do Emax da Ang II e da 
Ang 1-7 após incubação com indometacina, sugerindo que prostanóides estão 
envolvidos na resposta vascular tanto da Ang II quanto da Ang 1-7 em situações de 
exposição prolongada ao estresse. A maior expressão de nitrotirosina em carótidas 
de animais expostos tanto ao estresse agudo quanto crônico, demonstra que o óxido 
nítrico e estresse oxidativo parecem estar relacionados às alterações vasomotoras, 
em resposta aos peptídeos Ang II e Ang 1-7. Foi evidenciado que o estresse agudo 
eleva significativamente os níveis plasmáticos de corticosterona e a produção de 
espécies reativas de oxigênio (EROs). Estes dados sugerem que os estresses 
agudo e crônico, por imobilização, alteram a expressão de receptores do SRA e a 
vasoatividade de carótidas em resposta à Ang II e Ang 1-7 em função de diferentes 
mecanismos celulares. 

 

Palavras-chave: Estresse agudo, Estresse crônico, Angiotensina II,  Angiotensina 1-
7 e Reatividade Vascular. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Estado da Arte 

 

As doenças cardiovasculares representam um problema de saúde pública e, 

em geral, estão relacionadas a alterações na estrutura da parede dos vasos 

sangüíneos (FRUCHART & DURIEZ, 2001; IP et al., 1990).  

A parede arterial, em condições normais, é composta por três camadas 

distintas.  A camada adventícia, formada por diferentes células, fibras e terminações 

nervosas que lhe conferem seu principal papel fisiológico: a mediação nervosa 

(RHODIN, 1980). A camada média, que é composta por fibras de colágeno, fibras 

elásticas, proteoglicanas e principalmente por células musculares lisas de dois tipos: 

células que expressam proteínas responsáveis pela contração do músculo liso (α-

actina e cadeia pesada de miosina), e aquelas desprovidas de proteínas contráteis 

(MAJESKY & SCHWARTZ, 1990; MAJESKY et al., 1992; HOLFIELD et al., 1996). A 

camada mais interna é denominada de íntima, e é composta por uma camada 

simples e contínua de células endoteliais (JAVID, 1979, ROSS & GLOMEST, 1973). 

Estímulos fisiológicos podem levar ao aumento, diminuição ou mudança na 

forma dos componentes da parede arterial (TOUYZ & SCHIFFRIN, 2000) e 

consequentemente na estrutura dos vasos sanguíneos. Uma das doenças 

relacionadas à desordem na estrutura dos vasos é a aterosclerose, caracterizada 

por um complexo processo que envolve células inflamatórias, disfunção endotelial, 

proliferação de células do músculo liso, entre outros e que pode bloquear o fluxo 

sanguíneo (ROSS, 1999; LUSIS, 2000).  

Estudos demonstram que os estresses físico e psicológico contribuem 

significativamente para o desenvolvimento da aterosclerose (KAPLAN et al., 1983; 

WILLIANS et al, 1993). O estresse crônico pode levar a um aumento da reatividade 

cardiovascular em adolescentes, aumentando assim o risco para aterosclerose 

subclínica (LOW et al., 2009). 

No sistema nervoso central, o estresse pode aumentar a produção de 

angiotensina II (Ang II), aumentando a secreção do fator liberador de corticotropina 

(FLC) e a atividade simpática central, levando a ativação do eixo hipotálamo-
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pituitária-adrenal (HPA) e do sistema nervoso simpático adrenomedular (De 

MATTEO et al., 2006; SAAVEDRA et al., 2005). 

Os efeitos fisiológicos da Ang II são atribuídos à ativação de dois tipos de 

receptores, denominados AT1 e AT2 (De GASPARO et al., 2000). 

A maioria das funções fisiológicas desempenhadas pela Ang II é mediada 

pelo receptor do tipo AT1. Este, quando ativado promove vasoconstrição, retenção 

de sódio, secreção de aldosterona, proliferação celular (SEALEY & LARAGH, 1995). 

O receptor AT2 exerce funções opostas às mediadas pelo AT1 (NOUET & 

NAHAMIAS, 2000), desencadeando vasodilatação, apoptose, inibição do 

crescimento e da proliferação celular, regeneração, entre outras funções 

(NAKAJIMA et al., 1995; YAMADA et al., 1996).  

Outro componente do sistema renina angiotensina (SRA) é a angiotensina 1-7 

(Ang 1-7), que pode ser formada a partir da Ang II, e ativar os receptores AT1, AT2 e 

Mas.  Estudos demonstram que as ações vasculares da Ang 1-7 podem envolver 

aumento na produção de prostanóides vasodilatadores, óxido nítrico e fator 

hiperpolarizante do endotélio (BROSNIHAN et al., 1996; MUTHALIF et al., 1998; 

HEITSCH et al., 2001), além de participar da inibição da proliferação de células do 

músculo liso vascular (MUTHALIF et al.,1998). 

No limite do nosso conhecimento não existem relatos sobre as conseqüências 

do estresse crônico e agudo sobre expressão e/ou função dos receptores AT1, e Mas 

no controle do tônus vascular em carótidas de ratos.  Assim sendo este trabalho 

avaliou de que maneira o estresse por imobilização crônica ou aguda afetam os 

mecanismos de transdução envolvidos na contração desencadeada pela Ang II e no 

relaxamento induzido pela Ang 1-7, bem como a expressão dos receptores ativados 

por estes peptídeos em carótida de ratos. 
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Revisão da Literatura 
 

Estresse é o estado de desarmonia ou de ameaça à homeostasia, provocado 

por estressores psicológicos, ambientais ou fisiológicos, que leva a respostas 

adaptativas tanto específicas quanto generalizadas (CHROUSOS & GOLD, 1992, 

BLACK 2006). 

Estudos comprovam que o estresse físico e/ou psicológico contribui de 

maneira importante para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares como 

aterosclerose (KAPLAN et al., 1983, WILLIAMS et al., 2000), doença arterial 

coronariana (ROZANSKI et al., 1988; STRIKE & STEPTOE, 2004) e isquemia do 

miocárdio (BLUMENTHAL, et al., 1995). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (2009), estresse colabora para o 

desenvolvimento de doenças cardíacas de duas maneiras: uma delas é o estilo de 

vida pouco saudável, em que o indivíduo estressado passa a viver sedentariamente, 

abusa do álcool, do cigarro e não adere à saúde preventiva (prevalente em pessoas 

acometidas pelo estresse crônico). A segunda maneira é a reposta fisiológica ao 

estímulo estressor, com o aumento na produção de hormônios (noradrenalina, 

adrenalina e cortisona) envolvidos na resposta ao estresse, que pode elevar a 

freqüência cardíaca e pressão arterial ou o nível de lipídios e glicose no sangue. 

O estresse psicológico e emocional ativa o sistema nervoso simpático (SNS) 

levando impulsos do centro cortical ao hipotálamo. São liberados mediadores 

químicos como a noradrenalina (NA), serotonina e acetilcolina, que ativam células 

do núcleo paraventricular do hipotálamo a produzir Fatores de Liberação de 

Corticotropina (FLC), os principais coordenadores da resposta ao estresse. (BLACK, 

1994a; 1994b).  Estes chegam à hipófise anterior onde ativam o corticotropo, que 

produz o hormônio adrenocorticotrópico (ACTH). O ACTH estimula o córtex da 

adrenal a produzir corticoesteróides que, juntamente com a adrenalina e NA, 

liberadas pelo SNS, são os principais hormônios do estresse.  

O sistema renina-angiotensina (SRA) também é alterado em conseqüência do 

estresse. A inervação dos rins pelo SNS, pode resultar na produção de renina, 

iniciando uma série de reações em que a renina e a enzima conversora de 

angiotensina (ECA) produzem angiotensina II (Ang II), elevando a pressão arterial e 

freqüência cardíaca (BLACK & GARBUTT, 2002). 
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Estudos demonstram que na interação da Ang II com o SNS, há aumento do 

efeito contrátil noradrenégico em músculos lisos. Este efeito pode ser explicado pela 

despolarização da membrana das células do músculo liso, em valores próximos do 

nível de disparo do potencial de ação ou pelos efeitos pré-sinápticos do peptídeo 

(STARKE, 1977). 

Sabe-se também, que o estresse comportamental, ao aumentar a atividade 

do SNS, pode alterar o relaxamento vascular endotélio-dependente (WILLIAMS et 

al., 1991; WILLIAMS et al., 1993; STRAWN et al., 1991) e alterar a atividade da 

acetilcolina, liberada pelo Sistema Nervoso Parassimpático, que produz relaxamento 

através da formação de diversas substâncias vasodilatadoras como óxido nítrico, 

fator hiperpolarizante derivado do endotélio e prostaciclina (KAMARCK & 

JENNINGS, 1991; YANG et al. 1991). 

Diversos estudos de reatividade vascular descrevem respostas adaptativas ao 

estresse. CORDELLINI & VASSILIEFF (1998) demonstraram que houve diminuição 

da vasoconstrição, em resposta à NA, em aorta de ratos submetidos ao estresse 

agudo por imobilização e que este efeito foi potencializado em aortas de animais 

submetidos ao estresse crônico. WEBB e colaboradores (1987) observaram 

aumento da resposta vasodilatadora da acetilcolina em aorta de camundongos 

expostos ao estresse social e CHUNG et al. (2010), ao estudar as conseqüências do 

estresse crônico por imobilização em ratos, demonstraram que houve diminuição do 

relaxamento na artéria mesentérica superior em resposta à acetilcolina, e que este 

efeito não foi reproduzido em resposta ao nitroprussiato de sódio, sugerindo que 

este modelo de estresse prejudica a função endotelial. 

CHIES et al. (2003) relataram que após sessões de estresse agudo, 

promovido por nado forçado, não houve alterações na reatividade a Ang II, em aorta 

torácica e artérias mesentéricas de ratos, intactas ou desprovidas de endotélio. No 

entanto, o estresse crônico diminuiu o efeito máximo (Emax) da Ang II em ambos os 

leitos vasculares sem endotélio. Os autores sugerem que a redução do Emax pode 

ser decorrente de mecanismos de adaptação ao estresse e que estes mecanismos 

são independentes do endotélio. Os estudos de CHIES et al. (2003) demonstraram 

também, não haver alterações na reatividade vascular à fenilefrina tanto em aorta 

quanto em artérias mesentéricas de ratos submetidos ao estresse crônico ou agudo.  

O conjunto destes resultados sugere que as conseqüências do estresse sobre 

a resposta vascular é leito e agonista específica.  



Introdução _____________________________________________________________      6 

 

A Ang II é o peptídeo com maior bioatividade do SRA e tem papel crucial no 

controle da homeostasia cardiovascular (HIGUCHI et al., 2007). Foi originalmente 

descrita como um potente vasoconstritor e hoje é reconhecida como hormônio 

multifuncional que influencia diversos processos celulares importantes para a 

regulação da função vascular, incluindo crescimento celular, apoptose, migração, 

inflamação e fibrose (WOLF & WENZEL, 2004; TOUYZ & SCHIFFRIN, 2000). 

Existem pelo menos dois receptores, com sete domínios transmembrana, 

acoplados à proteína G (GPCR) que medeiam os efeitos fisiológicos da Ang II, os 

receptores AT1 e AT2 (HIGUICHI, 2007). Estes receptores possuem 34% de 

homologia estrutural e suas principais diferenças encontram-se na terceira alça 

intracelular e na porção carboxi-terminal. Tais diferenças permitem que os 

antagonistas se liguem de maneira seletiva a cada receptor (MUKOYAMA et al., 

1993; INAGAMI et al., 1999). 

O receptor AT1 medeia a maioria das ações fisiológicas e fisiopatológicas da 

Ang II, este subtipo é expresso predominantemente em células cardiovasculares, 

como as células do músculo liso vascular. Através deste receptor, a Ang II ativa 

inúmeras vias de sinalização citoplasmática, induzindo hipertrofia, hiperplasia e 

migração, que podem contribuir para o remodelamento vascular (GRIENDLING et 

al., 1997).  

Em 2004, FUKADA et al. demonstraram que a contração induzida pela Ang II 

em carótida de ratos é dependente da ativação dos receptores AT1. 

Os receptores do tipo AT2 exercem função anti-proliferativa e pró-apoptótica 

em células musculares lisas, principalmente por antagonizar os receptores AT1 

(GRIENDELING et al., 1996). Eles são altamente expressos nos tecidos fetais, 

incluindo a aorta fetal, mesenquima gastrointestinal, tecido conectivo, cérebro e 

medula da adrenal. A expressão dos receptores AT2, declina após o nascimento, 

sugerindo que são importantes no desenvolvimento fetal e pode ser induzido em 

condições patológicas na vida adulta (SHANMUGAM et al., 1996).  

Muitas vezes, os efeitos farmacológicos do AT2 só podem ser evidenciados 

após o bloqueio do receptor AT1, como observado por SAVOIA et al. (2006) que, ao 

bloquearem o receptor AT1 notaram um aumento de cerca de duas a três vezes na 

expressão de AT2 e na produção de óxido nítrico (NO) em artérias de animais 

hipertensos, demonstrando haver interação entre estes subtipos de receptores.  
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Outro componente do SRA é a angiotensina 1-7, que pode ser formada a 

partir da Ang I e da Ang II através de muitas enzimas como a prolil-endopeptidase 

(GREENE et al., 1982), neutral-endopeptidase (YAMAMOTO et al. 1992), prolil-

carboxipetidase (WELCHES et al., 1991) e pela enzima conversora de angiotensina 

2 (ECA2), expressa extensivamente no coração, mas também está localizada no 

endotélio vascular (VICKERS et al., 2002) (Fig.1). 

SANTOS et al. (1994) observaram que o vaso sanguíneo é um importante 

local de formação e ação biológica da Ang 1-7.  

Estudos demonstram que as ações vasculares da Ang 1-7 podem envolver 

aumento na produção de prostanóides vasodilatadores, óxido nítrico e fator 

hiperpolarizante do endotélio (BROSNIHAN & FERRARIO, 1996; MUTHALIF et al., 

1998; HEITSCH et al., 2001), além de participar da inibição da proliferação de 

células do músculo liso vascular (MUTHALIF et al.,1998). 

Os efeitos da Ang 1-7 podem ser mediados pelos receptores AT1, AT2 e Mas, 

sendo que este peptídeo possui maior afinidade pelo GPCR Mas (faixa pico-

nanomolar) e menor afinidade pelos receptores AT1 e AT2 (faixa micromolar) 

(BENTER et al, 1993; MAHON et al, 1994; REN et al, 2002; SANTOS et al, 2003, 

NEVES et al, 2003, SAMPAIO et al, 2003). 

A Ang 1-7 desencadeia efeitos cardiovasculares que podem ser 

completamente bloqueados pelo antagonista seletivo do receptor de Ang 1-7, A-779. 

Estudos demonstram também que a Ang 1-7 pode promover relaxamento vascular 

dependente (FETERIK et al., 2000) ou independente de endotélio (LE TRAN & 

FORSTER, 1997) e que este peptídeo participa da regulação da pressão arterial 

(BENTER et al.,1995).  

A ausência do receptor Mas resulta em aumento da pressão sanguínea, 

disfunção endotelial e desequilíbrio entre NO e espécies reativas de oxigênio 

(EROs) (XU et al., 2008). Em aortas de camundongos deficientes para o receptor 

Mas, não há relaxamento em resposta à Ang 1-7, o que demonstra a funcionalidade 

de tais estruturas (SANTOS et al, 2003). 

TIRAPELLI et al. (2006), demonstraram que a Ang 1-7 induz relaxamento 

dependente de concentração em carótidas, sem endotélio, de ratos. Adicionalmente, 

observaram que este efeito foi inibido pelo A-779, confirmando que a ação relaxante 

apresentada por este peptídeo é dependente da ativação do receptor Mas. 
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Fig.1 Cascata do Sistema Renina-Angiotensina (SANTOS et al., 2008). 
Abreviações: ACE, enzima conversora de angiotensina; Ang, angiotensina; AMP, aminopeptidase; 

AT1, receptor de AngII do tipo 1; AT2, receptor de Ang II do tipo 2; Mas, receptor de Ang 1-7; D-Amp, 

dipeptidil-aminopeptidase; IRAP, aminopeptidase regulada por insulina; PCP, prolil-carboxipeptidase; 

PEP, prolil-endopeptidase; NEP, neutral-endopeptidase; (P)RR, receptor de renina/prorenina. 

 

 

Existem vários modelos de estresse psicológico que podem ser induzidos por 

procedimentos físicos e psicológicos (BIERHAUS et al., 2003). Dentre os 

estressores psicológicos estão inclusos: conflitos de ordem social e competição por 

recursos (SAPOLSKY, 1982; WOOD et al., 2003, nado forçado (BISPO & PEREIRA, 

1992), temperaturas aversivas (HASHIMOTO et al., 2001), e restrição/contenção e 

imobilização, que em geral são acompanhados por medo e ansiedade (CONRAD et 

al., 1999; GAMEIRO et al.; 2006).  

É provável que a indução de estresse por restrição ou imobilização seja o 

método mais popular, especialmente em experimentos que envolvem roedores, por 

ser simples, causar pouca dor e raramente danos corporais ao animal. A 

imobilização é uma variação procedimental da restrição/contenção, comumente 
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descrita como restrição de locomoção, que não limita o movimento de membros 

específicos (BUYNITSKY & MOSTOFSKY, 2009). 

As mudanças fisiológicas mais comuns associadas ao estresse por 

imobilização incluem aumento dos níveis de ACTH e corticosterona. KVETNANSKY 

& MIKULAJ (1970) observaram também, aumento da liberação das catecolaminas 

pelas glândulas adrenais em resposta ao estresse crônico por imobilização.  

Foi observado ainda, que tanto o estresse quanto a Ang II tem importância 

particular no turnover de NA cerebral (especialmente no hipocampo, amídala e 

hipotálamo), e na síntese e liberação de diferentes neurotransmissores (IDA et al., 

1985; JEZOVA et al., 1998; GELBAND et al., 1997; TANAKA et al., 1983). Em ratos 

não estressados, a Ang II exógena aumenta a liberação de NA em áreas específicas 

do cérebro, enquanto que em ratos submetidos ao estresse por imobilização, a Ang 

II atenua a liberação de NA (GEORGIEV et al., 1992).  

Estudos demonstram que os receptores de Ang II, principalmente o receptor 

AT1, são amplamente distribuídos pelo cérebro e podem ser encontrados em áreas 

de regulação da resposta ao estresse (SAAVEDRA, 2004; 2005). SAAVEDRA et al. 

(2004) demonstraram que os receptores AT1 desempenham papel importante na 

regulação do eixo HPA em vários níveis de estresse.  

O estresse por imobilização aumenta a expressão dos receptores AT1A (um 

subtipo do receptor AT1) e mRNA de AT2 no núcleo paraventricular (PVN) e locus 

coeruleus, além de aumentar o receptor AT1 no órgão subfornical, hipófise anterior e 

PVN (CASTREN & SAAVEDRA, 1988). 

Em estresse por isolamento ou retenção, observou-se aumento expressivo 

dos receptores AT1 e AT2, na zona glomerulosa, medula adrenal e hipófise anterior 

(LEONG et al., 2002; ARMANDO et al., 2001). 

DUMONT et al. (1999) também observaram que os receptores de Ang II são 

alvos centrais na regulação do estresse por imobilização crônica e aguda. Os 

autores relatam que, em ratos não estressados, a expressão basal mRNA dos 

receptores AT1 e AT2, é mínima, enquanto que em ratos submetidos ao estresse por 

imobilização aguda há aumento da expressão destes receptores, no núcleo 

paraventricular do hipotálamo (PVH) e no locus coeruleus, respectivamente, após 

90-150min de exposição ao estresse. Eles observaram também que em ratos 

submetidos ao estresse por imobilização crônica houve aumento da expressão de 

mRNA AT2 após 90 min de estresse, sendo que estes níveis permaneceram 
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elevados por pelo menos 360 min. Adicionalmente, observaram que o estresse 

crônico e intermitente não diminuiu a expressão de AT1A no PVH, sugerindo que a 

integridade destes receptores pode estar associada à manutenção da reatividade ao 

estresse. 

MC DOUGALL et al. (2000), sugerem que a adaptação fisiológica ao estresse 

por restrição está associada a mudanças na densidade dos receptores de 

vasopressina V1A, AT1 e AT2 no cérebro e nos rins. Os autores observaram 

diminuição de V1A em resposta ao estresse agudo e crônico tanto em ratos 

normotensos quanto em hipertensos, aumento dos receptores AT1 em hipertensos e 

insignificantes mudanças nos níveis de AT2. Os receptores AT2 são os principais 

receptores adrenomedulares e podem interagir com os receptores AT1 na regulação 

da síntese e liberação de catecolaminas, em resposta ao estresse (JEZOVA et al. 

2003). Em ratos, os receptores de Ang II, no locus coeruleus são do tipo AT2 

(TSUTSUMI & SAAVEDRA, 1991), o que implica na participação destes receptores 

na regulação central e periférica durante o estresse (JEZOVA et al. 2003, 

SAAVEDRA, 1999). 

CHUNG e colaboradores (2010) demonstraram, ainda, que o estresse crônico 

por imobilização induz estresse oxidativo, em artéria mesentérica superior de ratos, 

por ativar a via de sinalização Ang II – AT1, provocando disfunção endotelial. 

O conhecimento de como o estresse afeta a funcionalidade do sistema 

renina-angiotensina na artéria carótida é fundamental se considerarmos que 

alterações em seu tônus podem ser deletérias a estrutura e atividade do sistema 

nervoso central devido ao papel crucial deste leito vascular no suprimento sanguíneo 

cerebral. 

Com base no exposto, o presente estudo baseou-se na hipótese de que o 

estresse agudo ou crônico pode afetar a expressão e função de receptores do tipo 

AT1 e Mas, modificando a atividade vasoativa da Ang II e Ang 1-7, em carótida de 

ratos. 
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6. CONCLUSÕES GERAIS 
 

 

Estresse Agudo 
 

Este trabalho demonstrou que o estresse agudo não acarreta alterações no 
peso corpóreo, no peso seco e na estrutura das artérias carótidas de ratos. 
Entretanto, o estresse agudo promoveu um aumento da concentração plasmática do 
glicocorticóide relacionado ao estresse, corticosterona. 

 

• Ang 1-7 
 

O estresse agudo promoveu diminuição do Emax da Ang 1-7 em carótidas 
sem endotélio. Esta redução do Emax não envolve prostanóides, uma vez que na 
presença do inibidor da COX a resposta não se altera em relação àquela observada 
na ausência do inibidor. 

Este trabalho demonstrou que estresse agudo promove aumento na 
expressão das isoformas endotelial e induzida da enzima óxido nítrico sintase, 
porém reduz a biodisponibilidade de óxido nítrico, assim sendo, esta pode ser a 
razão pela qual o relaxamento induzido pela Ang 1-7 está prejudicado. 

 

• Ang II  
 

O estresse agudo não promove alterações significativas nos valores de pD2 e 
no Emax da Ang II, embora a expressão de seus receptores, AT1 e AT2, esteja 
aumentada  sugerindo que estes receptores não estejam funcionais ou ativos. 

 

Estresse Crônico 
 

Os resultados deste trabalho demonstram que o estresse crônico pode 
diminuir o peso seco das artérias carótidas e o ganho de peso corpóreo dos animais. 

O presente estudo demonstrou também que o estresse crônico pode causar 
alterações na estrutura do vaso, confirmadas pelo aumento na espessura da 
camada média das artérias. Este espessamento está relacionado à hipertrofia de 
células do músculo liso e ao aumento na expressão da α-actina, indicando um 
processo de remodelamento.  
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• Ang 1-7 
 

O estresse crônico aumentou a expressão de receptores Mas, contudo 

diminuiu o relaxamento induzido pela Ang 1-7 em carótidas intactas.  

Em decorrência da redução do Emax da Ang 1-7 na presença de inibidor das 

COX, sugere-se que os prostanóides fazem parte da resposta inibitória de 

relaxamento da Ang 1-7 em situações de estresse crônico. 

Os resultados obtidos pela análise imunohistoquímica para nitrotirosina 

demonstram que o estresse crônico promove formação de EROs. Os estudos de 

reatividade vascular comprovam sua participação na resposta vasodilatadora da Ang 

1-7 em artérias de animais submetidos ao estresse crônico. 
 

• Ang II  
 

O estresse crônico aumenta a potência da Ang II em carótidas intactas, porém 

não afeta seu efeito máximo. 

Em situações de estresse crônico, pode-se sugerir que há participação de 

prostanóides vasoconstritores e vasodilatadores provenientes do endotélio, porém 

que os vasoconstritores têm maior participação nesta resposta, pois na presença de 

indometacina, houve redução do Emax da AngII. 

Este trabalho demonstrou que o estresse crônico aumenta a expressão das 

isoformas endotelial, induzida e neural, sem, no entanto, alterar a biodisponibilidade 

de óxido nítrico. A inibição das NOS pelo L-NAME, diminuiu a resposta contrátil da 

Ang II, sugerindo que estejam sendo geradas espécies reativas de oxigênio, 

decorrentes do desacoplamento das NOS e que estas espécies fazem parte da 

resposta da Ang II. As espécies reativas envolvidas em tal resposta são o peróxido 

de hidrogênio e o ânion superóxido. 
 

Assim sendo, pode-se concluir que o estresse agudo e o estresse crônico 

promovem alterações na expressão dos receptores AT1, AT2 ou Mas e nos 

mecanismos celulares decorrentes da ativação desses receptores. Esse conjunto de 

informações é indicativo das conseqüências do estresse agudo ou crônico sobre o 

Sistema Renina-Angiotensina, importante no controle das funções cardiovasculares.  
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