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RESUMO
Em estudos prévios de nosso laboratório mostramos que o exercício regular
aeróbico,

natação,

(EFR)

por

4

semanas

pode

promover

adaptações

cardiovasculares benéficas na hipertensão, mas ainda não está claro em que fase
da hipertensão esses benefícios podem ocorrer. Neste estudo foi avaliado o efeito
do EFR sobre parâmetros cardiovasculares e renais em diferentes fases da
hipertensão 2R1C em ratos. Ratos Fisher adultos após a cirurgia (2R1C) ou fictícia
(SHAM) foram divididos em 2 grupos: sedentários (SED) e submetidos ao EFR
(natação 1h/5 dias por diferentes semanas). Parâmetros cardiovasculares e
histológicos foram avaliados em 2, 4, 6, 8 e 10 semanas. Dados foram expressos
como média ± EPM. O EFR reduziu a pressão arterial média (PAM) e restaurou a
sensibilidade da bradicardia reflexa (SBR) em 2R1C para valores semelhantes à
SHAM SED na 4ª semana. Entretanto, a partir da 6ª semana a PAM e a SBR de
2R1C EFR foi similar a 2R1C SED. A avaliação do peso do coração e do diâmetro
dos cardiomiócitos (µm) mostraram hipertrofia cardíaca em 2R1C EFR (0,41±0,03 e
14±0,2, respectivamente) e 2R1C SED (0,39±0,01 e 14±0,2, respectivamente) em
relação ao SHAM SED (0,28±0,01 e 12±0,2, respectivamente) na 10ª semana.
Entretanto, as avaliações morfométricas mostraram que ratos 2R1C SED
apresentaram hipertrofia ventricular esquerda concêntrica na 6ª semana, enquanto
que o EFR induziu hipertrofia excêntrica em 2R1C somente na 4ª semana
(0,58±0,06; EFR vs 0,84±0,02; SED). Porém, o EFR diminuiu a deposição de
colágeno (µm2) no miocárdio de 2R1C (329±38; EFR vs 613±68; SED) a valores
semelhantes aos ratos SHAM (277±24; SED) da 2ª a 10ª semana. Além disso, o
EFR, no rim não clipado (direito) de 2R1C, reduziu a deposição de colágeno
(759±75; EFR vs 1639±112; SED) da 2a a 10ª semana. Esses resultados, em
conjunto, mostram a eficiência do EFR em restaurar a PAM e a SBR até a 4ª
semana e em promover adaptações teciduais benéficas tanto no coração quanto no
rim durante o desenvolvimento e a manutenção da hipertensão renovascular 2R1C
em ratos por até 10 semanas.
Palavras-chave:

Hipertensão

renovascular

barorreflexa; Adaptações cardíacas e renais.

2R1C;

Natação;

Bradicardia

ABSTRACT
In previous studies from our laboratory show that aerobic exercise regularly,
swimming, (EFR) for 4 weeks can promote beneficial cardiovascular adaptations in
hypertension, but it is unclear at what stage of hypertension these benefits can occur.
This study evaluated the effect of EFR on cardiovascular and renal parameters at
different stages of 2K1C hypertensive in rats. Fisher adult rats after surgery (2K1C)
or sham (SHAM) were divided into 2 groups: sedentary (SED) and submitted to the
EFR (swimming 1h/5 days a different weeks). Histological and cardiovascular
parameters were evaluated at 2, 4, 6, 8 and 10 weeks. Data were expressed as
mean ± SEM. EFR reduced the mean arterial pressure (MAP) and restored the
bradicardia baroreflex sensibility (SBR) in 2K1C to values similar to SHAM SED at 4th
week. However, from the 6th week of the PAM and SBR 2K1C EFR was similar to
2K1C SED. The analysis of heart weight and diameter of cardiomyocytes (µm)
showed cardiac hypertrophy in 2K1C EFR (0.41 ± 0.03 and 14 ± 0.2, respectively)
and 2K1C SED (0.39 ± 0.01 and 14 ± 0.2, respectively) compared to SHAM SED
(0.28 ± 0.01 and 12 ± 0.2, respectively) at 10 weeks. However, the morphometric
evaluations showed that 2K1C SED rats presented concentric left ventricular
hypertrophy in 6th week, while EFR induced eccentric hypertrophy in 2K1C only at 4th
week (0.58 ± 0.06; EFR vs 0.84 ± 0.02; SED). However, the EFR decreased collagen
deposition (μm2) in the myocardium of 2K1C (329 ± 38 EFR; vs 613 ± 68; SED) to
values similar to SHAM rats (277 ± 24; SED) of the 2nd to the 10th week. Additionally,
the EFR, in the not clipped kidney (right) of 2K1C, reduced collagen deposition (759
± 75; EFR vs 1639 ± 112; SED) of the 2nd to the 10th week. Together, these results
show the efficiency of EFR in restoring MAP and SBR until the 4th week and
promoting beneficial tissue adaptations both in the heart and kidney during
development and maintenance of 2K1C renovascular hypertension in rats for up to
10 weeks.
Key words: 2K1C renovascular hypertension; Swimming; Baroreflex bradycardia,
Heart and kidney adaptations.
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1 INTRODUÇÃO
A hipertensão arterial é altamente prevalente na população adulta, sendo um
grave problema de saúde pública, uma vez que complicações decorrentes desta
doença como as coronariopatias, insuficiências cardíacas e renais crônica, acidente
vascular cerebral são comuns, com repercussões graves na saúde da população
brasileira, oneram os gastos com tratamentos, além de serem as principais causas
de óbitos no Brasil (MOORE et al., 2005; BOING e BOING, 2007; SBH, 2010).
Sabe-se que a hipertensão renovascular está entre as principais causas de
hipertensão secundária e de insuficiência renal, além de ser responsável pelo
aumento de novos casos da doença renal terminal (PRAXEDES, 2002). Por esta
razão, o emprego de recursos terapêuticos no tratamento ou até mesmo na
prevenção dessa doença torna-se necessário.
O tratamento da hipertensão com fármacos, apesar de reduzir a pressão
arterial (PA) e a ocorrência de algumas de suas complicações, não previne a
incidência e nem a mortalidade por doenças coronarianas. E ainda, a terapia
farmacológica apresenta diversos efeitos colaterais como resistência à insulina,
promovida pelos betabloqueadores, aumento do colesterol total e dos gastos
financeiros, que na maioria das vezes, são inacessíveis as pessoas de baixa renda
(FURTADO, 1992).
Em contrapartida, modificações do estilo de vida como a prática de exercício
físico regular aeróbico (EFR) pode ser utilizada como medida preventiva da
hipertensão ou também como tratamento não farmacológico adjuvante a terapia
medicamentosa. Em adição, o EFR previne e reduz a taxa de mortalidade de
doenças coronárias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; SBH, 2010; ZORBA, CENGIZ
e KARACABEY, 2011).
Vale ressaltar que o modelo experimental de hipertensão renovascular 2R1C
além de apresentar hiperatividade do SRA, que constitui um importante fator
etiológico da hipertensão arterial, reproduz uma condição patológica similar à
hipertensão arterial induzida pela constrição da artéria renal humana. Além disso,
são encontradas três fases distintas durante o desenvolvimento e a manutenção da
hipertensão 2R1C. Apesar de existirem vários estudos que buscam desvendar os
efeitos benéficos à saúde, induzidos pelo EFR, não está bem estabelecido em que
fases da hipertensão renovascular esses benefícios podem ocorrer.
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1.1 Revisão da literatura
A hipertensão arterial é uma doença crônica, não transmissível, de natureza
multifatorial,

na

maioria

dos

casos

assintomática

e

que

compromete

fundamentalmente o equilíbrio dos mecanismos vasodilatadores e vasoconstritores,
levando a um aumento da tensão sanguínea nos vasos, capaz de provocar danos
aos órgãos por eles irrigados (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2006 ;
MALTA et al., 2009; WILLIAMS, 2010). Assim, esta doença constitui um dos
principais fatores de riscos para doenças cardiovasculares, uma vez que é capaz de
provocar lesões vasculares e culminar em insuficiências cardíacas e renais e até
mesmo em acidentes vasculares (GRASSI et al., 2011).
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) existem
aproximadamente 600 milhões de pessoas com hipertensão arterial no mundo. A
hipertensão arterial acomete, em média, 25% dos brasileiros, em que mais de 50%
dos indivíduos estão na terceira idade e, além disso, atinge 5% dos 70 milhões de
crianças e adolescentes no Brasil (SBH, 2010). No ano de 2007, 70,6% dos óbitos
na população brasileira foram ocasionados pelas doenças cardiovasculares. E a
hipertensão arterial foi responsável por 12,8% dos óbitos e a doença renal terminal,
frequentemente presente na hipertensão arterial, causou a inclusão de 94.282
pessoas em programas de diálise no Sistema Único de Saúde (SUS), além disso,
foram registradas 9.486 mortes em 2007 ocasionadas por essa doença renal
terminal (SBH, 2010).
A hipertensão arterial é decorrente da disfunção dos controles da PA (SBH,
2010). A regulação dos níveis pressóricos dentro de uma faixa estreita de variação é
mantida por complexos mecanismos inter-relacionados de controle neural, humoral e
local que pode ser em curto e em longo prazo (FERRARIO, 1990a).
O controle reflexo da frequência cardíaca (FC) é um importante mecanismo
de regulação em curto prazo da PA. As fibras barorreceptoras localizadas nos seios
carotídeos e no arco aórtico, próximo à bifurcação da carótida, informam
permanentemente ao sistema nervoso central (SNC) a situação da PA através dos
nervos glossofaríngeo e vago, regulando assim, a PA momento a momento. O
núcleo do trato solitário (NTS) é a primeira estação dos sinais sensoriais originários
do sistema periférico. Essa informação é recebida pelo NTS no bulbo e a resposta
efetora ocorre pela integração dos sinais periféricos com estímulos que chegam de
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outras áreas como diencéfalo e telencéfalo (FELDMAN e ELLENBERGER, 1988)
para definir a atividade do sistema nervoso autônomo (SNA). Diversos trabalhos
mostraram que existem projeções neuronais excitatórias do NTS para o bulbo
ventrolateral (VLM) caudal (CVLM), que é caracterizada como uma região
depressora e desta área partem neurônios inibitórios para uma região pressora, VLM
rostral (RVLM), por meio de via neuronal ascendente (LOEWY, 1981; ROSS et al.,
1984a; MCKITRICK e CALERRESU, 1997; ROSS et al., 1984b). Os neurônios do
RVLM são simpatoexcitatórios e capazes de estimular neurônios pré-ganglionares
simpáticos, os quais causam elevação da FC, do inotropismo e da contratilidade no
coração, e aumento na resistência vascular provocando, assim, elevação da PA
(LOEWY, 1981).
Quando

há

um

aumento

da

PA,

sinais

periféricos

oriundos

dos

barorreceptores projetam-se para neurônios no CVLM, no núcleo ambíguo (NA) e no
núcleo dorsal do nervo vago (nX). Projeções neuronais simpatoinibitórias do CVLM
para o RVLM causará ação inibitória da atividade simpática tônica. Já o NA e o nX
provocará ativação do sistema nervoso parassimpático (SNP) o que irá reduzir
reflexamente a FC e consequentemente a PA (AICHER et al., 1995; CHAN e
SAWCHENKO, 1998; HAN et al., 1998).
Quando os níveis de PA são mantidos elevados ou baixos por semanas, os
barorreceptores podem se adaptar a um novo set point e exercer sua função de
conservar estes níveis pressóricos alterados. Vários estudos mostram em
hipertensos o processo de adaptação deste novo set point dos pressorreceptores
quando níveis mais elevados de PA são mantidos (MCCUBIN, GREEN e PAGE,
1956; KUMADA, TERUI e KUWAKI, 1990; BRITTO, 1997). A manutenção da PA
elevada, por algum momento estará acompanhada de redução da sensibilidade do
barorreflexo (SBR) (BRISTOW et al., 1969). Estudo de Carvalho et al. (2003)
sugerem que haja uma inabilidade de neurônios do CVLM em contrabalancear o
aparente aumento da

atividade simpatoexcitatória

intrínseca de neurônios

localizados no RVLM de animais hipertensos.
Já o SRA é o sistema mais amplamente estudado entre os sistemas de
regulação em médio-longo prazo da PA. O SRA atua principalmente por via
hormonal periférica e centralmente. Essa ação, geralmente, reflete na regulação
fisiológica da PA e do equilíbrio hidroeletrolítico pela excreção renal de água e sódio.
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Quando ocorre aumento da PA, as células miocárdicas atriais secretam o fator
natriurético atrial promovendo naturalmente a natriurese. Por outro lado, quando há
hipotensão, o sistema SRA-aldosterona é extremamente importante na regulação da
PA ao promover a reabsorção de sódio e água pelos túbulos renais para controlar o
equilíbrio hidroeletrolítico. O SRA controla a osmolaridade do meio interno
juntamente com a aldosterona e com a vasopressina (FERRARIO, 1990a;
FERRARIO et al., 1990b; MARTINEZ-MALDONADO, 1991).
A angiotensina II (Ang II), principal peptídeo ativo do SRA, pode causar a
maioria dos efeitos cardiovasculares desencadeantes da hipertensão ao atuar
perifericamente se ligando no receptor do tipo AT1, como um potente vasoconstritor
e também, por estimular pré-sinapticamente a liberação de noradrenalina, que é
capaz de induzir aumento da resistência vascular periférica (RVP), o que pode
resultar em aumento da PA. Além disso, a Ang II atua nas adrenais promovendo a
liberação de aldosterona e conjuntamente atuam nos rins aumentando a reabsorção
de sódio e água e consequentemente o volume de fluido extracelular, que é capaz
de elevar a PA (NAVAR et al., 1995; KUSSEROW e UNGER, 2004).
Atualmente vários outros peptídeos biologicamente ativos componentes do
SRA são conhecidos além da Ang II, dentre eles estão a angiotensina III (Ang III),
angiotensina IV (Ang IV), angiotensina-(1-7) (Ang-(1-7)), angiotensina-(1-9) (Ang-(19)) (SANTOS et al., 1988; FERRARIO, 1990a; SANTOS e CAMPAGNOLE-SANTOS,
1994).
Vários modelos experimentais de hipertensão renal são utilizados para
mostrar a importância do SRA na patogenia da hipertensão arterial. Este tipo de
hipertensão pode ser experimentalmente realizado pela estenose da artéria renal,
nefrectomia parcial ou total, perinefrite, oclusão e desoclusão do pedículo renal e
coarctação da aorta (FAZAN, SILVA e SALGADO, 2001).
Dentre esses modelos experimentais de hipertensão destaca-se o modelo de
hipertensão renovascular 2 rins e 1 clipe (2R1C) descrito por Goldblatt et al. em
1934. Esse modelo de hipertensão renovascular pode ser induzido pela constrição
parcial de uma artéria renal enquanto o rim contralateral permanece intacto
(GOLDBLATT et al., 1934).
Através

do

modelo

de

hipertensão

2R1C,

Goldblatt

et

al.

(1934)

demonstraram a participação do rim como agente primário no surgimento da
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hipertensão. Em que a estenose de uma das artérias renais induzida nesse modelo
de hipertensão renovascular 2R1C promove redução do fluxo sanguíneo e da
pressão de perfusão para o rim clipado, estimulando a síntese de renina pelas
células justaglomerulares das arteríolas renais aferentes, próximo à porção inicial do
túbulo distal. Em uma visão clássica, a renina é uma enzima proteolítica que cliva o
substrato angiotensinogênio, uma proteína plasmática produzida no fígado,
transformando-o no decapeptídeo inativo angiotensina I (Ang I). A enzima
conversora de angiotensina (ECA) sintetizada pelos pulmões converte a Ang I no
importante octapeptídeo ativo Ang II (DEFORREST et al., 1982; OKAMURA et al.,
1986; SAMANI et al., 1989; MARTINEZ-MALDONADO, 1991; KUSSEROW e
UNGER, 2004). Isso levará ao aumento da Ang II plasmática, que inibe a síntese de
renina no rim contralateral ao rim estenótico (NAVAR et al., 1998).

(Adaptado de MARTINEZ-MALDONADO, 1991)
Figura 1. Representação esquemática da evolução da hipertensão renovascular de Goldblatt 2R1C.
A abcissa representa o tempo. A fase I ocorre em aproximadamente 4 semanas após a clipagem, a
fase II entre 5 e 8 semana e a fase III ocorre com 9 ou mais semanas. Na ordenada está a pressão
sanguínea (mmHg). A primeira linha sólida na horizontal indica pressão arterial normal. O prétratamento com inibidores da enzima conversora de angiotensina I (Inibidor ECA) previne o
desenvolvimento da hipertensão renovascular induzida pela clipagem. Após a clipagem indicada pela
primeira seta à direita. O aumento da pressão arterial é associado imediatamente com aumento da
atividade da renina plasmática (RENINA) e da concentração de angiotensina II circulante (Ang II).
Sensibilidade a Ang II (SENS ANG II).
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De acordo com o desenho esquemático (Figura 1) proposto por MARTINEZMALDONADO (1991) a evolução da hipertensão renovascular de Goldblatt 2R1C foi
divida em três fases. A fase I ocorre em aproximadamente 4 semanas após a
clipagem, a fase II entre 5 e 8 semana e a fase III ocorre com 9 ou mais semanas.
Na fase I após a clipagem a pressão se eleva quase que imediatamente e
essa fase é dependente das elevadas concentrações plasmáticas de renina e de
Ang II. Isso pode ser confirmado através da administração de inibidores de ECA ou
da remoção do clipe dentro de 7 a 10 dias que causa uma rápida redução da PA ao
normal (MARTINEZ-MALDONADO, 1991). Assim como, o pré-tratamento com
inibidores de ECA antes da clipagem impede o desenvolvimento da hipertensão
renovascular (MARTINEZ-MALDONADO, 1991).
Durante a fase II ou fase de retenção de sal, a pressão sanguínea pode
permanecer estável ou continuar a se elevar ainda mais, apesar da queda na
atividade da renina plasmática. Porém, ocorre aumento na sensibilidade a Ang II.
Dessa forma uma pequena quantidade de Ang II é capaz de promover aumento nos
níveis pressóricos. Ainda pode-se observar a atuação da Ang II, pois a remoção do
clipe ou uso de inibidores de ECA reduz os níveis pressóricos ao normal, no entanto
mais tempo é necessário para alcançar a pressão sanguínea normal (MARTINEZMALDONADO, 1991).
Na fase III os níveis pressóricos mantem-se tão elevados quanto na fase I ou
mais elevados, apesar da redução da atividade da renina plasmática e da
concentração de Ang II, também, no plasma. Portanto, nessa fase a remoção do
clipe ou a administração dos inibidores de ECA não são suficientes para reduzir os
elevados níveis pressóricos (MARTINEZ-MALDONADO, 1991). Atualmente, sabe-se
que a manutenção dos altos níveis pressóricos, após aproximadamente 28 dias,
ocorre pelo aumento proeminente da atividade do SRA tecidual (KAGIYAMA et al.,
2001; LAZARTIGUES et al., 2004).
Vários autores (KAGIYAMA et al., 2001; LAZARTIGUES et al., 2004) também
mostraram que a fase I da hipertensão de Goldblatt 2R1C, após a inserção do clipe,
parece ser dependente das elevadas concentrações plasmáticas de renina e Ang II
e é ainda, acompanhada por aumentos expressivos nos níveis de Ang II tanto no rim
clipado quanto no rim contralateral, não clipado (KOBORI et al., 2007). E que esse
peptídeo vasoativo atua diretamente em vasos alterando a pressão de perfusão e o
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fluxo sanguíneo renal, aumentando a atividade do tônus simpático, a resistência
vascular periférica e estimulando a liberação de aldosterona e consequentemente
contribuindo para que ocorra aumento da PA (NAVAR et al., 1998). No entanto, após
aproximadamente 28 dias da cirurgia para indução da hipertensão 2R1C, os níveis
plasmáticos de renina e de Ang II normalizam, mas a PA continua elevada (NAVAR
et al., 1998). Atualmente sabe-se que a manutenção dos níveis elevados da PA
ocorre pelo aumento da atividade do SRA tecidual como no coração, rins e cérebro
(KAGIYAMA et al., 2001; SHARIFI et al., 2003; LAZARTIGUES et al., 2004).
Além disso, estudos (KAGIYAMA et al., 2001; SHARIFI et al., 2003;
LAZARTIGUES et al., 2004) demostraram que nas fases II e III da hipertensão
renovascular 2R1C a manutenção dos altos níveis pressóricos é decorrente da
ativação do SRA tecidual local, como no cérebro, uma vez que houve um aumento
progressivo dos níveis de Ang II no bulbo e no hipotálamo do 3º ao 28º dia após a
clipagem quando comparado com os níveis de Ang II antes da cirurgia 2R1C. Bem
como, ocorreu aumento da atividade de ECA nos rins, coração, pulmões e aorta.
De acordo com a literatura pequenas elevações nos níveis plasmáticos de
Ang II podem causar aumentos expressivos nos níveis de Ang II renais, que muitas
vezes são superiores aos níveis de Ang II plasmático (VON THUN et al., 1994; ZOU
et al., 1996). Em adição, no rim não clipado de ratos com hipertensão renovascular
2R1C, o aumento dos níveis de Ang II plasmático inibe a síntese de renina. Apesar
da depleção de renina ocorrem aumentos nas concentrações de Ang II e da
atividade da ECA intrarrenal nesse rim contralateral. Portanto, sugere-se que o
mecanismo de elevação dos níveis renais de Ang II é dependente da ECA
(SADJADI et al., 2005).
No modelo de hipertensão renovascular 2R1C esperava-se que a presença
de apenas um rim normal seria capaz de manter o balanço de água e sódio e a PA
dentro dos padrões de normalidade através do aumento na excreção de sódio,
estimulada pela pressão de perfusão elevada e pelos níveis depletados de renina.
Porém, por mecanismos não completamente claros, o rim contralateral ao rim com
estenose, apresenta níveis elevados de Ang II e retém água e sódio, em vez de
impedir o desenvolvimento da hipertensão renovascular. Essa inabilidade do rim não
estenótico em prevenir a hipertensão é conhecida como o mistério de Goldblatt
(GUAN et al., 1992; NAVAR et al., 1998; SADJADI et al., 2002).
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Estudos relatam que na hipertensão renal 2R1C os danos ocasionados nos
órgãos alvos, tais como a disfunção endotelial, hipertrofia cardíaca (de 20 a 50 % de
aumento no tamanho do coração), redução do rim clipado e hipertrofia do rim
contralateral dependem do grau de estenose (AKABANE et al., 1985; PINTO, PAUL
e GANTEN, 1998).
Sabe-se que a sobrecarga mecânica promovida pelo aumento da PA e da
pressão

de

perfusão

renais

podem

causar

lesões

cardíacas

e

renais

(SWYNGHEDAUW, 1999). Além disso, de acordo com Levick et al. (2009) a fibrose
no ventrículo esquerdo induzida pela hipertensão arterial esta intimamente
associada com o recrutamento de células inflamatórias. Como o processo
inflamatório é uma resposta do organismo diante de um agente agressor para
regenerar e reparar as estruturas danificadas (SILVA e MACEDO, 2011). Portanto,
quando um órgão sofre alguma lesão, para manter a homeostase é necessário que
os mecanismos de regeneração tecidual sejam ativados rápido e eficazmente.
Através de um processo inflamatório são desencadeados uma série de
mecanismos para tentar reparar o tecido lesionado. O processo de reparo inicia-se
quase que no mesmo momento em que a inflamação começa (ZORNOFF e
SPADARO, 1997; ABBAS, FAUSTO e KUMAR, 2010). O processo de reparação
tecidual envolve as fases de inflamação ou exudativa, proliferativa ou fibroblástica
com formação do tecido de granulação, e maturação ou remodelação (BALBINO,
PEREIRA e CURI, 2005; ALBERTI e PETROIANU, 2008; DALL AGNOL et al., 2009;
ABBAS, FAUSTO e KUMAR, 2010).
No processo de reparação tecidual a inflamação aguda pode progredir para a
resolução. Isso ocorre quando a lesão é limitada ou quando ocorre pouca destruição
do tecido e quando este é capaz de substituir qualquer célula lesionada
irreversivelmente, restaurando a normalidade funcional e estrutural do tecido.
Porém, quando o agente causador da lesão não é removido à inflamação aguda
pode progredir para a inflamação crônica. E posteriormente, esse processo
inflamatório pode prosseguir para normalidade histológica e funcional ou resultar em
cicatrização (ABBAS, FAUSTO e KUMAR, 2010).
Portanto, o processo de reparo tecidual pode ocorrer de duas maneiras. Uma
forma seria pela regeneração que envolve a reconstituição dos componentes
teciduais idênticos àqueles que foram danificados ou destruídos, pois, ocorre
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restabelecimento da função tecidual (SWYNGHEDAUW, 1999; ABBAS, FAUSTO e
KUMAR, 2010). Outra forma seria pelo processo de cicatrização em que a reparação
do tecido lesionado é substituída pela deposição de tecido conjuntivo, que culminará
em formação de cicatriz fibrosa, recuperação da homeostasia tecidual, entretanto, a
atividade funcional do tecido não será recuperada (BALBINO, PEREIRA e CURI,
2005). Apesar da cicatriz fibrosa não constituir o tecido normal, pelo menos irá
garantir estabilidade estrutural suficiente para permitir que o tecido lesionado tente
reestabelecer sua função (BALBINO, PEREIRA e CURI, 2005; ABBAS, FAUSTO e
KUMAR, 2010).
O processo de cicatrização ocorre quando há uma extensa destruição tecidual
ou quando a inflamação acomete tecidos que não são capazes de regeneração
(BALBINO, PEREIRA e CURI, 2005; ABBAS, FAUSTO e KUMAR, 2010). Quando
ocorre uma deposição excessiva de colágeno esse processo passa a ser
denominado de fibrose (SWYNGHEDAUW, 1999).
A fibrose é um dos marcadores mais importantes para a insuficiência cardíaca
e um determinante fundamental da heterogeneidade do miocárdio, o que
consequentemente aumenta a rigidez diastólica e a propensão para a ocorrência de
arritmias (SWYNGHEDAUW, 1999).
No processo de reparação tecidual do coração pode ocorrer o remodelamento
cardíaco. O remodelamento cardíaco é determinado por um processo geral de
adaptação, que permite que tanto o cardiomiócito quanto a rede de colágeno se
adaptem as novas condições de trabalho; pela fibrose ventricular, a qual é
multifatorial e pode ser causada pelo envelhecimento, isquemia, hormônios e ou
processos inflamatórios; e também pela morte celular, que é um parâmetro
associado à fibrose, a qual é habitualmente ocasionada pela necrose e apoptose e
ocorrem em quase todos os modelos de remodelamento cardíaco (WEBER, BRILLA
e JANICKI, 1991a; WEBER et al., 1991b; SWYNGHEDAUW, 1999).
O remodelamento é o termo utilizado para designar as alterações que
resultam da reorganização de estruturas normalmente existentes no tecido. Embora,
o remodelamento não ocorra somente em condições de existência de doença, este
geralmente ocorre quando há um processo patológico (SWYNGHEDAUW, 1999).
A estrutura cardíaca é constituída por miócitos e capilares sanguíneos, que
estão inseridos numa matriz extracelular (MEC) de tecido conjuntivo (WEBER et al.,

Introdução
26

1987). Sabe-se que a MEC cardíaca é composta por várias proteínas diferentes,
dentre elas o colágeno, o componente da matrix perivascular (fibronectina e
proteoglicanas), componentes da membrana basal, que são laminina e colágeno tipo
IV,

várias

proteases

como

as

colagenases

e

fatores

de

crescimento

(SWYNGHEDAUW, 1999). Além disso, o miocárdio de um indivíduo normal é
composto por aproximadamente 2-4% de colágeno. O principal colágeno encontrado
é do tipo I, com mais de 50%, em seguida pelo colágeno do tipo III com 10 a 45% e
pelo colágeno do tipo V, que se apresenta em menos de 5% (MAYS, BISHOP e
LAURENT, 1988; WEBER et al., 1988; MUKHERJEE e SEN, 1990).
O diâmetro das fibras, o alinhamento espacial e o grau de enovelamento são
diferentes para cada tipo de colágeno. Por exemplo, o colágeno tipo I apresenta
fibras de grande diâmetro e com alto nível de enovelamento, assim tecidos que
apresentam maior quantidade de colágeno tipo I são mais rígidos quando
comparado com tecidos com altas concentrações de colágeno tipo III, que são
constituídos por fibras relativamente de pequeno diâmetro e sem entrelaçamento
expressivo (PEARLMAN et al., 1982; WEBER et al., 1989; BOMFIM e MANDARIMDE-LACERDA, 2003).
Devido às propriedades apresentadas pelo colágeno do tipo I ele é
responsável pela estrutura do interstício e do espaço perivascular, capaz de manter
assim a morfologia apropriada para proporcionar uma contratilidade adequada. Por
outro lado, quando ocorre acúmulo excessivo de colágeno tipo I haverá alterações
na arquitetura do coração, tais como, hipertrofia, dilatação ventricular e fibrose
miocárdica. Já o colágeno tipo III é o principal responsável pela distensibilidade
cardíaca (MAYS, BISHOP e LAURENT, 1988; BROWER et al., 2006). Diante disso,
um desequilíbrio na proporção e, ou, na concentração desses diferentes tipos de
colágeno podem influenciar as propriedade mecânicas do coração (MAYS, BISHOP
e LAURENT, 1988; WEBER et al., 1988; MUKHERJEE e SEN, 1993).
O remodelamento cardíaco envolve a degradação e reorganização da MEC.
Portanto, o desequilíbrio na dinâmica entre síntese e degradação do colágeno pode
favorecer a ocorrência de alterações nas concentrações de colágeno. As
metaloproteinases (MMP) são enzimas que degradam o colágeno, geralmente estão
presentes na forma inativa na MEC (WEBER, BRILLA e JANICKI, 1991; WEBER e
BRILLA, 1991c; CLEUTJENS et al., 1995). As MMP-1 quando são ativadas
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degradam o colágeno em dois fragmentos. Em seguida, esses fragmentos serão
degradados pela MMP-2 e posteriormente pela MMP-9 (BOUVET et al., 2005;
MARTINEZ et al., 2006; CASTRO et al., 2008).
Mecanismos principais da hipertensão, incluindo a ativação do SRAaldosterona e o estresse oxidativo, podem interagir para promover maior ativação
das MMPs ou para inativar inibidores teciduais de MMPs (TIMPs) (BODE e
MASKOS, 2003) aumentando, assim, as atividades MMPs, levando ao desequilíbrio
entre a síntese e a degradação do colágeno

(LUCHTEFELD et al., 2005;

KANDASAMY et al., 2010). Em adição, níveis aumentados de MMPs têm sido
demonstrados em estudos clínicos e em modelos experimentais de hipertensão
(BOUVET et al., 2005; MARTINEZ et al., 2006; CASTRO et al., 2008; FONTANA et
al., 2011).
Além disso, Ceron et al. (2012) mostraram que o remodelamento vascular na
hipertensão renovascular é um processo precoce associado com aumento da MEC,
do estresse oxidativo e da ativação MMPs na camada média da aorta. Assim, essas
descobertas sugerem que a utilização de antioxidantes ou inibidores MMPs na fase
inicial da hipertensão pode ajudar a prevenir alterações estruturais vasculares
decorrentes da hipertensão.
Vale ressaltar, ainda, que no remodelamento cardíaco estão envolvidos dois
componentes, o miocárdio e os vasos coronários, que sob a influência de agentes
externos, como isquemia e sobrecarga mecânica, são capazes de sofrerem
alterações (SWYNGHEDAUW, 1999). Como já mencionado, estímulos mecânicos
de estiramento do miocárdio podem levar ao remodelamento cardíaco, além disso,
outros fatores como isquemia, hormônios e peptídeos vasoativos também podem
alterar os efeitos de fatores mecânicos e culminar em remodelamento (WEBER et
al., 1989; WEBER, BRILLA e JANICKI, 1991a; GARCIA e INCERPI, 2008).
Swynghedauw (1999) descreve que em situações em que há isquemia,
estiramento por causa da sobrecarga de pressão, estresse devido a cicatriz no
miocárdio e aumento nos níveis plasmáticos de hormônios e peptídeos vasoativos
são capazes de modular os fatores com efeitos mecânicos sobre o coração. As
alterações permanentes que ocorrem na estrutura molecular e na fisiologia celular
são hipertrofia cardíaca, morte celular e fibrose (CHENG et al., 1995; HAMET et al.,
1995; LI et al., 1997; SWYNGHEDAUW, 1999).
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Estudos (GROVE et al., 1969; ASTORRI et al., 1977; SWYNGHEDAUW,
1999) mostram que tanto cardiomiócitos quanto fibroblastos e células endoteliais
hipertrofiam e se dividem por mitose. Assim, o remodelamento cardíaco é resultado
da hipertrofia e da hiperplasia de cardiomiócito, de células não musculares e de
células intersticiais (SWYNGHEDAUW, 1999). Como os cardiomiócitos são células
altamente diferenciadas com restrita capacidade de se replicar, pode haver
comprometimento do mecanismo de regeneração miocárdica diante de uma
sobrecarga de trabalho cardíaco ou de grande perda de cardiomiócitos. Portanto, o
principal mecanismo envolvido no aumento da massa cardíaca em resposta a
sobrecarga de trabalho promovida pela hipertensão arterial ou pelo EFR é a
hipertrofia (ZAZYCKI e GOMES, 2009).
A hipertrofia é definida como o aumento da massa cardíaca causado pelo
aumento do tamanho dos cardiomiócitos em resposta a sobrecarga de trabalho
(GUPTA, DAS e SEN, 2007).
Estudos (WEBER et al., 1987; WEBER et al., 1988; WEBER et al., 1989;
WEBER, BRILLA e JANICKI, 1991a; MILL e VASSALLO, 2001) demostram que a
hipertrofia cardíaca que ocorre na hipertensão arterial como um mecanismo
compensatório em resposta a sobrecarga pressórica devido a alterações na
característica do estroma cardíaco, como pela deposição excessiva de colágeno,
pode levar a um prejuízo funcional cardíaco. Enquanto que na hipertrofia promovida
pelo EFR não ocorre alterações no tecido de sustentação e, portanto, a capacidade
funcional do tecido é preservada (MILL e VASSALLO, 2001).
Assim, a hipertensão arterial causa a hipertrofia cardíaca patológica, ao
promover a heterogeneidade na estrutura do tecido cardíaco, como por exemplo,
pela desproporção entre os compartimentos muscular, vascular e intersticial, além
de aumentar a concentração de colágeno no miocárdio. Enquanto que a hipertrofia
cardíaca fisiológica corresponde a um processo de remodelamento homogêneo.
Nesse processo de adaptação da estrutura do miocárdio a proporcionalidade entre
os compartimentos muscular, vascular e intersticial é mantida e a concentração de
colágeno permanece normal (WEBER et al., 1987; WEBER, BRILLA e JANICKI,
1991a; WEBER e BRILLA, 1991c). A hipertrofia cardíaca fisiológica pode ser
desencadeada pela prática de EFR aeróbico (WEBER e BRILLA, 1991c).
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O processo hipertrófico cardíaco pode apresentar três fases. Primeiramente
ocorre a fase evolutiva em que a remodelação estrutural e bioquímica dos vários
compartimentos do tecido cardíaco está em transição, onde cada compartimento
apresenta sua própria taxa de ajuste. A contratilidade cardíaca pode ou não estar
alterada, mas a função da bomba ventricular e a entrega de oxigênio aos tecidos
apresentam-se normais. Em seguida ocorre a fase fisiológica em que a remodelação
estrutural e bioquímica dos compartimentos atinge um equilíbrio coordenado. Nessa
fase a contratilidade do miocárdio pode estar alterada. E se o estímulo que causa a
sobrecarga hemodinâmica for removido a estrutura do miocárdio volta ao padrão
normal. E a terceira fase é a patológica. Nessa fase a remodelação dos
compartimentos cardíacos não está mais equilibrada, a contratilidade miocárdica
encontra-se reduzida e há um prejuízo na função da bomba ventricular e na
oxigenação dos tecidos (WEBER et al., 1987).
A hipertrofia cardíaca patológica geralmente apresenta característica
concêntrica, remodelamento da MEC, fibrose e disfunção cardíaca. Esse tipo de
hipertrofia pode progredir, ainda, para um coração com dilatação, ampla área de
fibrose, morte de miócitos e até mesmo para a insuficiência cardíaca. Em
contrapartida, a hipertrofia cardíaca fisiológica é causada por um estímulo fisiológico
e apresenta principalmente característica excêntrica e função cardíaca normal ou
aumentada (HEINEKE e MOLKENTIN, 2006).
De acordo com a literatura (WEBER et al., 1991b; SWYNGHEDAUW, 1999;
RUSSELL, MOTLAGH e ASHLEY, 2000; GARCIARENA et al., 2009) a hipertrofia
ventricular pode ser excêntrica ou concêntrica. A hipertrofia excêntrica é resultado
da reorganização de sarcômeros e esta relacionada com o alongamento dos
miócitos, pela adição de novos sarcômeros em série, levando a uma melhora da
relação comprimento largura do miócito. Isso faz com que o comprimento da célula
aumente muito mais do que o diâmetro, o que aumentará a luz ventricular, o volume
diastólico final e o débito cardíaco (SWYNGHEDAUW, 1999; MILL e VASSALLO,
2001; CARABELLO, 2002; KEMPF e WOLLERT, 2004). Esse tipo de hipertrofia
pode ser induzida por exercício físico aeróbio, como a natação, para melhorar a
contratilidade miocárdica sem produzir alterações deletérias, que estão presentes
principalmente em hipertrofias causadas por doenças (MEDEIROS et al., 2000).
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Entretanto, na hipertensão arterial pode ocorrer hipertrofia cardíaca
compensatória concêntrica, que é caracterizada por espessamento da parede
ventricular e do septo e uma alta relação massa pelo volume. Essa hipertrofia ocorre
pela adição dos sarcômeros em paralelo aos já existentes no miocárdio.
Promovendo consequentemente, aumento do volume do cardiomiócito, sobretudo
pelo maior diâmetro celular e redução da luz da câmara ventricular e do débito
cardíaco

(SPONITZ

e

SONNENBLICK,

1973;

WEBER

et

al.,

1991b;

SWYNGHEDAUW, 1999; KEMPF e WOLLERT, 2004).
Portanto, a disfunção diastólica ventricular esquerda na hipertrofia cardíaca
concêntrica resulta da alteração na atividade de relaxamento o qual é dependente
do processo biológico de adaptação e das alterações na complacência diastólica,
que são consequências diretas do diâmetro da câmara e da concentração de
colágeno (SWYNGHEDAUW, 1999).
Estudos da literatura (LI et al., 1997; SWYNGHEDAUW, 1999; GARCIARENA
et al., 2009) sugerem que a apoptose participa da iniciação do processo hipertrófico.
Em dois modelos experimentais de hipertensão arterial, de ratos espontaneamente
hipertensos (SHR) e em camundongos geneticamente hipertensos, verificou-se que
a apoptose em consequência do estiramento pode resultar em sobrecarga arterial
sistêmica global como foi demonstrado em quase todos os órgãos incluindo o
coração, rim e cérebro (GARCIARENA et al., 2009). Além disso, a apoptose pode
ser um mecanismo envolvido na redução da massa do miócito que acompanha a
transição da hipertrofia compensada para a insuficiência cardíaca (BING, 1994;
SWYNGHEDAUW, 1999; GARCIARENA et al., 2009).
O aumento da fibrose no remodelamento cardíaco faz com que a
distensibilidade do coração diminui, resultando num aumento da pressão diastólica e
do volume, podendo gerar arritmias, comprometendo, portanto, a função cardíaca
(SWYNGHEDAUW, 1999; MILL e VASSALLO, 2001).
O colágeno do tipo I é o componente mais importante da MEC cardíaca e,
como já mencionado, é também o componente principal da fibrose (WEBER et al.,
1995; FARHADIAN et al., 1996) capaz de aumentar a rigidez miocárdica.
Sabe-se que a hipertensão renovascular e o remodelamento cardíaco estão
associados com aumento dos níveis plasmáticos de Ang II, aldosterona e
catecolaminas (FRANCIS et al., 1984).
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No infarto do miocárdio, na hipertrofia cardíaca induzida por isoproterenol, na
hipertensão renovascular e na hipertrofia induzida por Ang II ou aldosterona foram
encontradas acúmulos de grande quantidade da ECA em sítios da fibrose patológica
(HIRSCH et al., 1991; REISS et al., 1993; SUN e WEBER, 1993; WEBER et al.,
1995).
Swynghedauw (1999) propõe ainda que a fibrose pode ser um processo do
tipo reparativo ou um processo reativo. A fibrose reparativa é decorrente de uma
reação à perda tecidual do miocárdio, devido, por exemplo, a necrose ou apoptose,
após isquemia miocárdica ou condição encontrada com o envelhecimento e é
principalmente intersticial. Por outro lado, a fibrose reativa ocorre quando não há
perda de células, como ocorre em reação à inflamação, sendo predominantemente
perivascular. De modo que no remodelamento cardíaco há presença simultânea de
fibrose reativa e reparativa (SILVER et al., 1990; WEBER, BRILLA e JANICKI,
1991a; WEBER et al., 1991b).
Como já mencionado na hipertensão renovascular, o remodelamento cardíaco
esta associado com os elevados níveis de Ang II. A Ang II é fibrinogênica, mas a
fibrose induzida pela Ang II é mais complexa, pois, além de atuar como fator de
crescimento, esse peptídeo atua também como um potente vasoconstritor. Os
receptores de Ang II estão presentes tanto em cardiomiócitos quanto em fibroblastos
(LINDPAINTNER e GANTEN, 1991; MAKINO et al., 1997). Concomitantemente ao
efeito fibrinogênico da Ang II ocorre, também, morte celular devido ao efeito
vasoconstritor da Ang II em resposta a isquemia, assim esse peptídeo apresenta
efeito trópico direto sobre os miócitos e efeito proliferativo sobre os fibroblastos,
através da ativação do fator transformador de crescimento beta (TGF-beta) (BRILLA
et al., 1990; RATAJSKA et al., 1994; SUN, RAMIRES e WEBER, 1997). Além disso,
foi encontrada uma alta densidade de ECA em células semelhantes aos fibroblastos,
em cicatrizes, bem como no tecido fibroso distante da área de infarto e na fibrose
por senescência no coração de ratos (HIRSCH et al., 1991; REISS et al., 1993; SUN
e WEBER, 1993).
Por outro lado, sabe-se que EFR contribui para redução da PA (CAMPBELL
et al., 1999; ZORBA, CENGIZ e KARACABEY, 2011) podendo ser utilizado como
tratamento não farmacológico adjuvante ao tratamento com fármacos ou também
como medida preventiva da hipertensão arterial.
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É necessário esclarecer que atividade física, exercício físico e treinamento
físico apresentam conceitos distintos (CASPERSEN, POWELL e CHRISTENSON,
1985). A atividade física é conceituada como qualquer movimento corporal
produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em gasto energético acima do
gasto energético de repouso. Assim, as atividades que realizamos no cotidiano, sem
qualquer planejamento são consideradas atividade física. Por outro lado, o exercício
físico é definido como uma atividade física planejada, ou seja, é uma sequência
sistematizada de movimentos de diferentes segmentos do corpo, que são realizados
regularmente e de forma planejada e que tem como objetivo final ou intermediário a
melhoria ou manutenção da saúde e, ou, aptidão física. Já o treinamento físico é um
processo sistemático progressivo e de longo prazo, em que periodicamente ocorre
incremento do volume, intensidade e frequência de forma adequada para aumentar
o preparo e condicionamento físico (CASPERSEN, POWELL e CHRISTENSON,
1985).
Para elaboração de programa de treinamento físico são considerados alguns
princípios, como por exemplo, o principio da sobrecarga em que um músculo ou
conjunto de músculo são sobrecarregados acima do que ele está acostumado,
provocando um distúrbio na homeostase para que se inicie uma sequência temporal
de adaptação biológica (CASPERSEN, POWELL e CHRISTENSON, 1985; SILVA e
MACEDO, 2011).
É necessário ao se planejar um programa de EFR considerar a duração, a
frequência e a intensidade do exercício para obter os benefícios promovidos pelo
EFR sobre alterações decorrentes da hipertensão arterial.
Vale ressaltar que a duração pode ser definida como o tempo de cada sessão
de exercício físico. Já a frequência corresponde ao tempo de duração de um
protocolo de exercício físico.
De acordo com a literatura o exercício físico de baixa a moderada intensidade
para

ratos corresponde

ao

consumo

máximo

de oxigênio

(VO 2máx) de

aproximadamente 50% a 55% (MARCEAU et al., 1993; GAVA et al., 1995; VÉRASSILVA et al., 1997; NEGRÃO e RONDON, 2001; LANA, PAULINO e GONÇALVES,
2006, 2008 ) e de cerca de 85% do VO2máx para exercício de alta intensidade
(GAVA et al., 1995; VÉRAS-SILVA et al., 1997; NEGRÃO e RONDON, 2001; BRUM
et al., 2004). O consumo máximo de oxigênio pode ser definido como a capacidade
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máxima de ressíntese de adenosina trifosfato (ATP) aerobicamente. Portanto, para
praticar um exercício ainda mais intenso será necessária a produção de ATP por via
anaeróbica, com consequente acúmulo de lactato.
Vários estudos mostram que o EFR de baixa a moderada intensidade pode
trazer vários benefícios para a saúde, tais como, reduzir alterações que estão
associadas com a hipertensão arterial, como redução da deposição de colágeno
(RICHEY e BROWN, 1998; ROSSONI et al., 2011; SOARES et al., 2011) e da
relação parede/ luz de arteríolas no miocárdio de ratos SHR (ROSSONI et al., 2011).
Também é relatado que o EFR reduz PA e FC e normaliza a função
barorreflexa tanto em humanos (GRASSI et al., 2011) quanto em ratos hipertensos
(SILVA et al., 1997; VÉRAS-SILVA et al., 1997; BRUM et al., 2000), através da
diminuição do tônus simpático e aumento do tônus vagal (LIU, KULAKOFSKY e
ZUCKER, 2002) além de diminuir a atividade dos componentes do SRA, com
menores concentrações séricas de renina (HAYASHI et al., 2000), Ang II,
aldosterona e vasopressina (BRAITH et al., 1999). O EFR, ainda, reduz a RVP,
(NELSON et al., 1986; AMARAL, ZORN e MICHELINI, 2000), promove o
remodelamento do coração com o simultâneo aumento de volume sistólico e
diminuição da FC (VÉRAS-SILVA et al., 1997; CHOBANIAN et al., 2003;
PESCATELLO et al., 2004), propicia predominância do relaxamento endotelial,
(HIGASHI e YOSHIZUMI, 2004), causa o remodelamento interno de arteríolas, a
angiogênese de capilares e a neoformação de veias no músculo em EFR (AMARAL,
ZORN e MICHELINI, 2000; AMARAL et al., 2008), aumentando o fluxo e a extração
de oxigênio pelo tecido muscular (CERONI et al., 2009).
Moraes-Silva et al. (2010) e Ceroni et al. (2009) mostraram que o barorreflexo
é um dos possíveis mecanismos responsáveis pelas adaptações induzidas tanto
pela hipertensão arterial quanto pelo EFR em ratos SHR, uma vez que a melhora da
SBR induzida pelo EFR durante a hipertensão arterial tem sido correlacionada com
reduções da PA e com a modulação do tônus simpático.
Apesar do EFR ser reconhecido por induzir benefícios cardiovasculares, ainda
existem muitas controvérsias quanto à duração, o tipo e a intensidade do EFR.
Evangelista, Brum e Krieger (2003) utilizando durações e frequências diferentes para
protocolo de natação mostraram que esses fatores influenciaram a resposta ao
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condicionamento físico, enquanto que a variação da carga não influenciou a
condição física.
Conforme descrito anteriormente um dos princípios do treinamento é a
sobrecarga e uma das formas de aplica-la as sessões de treino é adicionar um peso,
uma carga, fixando-a ao corpo do animal, em relação ao seu peso corporal.
Portanto, EFR sem carga corresponde ao EFR, enquanto que o exercício com
carga, ou seja, com adição de sobrecarga, configura-se como programa de
treinamento físico.
Além disso, estudos prévios de nosso laboratório mostraram que o EFR
(natação) sem carga, por 4 (RODRIGUES et al., 2007) e por 5 (SOARES et al.,
2011) semanas, em ratos com hipertensão renovascular foi eficiente em melhorar a
SBR, reduzir a pressão arterial média (PAM) e a FC, além de atenuar a hipertrofia
cardíaca patológica e aumentar o diâmetro de cardiomiócitos em ratos 2R1C.
Soares et al. (2011), também, mostraram que o EFR sem carga e com carga
promovem adaptações diferentes sobre a SBR e sobre as alterações morfológicas
cardíacas e renais em ratos 2R1C submetidos à natação por 5 semanas. O EFR
realizado com carga de 3% do peso corporal diminuiu, de forma similar ao EFR sem
carga, a PAM e a FC, no entanto, o EFR com carga de 3% não restaurou a SBR,
aumentou o processo inflamatório e a deposição de colágeno e não normalizou o
aumento da relação parede/ lúmen de arteríolas do rim esquerdo, porém reduziu a
hipertrofia cardíaca concêntrica em ratos 2R1C. O EFR sem carga mostrou que a
melhora da SBR correlaciona-se negativamente com a deposição de colágeno no
rim esquerdo e com a relação da parede/ lúmen de arteríolas no rim esquerdo,
demonstrando assim, o importante papel da sinalização aferente promovida pelos
barorreceptores para induzir os efeitos benéficos do EFR (SOARES et al., 2011).
De forma geral evidências mostram que tanto em animais quanto em
humanos hipertensos os mecanismos de controle da PA estão alterados e que o
EFR em determinados modelos de hipertensão é eficiente em reduzir os altos níveis
de PA por interferir na SBR e modular os efeitos pressores produzidos pelo SRA,
bem como, promover adaptações benéficas cardíacas e renais, como bradicardia de
repouso, redução da PA em hipertensos (ROMAN et al., 1981; TIPTON, 1991;
ARAKAWA, 1993; VÉRAS-SILVA et al., 1997; KRIEGER, BRUM e NEGRAO, 1999),
aumento do volume sanguíneo e hipertrofia ventricular excêntrica (O'SULLIVAN e
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BELL, 2000). Por outro lado, não está bem estabelecido em que fases da
hipertensão renovascular esses benefícios induzidos pelo EFR podem ocorrer.
Diante disso, o esclarecimento das fases em que o EFR seria capaz de
reduzir a PA, melhorar a SBR e até mesmo prevenir a progressão de danos
teciduais nos principais órgãos-alvo da hipertensão, como o coração e os rins, se
ocorreria tanto nos estágios iniciais do desenvolvimento quanto após o
estabelecimento da hipertensão renovascular, poderiam contribuir para entender
melhor

como

o

EFR

atua

no

tratamento

da

hipertensão

renovascular.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
No presente estudo foi avaliada a influência temporal do exercício aeróbico,
natação, sobre parâmetros cardiovasculares e renais em diferentes fases durante o
desenvolvimento e manutenção da hipertensão renovascular 2R1C em ratos por até
10 semanas.
2.2 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos tiveram por finalidade avaliar em ratos normotensos e
com hipertensão renovascular (2R1C) sedentários e submetidos ao exercício físico
regular (natação):


a pressão arterial, medida de forma indireta;



o ganho de peso dos animais, peso da gordura retroperitoneal, peso do coração
e peso dos rins (clipados e não clipados);



a pressão arterial (medida de forma direta) e a frequência cardíaca;



a sensibilidade da bradicardia reflexa;



parâmetros histológicos cardíacos e renais.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Animais
Foram utilizados ratos Fischer machos, com aproximadamente 9 a 11
semanas de vida, pesando entre 150 e 200g, no início dos experimentos,
provenientes do Laboratório de Nutrição Experimental da Escola de Nutrição da
Universidade Federal de Ouro Preto. Os animais foram armazenados em caixas de
polietileno, quatro animais por caixa, com livre acesso a água e a ração comercial
para roedores. Mantidos em ambiente com ciclo claro/ escuro de 12 horas e em
temperatura média de 21°C. Todo o procedimento experimental foi aprovado pela
Câmara de Experimentação Animal do Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Ouro Preto (protocolo número: 022/2007).
3.2 Cirurgia para o desenvolvimento da hipertensão renovascular
Para produção da hipertensão arterial foi utilizado o método descrito por
Goldblatt et al. (1934), denominado 2 rins 1 clip, (2R1C). Os ratos (150 – 200g)
foram submetidos a jejum de 24 horas, com livre acesso à água. No dia da cirurgia,
sob anestesia produzida pela mistura de quetamina (Syntec do Brasil Ltda) e xilazina
(Divisão Vetbrands Saúde Animal) (50 mg/ kg e 5 mg/ kg, ip, respectivamente) os
animais foram colocados em decúbito dorsal em uma prancha cirúrgica, e
submetidos a tricotomia e assepsia da região abdominal com álcool iodado 2%. Em
seguida foi realizada uma incisão mediana de 4 a 6 cm abaixo do processo xifóide.
Retratores foram colocados bilateralmente na incisão cirúrgica e as alças intestinais
foram retraídas, em seguida a artéria renal esquerda foi isolada com o auxílio de
pinças e cotonetes. Um clipe de prata 950 (que contém 5% de liga de cobre e
apresenta ótimo grau de dureza) apresentando 8 mm de comprimento e 2 mm de
largura, em forma de U, cujo diâmetro interno era previamente fixado através do uso
de um calibrador de folga, foi colocado ao redor da artéria renal. O grau de
constrição do clipe utilizado nesse estudo foi de 0,20 mm de diâmetro interno de
acordo com Rodrigues et al. (2007), que mostraram que esse grau de constrição
proporcionava maior índice de obtenção de PAM superior a 130 mmHg (nível de
pressão escolhido para selecionar os animais hipertensos).
Outro grupo de animais foi submetido à cirurgia fictícia (SHAM), que consistiu
na realização de todos os procedimentos descrito anteriormente, exceto a colocação

Materiais e Métodos
38

do clipe de prata em torno da artéria renal. Estes animais, SHAM, foram utilizados
como controle (normotensos).
Em todos os animais o abdômen foi suturado com pontos contínuos,
envolvendo a camada muscular e a pele. Ao final dos procedimentos cirúrgicos, em
todos os animais foi administrado antibiótico (24 UI das penicilinas e 0,01 mg de
estreptomicina e diidroestreptomicina/ 100 g do peso corporal – pentabiótico
veterinário/ FORT DODGE Saúde Animal Ltda. Indústria Brasileira).
3.3 Exercício físico regular
Após quatro dias da cirurgia, os ratos 2R1C e SHAM, com livre acesso à água
e comida, foram separados aleatoriamente em dois grupos experimentais,
sedentários (SED) e submetidos ao exercício físico regular, natação (EFR). O
exercício foi realizado em uma única sessão diária, cinco vezes por semana sem
adição de sobrecarga como no método descrito previamente por Rodrigues et al.
(2007). Após quatro dias da realização de cirurgia de clipagem iniciou-se o protocolo
de EFR. No primeiro dia de exercício a duração da sessão foi de 20 minutos, no
segundo dia 40 minutos, e a partir do terceiro dia os animais nadavam 60 minutos
até completarem as 2, 4, 6, 8 e 10 semanas de exercício físico.
O EFR foi realizado em tanques coletivos de 38 por 60 cm de largura e 50 cm
de profundidade, a temperatura da água foi mantida em 30 ± 2°C, através do uso de
um termostato.
O grupo sedentário foi colocado em recipientes coletivos de 40 cm de
diâmetro e 50 cm de profundidade, quatro ratos por tubo de polietileno, com água
rasa à ± 15 cm de altura, na temperatura de 30 ± 2°C. Para que esse grupo tivesse a
mesma manipulação e exposição às condições aquáticas associadas com o
protocolo de exercício físico, que pode representar uma fonte de estresse para estes
animais.
3.4 Avaliação indireta da PAM através de pletismografia de cauda
A avaliação da PAM por pletismografia de cauda iniciou a partir da primeira
semana após as cirurgias (SHAM e 2R1C), tanto para os ratos SED quanto para os
ratos EFR.
O método utilizado para verificar a PA indireta dos animais foi proposto por
Willian et al. (1939) e modificado por Magaldi (1944). Este método consiste em um
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sistema fechado contendo água, que sob pressão é ajustado a um manguito de
borracha que envolve toda a porção distal da cauda do animal. Outro manguito de
borracha conectado a uma coluna de mercúrio envolve a porção proximal da cauda,
e é responsável pela oclusão da artéria caudal.
Os animais permaneceram, aproximadamente, por cerca de dois a três
minutos em uma caixa de madeira contendo uma lâmpada de 150 watts para
promover uma dilatação da artéria da cauda e facilitar a medida da PAM. A seguir,
os animais foram colocados em um sistema de contensão para proceder à medida.
Neste sistema de contenção somente a cauda do animal foi mantida exteriorizada,
comprimia-se a cauda com o manguito de borracha e insuflava-se o manguito da
coluna de mercúrio. Em seguida, a pressão na coluna líquida foi reduzida e o nível
do líquido na coluna mantido a aproximadamente 10 cm de altura da cauda do
animal. Posteriormente, a pressão no manômetro de mercúrio foi reduzida
lentamente ao mesmo tempo em que se observava alteração no nível do líquido na
coluna do pletismógrafo, o que ocorreria em função do aumento do volume de
sangue na cauda. Neste mesmo instante foi realizada a leitura da pressão na coluna
de mercúrio que corresponderia PAM do animal.
3.5 Avaliação do peso corporal
O peso corporal dos animais foi verificado semanalmente, utilizando-se
balança Filizola. Os animais foram pesados no dia da cirurgia SHAM ou 2R1C e
antes da 5ª, 10ª, 15,ª 20ª, 25ª, 30ª, 35ª, 40ª, 45ª, 50ª sessão de EFR ou de
exposição à água rasa e no dia do experimento.
3.6 Confecção de cânulas vasculares
Cânulas foram confeccionadas a partir de 4 cm (arterial) ou 2 cm (venosa) de
tubos de polietileno (PE 10), os quais foram polimerizados por aquecimento e unidos
a tubos de polietileno (PE 50) com 17 cm de comprimento. O interior das cânulas foi
preenchido com uma solução salina (NaCl, 0,9%) e a extremidade livre de PE 50 foi
fechada com um oclusor metálico.
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3.7 Procedimentos cirúrgicos
3.7.1 Canulação e isolamento de artéria e veia femorais
Após 48 horas do término das sessões de EFR ou sedentarismo, durante 2, 4,
6, 8 e 10 semanas, os animais 2R1C e SHAM foram anestesiados com uretana (1,2
g/ kg, ip - Sigma, USA). Em seguida para registro dos parâmetros cardiovasculares
realizou-se uma pequena incisão na pele, separando a musculatura para localização
do feixe vásculo-nervoso femoral. As cânulas foram introduzidas na aorta abdominal,
via artéria femoral e na veia cava inferior através da veia femoral, para
administração de drogas. A seguir, as mesmas foram amarradas junto ao feixe com
fio cirúrgico.
3.7.2 Traqueostomia
Os animais foram colocados em uma mesa cirúrgica em decúbito dorsal e
submetidos a uma incisão mediana na região cervical anterior. A musculatura foi
divulsionada e a traqueia exposta. Em seguida uma cânula de polietileno (PE 90) foi
introduzida na traqueia com a finalidade de manter as vias aéreas patentes.
3.8 Avaliações de parâmetros cardiovasculares e renais
3.8.1 Registro direto da PAM e FC
A avaliação dos diferentes parâmetros cardiovasculares (PAM, FC e
sensibilidade do barorreflexo) foi realizada através do registro direto da PA nos
animais anestesiados com uretana (1,2 g/ kg, iv – Sigma, USA) acoplados ao
sistema computadorizado de aquisição de dados (Powerlab 4/ 30).
A PAM foi monitorada por um transdutor de pressão modelo Gould conectado
a um amplificador (ML221 Bridge Amp), a partir da canulação da artéria femoral dos
ratos. O amplificador foi conectado a um sistema de conversão analógico/digital de
16 bits (Powerlab 4/ 30 ADInstruments). O sinal da PAP foi continuamente
amostrado a uma frequência de 400 Hz e armazenados em disco rígido (PC). A
amplitude do range foi previamente definida em 20 mV. Posteriormente, os registros
da PAM e da FC foram derivados da PAP e processados por um software (Lab
Chart 7, ADInstruments) para se obter as características temporais e as alterações
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máximas dos parâmetros desejados. Essas variáveis foram apresentadas em canais
distintos no monitor e armazenadas no PC.
3.8.2 Avaliação da sensibilidade da bradicardia barorreflexa
A sensibilidade da bradicardia reflexa (SBR) foi avaliada relacionando-se as
alterações reflexas de FC induzidas por alterações transitórias da PAM. Para
produzir alterações da PAM, os animais foram submetidos a injeções (em bolus)
endovenosas (0,1 ml) de doses crescentes de fenilefrina que variavam de 0,25 a 5,0
g (Sigma Chemical Co., USA) de maneira a se obter respectivamente respostas
pressoras de aproximadamente 10, 20, 30, 40 mmHg. Um intervalo mínimo de um
minuto foi mantido entre as injeções, para permitir que a PAM e FC retornassem aos
valores basais.
Os picos das mudanças na FC ocorreram durante os primeiros 5 - 10
segundos e corresponderam à máxima alteração na PAM produzidas pela
fenilefrina. A FC foi convertida em intervalo de pulso (IP, ms) através da fórmula:
60.000/ FC (Figura 2).

A

B

Figura 2. Representação esquemática do teste de sensibilidade do controle reflexo da FC através de
injeções em doses crescentes de fenilefrina (painel A) e fórmulas de conversão da frequência
cardíaca (FC, bpm) em intervalo de pulso (IP, ms) e do índice de sensibilidade barorreflexa (ms/
mmHg) (painel B). Pressão arterial média (PAM, mmHg); frequência cardíaca no pico (FCp, bpm);
frequência cardíaca basal (FCb, bpm); delta de variação (∆).

3.8.3 Coleta de órgãos e análises histológicas
Ao término dos experimentos os animais foram sacrificados por decaptação,
submetidos a uma laparotomia mediana para ressecção dos tecidos. Em necropsia,
a gordura retroperitoneal, o coração e os rins foram coletados e o peso úmido
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desses órgãos foi avaliado. Os órgãos, coração e rins, foram fixados em solução de
formalina tamponada em recipientes protegidos contra a luz. Posteriormente o
coração e os rins, após fixação em formalina, foram processados por técnicas
histopatológicas de rotina. Estes órgãos foram desidratados, diafanizados,
embebidos e emblocados em parafina. Secções parafinadas de aproximadamente
quatro μm de espessura foram obtidas em micrótomo, fixadas em lâminas de vidro
previamente desengorduradas, tratadas com solução de albumina e coradas pela
técnica de Hematoxilina/ Eosina (HE) para avaliação de alterações morfológicas. O
mesmo procedimento foi realizado para corar os tecidos com Tricômico de Masson,
para a detecção de colágeno intersticial e perivascular.
A análise morfométrica foi realizada no laboratório Multiusuário do Núcleo de
Pesquisas em Ciências Biológicas - NUPEB/ UFOP. Para isso, foram obtidas
imagens aleatórias dos tecidos corados com HE e Tricômico de Masson no
microscópio Leica BM5000 com câmera digital (Leica DFC 300 FX) acoplada com
módulo RGB ativada e associada ao software de captura de imagens Leica
Application Suite em objetiva microscópica de 5 e 40 vezes. As imagens foram
analisadas nos softwares Leica Qwin V.3.2.1 (Leica Switzerland) e Image J 1.44p.
No coração foi avaliado o diâmetro dos cardiomiócitos corados por HE através da
medição interativa (desenho manual de uma linha de distância) transversal entre
dois diferentes pontos dos limites celulares de forma que esta linha passasse pelo
núcleo (LOUD et al., 1978). Foram analisados para cada animal cem cardiomiócitos
em imagens com ampliação de 400x.
Avaliou-se também a espessura da parede do ventrículo esquerdo e a luz
dessa cavidade ventricular em imagens com ampliação de 50x, através da medição
morfométrica interativa de quatro diferentes pontos da parede vascular e para a luz
ventricular realizou-se a medição interativa entre dois diferentes pontos dos limites
da cavidade considerando a maior distância entre esses pontos (adaptado por
(MELO, MARTINHO e MICHELINI, 2003). Somente essas imagens para análise da
relação entre espessura do ventrículo esquerdo e a luz ventricular (PVE/ LVE) foram
analisadas pelo software Image J.
Para determinar o grau de hipertrofia cardíaca, calculou-se a relação PVE/
LVE como descrito por Soares et al. (2011). De forma que altos valores da relação
PVE/ LVE caracteriza uma hipertrofia concêntrica e baixos valores da relação PVE/
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LVE indicava uma hipertrofia excêntrica. A relação PVE/ LVE dos ratos SHAM SED
foi utilizada como controle.
Nos rins esquerdos e direitos avaliou-se a espessura média da parede
vascular através da medição interativa de quatro diferentes pontos (dispostos em
cruz), em 10 vasos fotografados ao acaso em cada rim. Essas análises foram
realizadas em cortes histológicos corados por HE.
Para determinar a presença de infiltrado inflamatório no coração e nos rins,
foi contado de maneira semiautomática, a partir da tonalidade do pixel de núcleos
de células inflamatórias, o número de células inflamatórias presentes em 20 campos
microscópico fotografados ao acaso de imagens com ampliação de 400x. Além
disso, o núcleo das células inflamatórias, também, foi identificado entre os núcleos
de outras células através da seleção do valor 80 para área mínima de pixels
considerados na contagem. Um valor diferente do número de células inflamatórias
do grupo controle (SHAM SED) representaria uma maior ou menor intensidade do
processo inflamatório.
Para quantificar a deposição tecidual de colágeno tanto no coração quanto
nos rins determinou-se de maneira automática a partir da tonalidade do pixel a área
que

apresentava

colágeno,

em

15

campos

microscópicos

fotografados

aleatoriamente para cada órgão em imagens com ampliação de 400x (CALIARI et
al., 2002).
3.9 Preparo de solução do agente hipertensor
O agente hipertensor agonista adrenérgico, L-Fenilefrina (sal cloridrato)
(Sigma Chemical Co., USA), foi preparado em soluções de sete concentrações
diferentes (0,5 g/ ml; 1,0 g/ ml; 2,5 g/ ml; 5,0 g/ ml; 10 g/ ml, 20 g/ ml e 50 g/
ml). Estas soluções foram aliquotadas em tubos de polietileno eppendorf e
permaneceram congeladas até o momento do uso.
3.10 Protocolo experimental
Foram utilizados ratos Fisher pesando entre 150 a 200g. Esses ratos foram
divididos em dois grupos experimentais: SHAM e 2R1C. Estes dois grupos, SHAM e
2R1C foi subdividido em dois outros grupos, sedentários (SED) e submetidos ao
exercício físico regular (EFR). Após 4 dias das cirurgias, os ratos foram submetidos
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ao protocolo de EFR que consistia em uma sessão diária por 60 minutos, cinco dias
por semana, durante 2, 4, 6, 8 e 10 semanas. Já o grupo sedentário era colocado
em água rasa por 40 minutos durante 2, 4, 6, 8 e 10 semanas. Após 48 horas do
término das sessões de exercício ou sedentarismo, os animais foram anestesiados,
instrumentados para registro direto da PAM e da FC. Em seguida foi realizado o
teste do barorreflexo para testar a sensibilidade da bradicardia reflexa. Logo após,
os animais foram eutanasiados e a gordura retroperitoneal, o coração e rins
retirados para pesagem e os órgãos foram submetidos à análise histológica (Figura
3).

Figura 3. Esquema do protocolo experimental.

3.11 Análises estatísticas
Os dados foram expressos com média ± erro padrão da média (EPM). Para
avaliar a normalidade dos dados utilizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov.
Comparações entre diferentes grupos foram analisadas pela análise de variância
bivariada (ANOVA-two-way), avaliando-se os fatores hipertensão [(SHAM SED +
SHAM EFR) x (2R1C SED + 2R1C EFR)] e exercício físico [(SHAM SED + 2R1C
SED) x (SHAM EFR + 2R1C EFR)] e também a presença de interação dos fatores
(SHAM SED x SHAM EFR x 2R1C SED x 2R1C EFR). O pós-teste de Bonferroni foi
usado para determinar as diferença entre os grupos. Para observações no mesmo
animal foi utilizado o teste t de Student pareado. A correlação de Pearson
(coeficiente r e valor de p) foi calculada para testar a associação entre parâmetros
fisiológicos e histológicos. Estas análises foram realizadas no software Graphpad
Prism (versão 5.00). Foram consideradas diferenças significativas para p<0,05.
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4 RESULTADOS
4.1 Evolução da pressão arterial após cirurgia para indução da hipertensão
renovascular 2R1C
Os valores de PAM apresentados na figura 4 e nas tabelas 1 e 2 (Apêndices
A e B, respectivamente) foram avaliados por pletismografia de cauda da primeira à
oitava semana em ratos sedentários e treinados, SHAM e 2R1C.
Os valores de PAM basal dos ratos 2R1C SED foram superiores (p<0,05) aos
dos animais SHAM SED a partir da segunda semana após a realização da cirurgia
2R1C. Foi observada interação entre hipertensão e exercício físico somente na
segunda (p=0,0004) e na quarta (p=0,0004) semana, a análise dessa interação nos
revelou que o EFR reduziu (p<0,05) os níveis pressóricos dos ratos 2R1C quando
comparado aos ratos 2R1C SED. Os animais 2R1C EFR apresentaram PAM basal
menor (p<0,05) em relação aos ratos 2R1C SED na segunda e na quarta semana
após a cirurgia. Na sexta e na oitava semana os animais 2R1C EFR apresentaram
níveis basais de PAM similares (p>0,05) aos dos ratos 2R1C SED e superiores aos
valores de PAM dos ratos SHAM SED.
Em todas as semanas em que foram avaliadas a PAM, não foi observada
diferença significativa (p>0,05) entre os animais SHAM SED e SHAM EFR (Figura 4
e Tabelas 1 e 2 - Apêndices A e B, respectivamente).
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Figura 4. Pressão arterial média (mmHg) mensuradas através de pletismografia de cauda em ratos
acordados normotensos (SHAM, n = 5-8) e hipertensos (2R1C, n = 5-8) sedentário (SED) ou
a
a
a
a
submetido ao exercício físico regular (EFR, natação) na 2 , 4 , 6 e 8 semana após as cirurgias.
#
*p<0,05 em comparação aos ratos SHAM SED. p<0,05 em comparação aos ratos 2R1C SED
(ANOVA-two-way seguido do pós-teste Bonferroni).
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4.2 Avaliação do peso dos rins
Para confirmar a eficiência do método empregado na indução da hipertensão
renovascular 2R1C, avaliou-se o peso úmido dos rins dos ratos SHAM e dos ratos
submetidos à cirurgia 2R1C. A partir da mensuração desses pesos pode-se
confirmar a presença de estenose parcial na artéria renal do rim clipado, que
promove redução do fluxo sanguíneo para esse rim e hiperfunção compensatória do
rim não clipado (rim contralateral).
A tabela 3 mostra que o peso úmido relativo dos rins esquerdo (clipado) dos
animais 2R1C (SED e EFR) foi menor (p<0,05) em relação ao peso relativo dos rins
direito (contralateral) da 2ª a 10ª semanas. Além disso, o peso úmido relativo do rim
direito (não clipado) de ratos com hipertensão renovascular 2R1C SED e EFR na 2ª
e na 10ª semanas foram maiores (p<0,05) quando comparados ao peso úmido
relativo do rim direito dos ratos SHAM SED nestas respectivas semanas.
Não houve interação entre hipertensão e EFR para o peso úmido relativo dos
rins esquerdo e direito entre os grupos em todas as semanas avaliadas (tabela 4).
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Tabela 3: Avaliação do peso dos rins em ratos sedentários (SED) ou submetidos ao
exercício físico regular (EFR).
SHAM

2ª
SEMANA
4ª
SEMANA
6ª
SEMANA
8ª
SEMANA
10ª
SEMANA

2R1C

n

Rim
Esquerdo

Rim
Direito

n

Rim
Esquerdo

Rim
Direito

SED

7

0,37 ± 0,01

0,37 ± 0,01

5

0,29 ± 0,03+

0,46 ± 0,02*

EFR

8

0,36 ± 0,02

0,37 ± 0,02

8

0,22 ± 0,03*+

0,48 ± 0,02*

SED

7

0,36 ± 0,01

0,37 ± 0,02

6

0,30 ± 0,02+

0,41 ± 0,005

EFR

5

0,34 ± 0,03

0,35 ± 0,02

6

0,25 ± 0,04*+

0,47 ± 0,06

SED

7

0,34 ± 0,02

0,38 ± 0,03

6

0,16 ± 0,06*+

0,44 ± 0,04

EFR

5

0,38 ± 0,02

0,38 ± 0,02

6

0,28 ± 0,02#+

0,36 ± 0,02

SED

6

0,33 ± 0,02

0,32 ± 0,01

5

0,27 ± 0,01+

0,37 ± 0,01

EFR

8

0,34 ± 0,02

0,34 ± 0,02

8

0,27 ± 0,02+

0,41 ± 0,01*

SED

6

0,29 ± 0,001

0,30 ± 0,003

5

0,32 ± 0,03+

0,42 ± 0,02*

EFR

6

0,30 ± 0,01

0,30 ± 0,004

5

0,30 ± 0,01+

0,42 ± 0,01*

Ratos SHAM (normotensos). Ratos com hipertensão renovascular, 2 rins, 1 clipe (2R1C). Valores do
peso úmido dos rins (g/ 100g do peso corporal). Número (n) de animais. Semanas após as cirurgias
(SHAM ou 2R1C). Valores expressos como média ± erro padrão da média. *p<0,05 em relação aos
#
+
ratos SHAM sedentário (SED). p<0,05 em relação aos ratos 2R1C SED. p<0,05 em relação ao rim
não clipado (rim direito) (ANOVA-two-way seguido do pós-teste Bonferroni) (Teste t de Student para
observações pareadas).

Tabela 4. Valores de p pela análise ANOVA-two-way para peso úmido do rim
esquerdo e direito (g/ 100g de peso corporal) de ratos SHAM e 2R1C sedentários
(SED) ou submetidos ao exercício físico regular (EFR) por 2, 4, 6, 8 e 10 semanas.
Rim Esquerdo
ANOVA (Valor P )

Rim Direito
ANOVA (Valor P )

2R1C

EFR

2R1C x EFR

2R1C

EFR

2R1C x EFR

2ª semana

0,0003

0,1651

0,3491

<0,0001

0,6326

0,6985

4ª semana

0,0081

0,2879

0,6911

0,0563

0,5611

0,3181

6ª semana

< 0,0001

0,0074

0,1568

0,4561

0,1411

0,1173

8ª semana

0,0023

0,8493

0,6149

0,0011

0,1413

0,6514

10ª semana

0,2541

0,7967

0,1693

<0,0001

0,9581

0,4547

Semanas após as cirurgias (SHAM ou 2R1C). Valores expressos como média ± erro padrão da
média. 2R1C e EFR correspondem à hipertensão renovascular e ao exercício físico natação,
respectivamente, 2R1C x EFR é a interação entre ambos os parâmetros. (ANOVA-two-way seguido
do pós-teste Bonferroni).

Resultados
49

4.2 Avaliação do peso corporal
Como mostrado na figura 5 (painel A) e tabelas 5 e 6 (Apêndices C e D,
respectivamente), não houve alteração significativa (p>0,05) no ganho de peso
corporal em todos os grupos de ratos da 2ª até a 4ª semana avaliada. Entretanto, na
sexta e na décima semana o ganho de peso foi influenciado pelo EFR. Os ratos do
grupo 2R1C EFR apresentaram valores menores (p=0,0045) de peso em relação
aos ratos 2R1C SED na sexta semana, já na décima semana os animais 2R1C EFR
obtiveram menor ganho de peso (p<0,0001) quando comparado aos ratos SHAM
SED e 2R1C SED, enquanto que 2R1C SED ganhou mais peso quando comparado
à SHAM SED.
Além disso, a figura 5 (painel B) e a tabela 7 (Apêndice D) demonstram que o
EFR diminui a deposição de gordura retroperitoneal (p<0,05) em animais 2R1C EFR
a partir da 4ª semana de treinamento quando comparado aos animais 2R1C SED
até a 8ª semana e a SHAM SED até a décima semana.
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Figura 5. Avaliação do ganho de peso corporal (g, painel A) e gordura retroperitoneal (g/
100g de peso corporal, painel B) em ratos SHAM (n = 5-7) e 2R1C (n = 5-8) sedentários
(SED) e submetidos ao exercício físico regular (EFR, natação) na 2ª, 4ª, 6ª, 8ª e na 10ª
#
semana após as cirurgias. *p<0,05 em comparação aos ratos SHAM SED. p<0,05 em
comparação aos ratos 2R1C SED (ANOVA-two-way seguido do pós-teste Bonferroni).
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4.3 Avaliação dos níveis basais de pressão arterial média e frequência
cardíaca
Os valores basais de PAM e FC em animais anestesiados dos grupos
SHAM e 2R1C foram apresentados na figura 6 e nas tabelas 8 e 9 (Apêndices
E e F).
A PAM basal dos ratos 2R1C SED foi maior em relação aos ratos SHAM
SED a partir da 2ª (p<0,0001) à 10ª semana (p<0,0001). Na quarta semana, a
análise dos resultados, revelou que houve interação (p=0,0010) entre
hipertensão e EFR. O EFR reduziu os valores de PAM de ratos 2R1C quando
comparado a 2R1C SED a valores similares a SHAM SED somente na 4ª
semana de treinamento em 2R1C, sendo que a PAM dos ratos 2R1C EFR foi
similar (p>0,05) a 2R1C SED na 6ª, 8ª e 10ª semana (figura 6, painel A e
Tabela 8 - Apêndice E).
Os valores basais de FC do grupo SHAM EFR foram similares (p>0,05)
aos ratos SHAM SED a partir da segunda semana após a clipagem.

No

entanto, o EFR apresentou um efeito significativo sobre a FC na 6ª semana.
Nos animais do grupo 2R1C EFR, na 6ª semana após a clipagem, ocorreu uma
diminuição (p=0,0065) da FC basal em relação aos animais do grupo 2R1C
SED (figura 6, painel B e Tabela 9 - Apêndice F).
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Figura 6. Valores basais de pressão arterial média (mmHg; painel A) e frequência cardíaca (bpm;
painel B) de ratos anestesiados normotensos (SHAM, n = 5-8) e hipertensos (2R1C, n = 5-8)
a
a
a
a
a
sedentário (SED) ou submetido ao exercício físico regular (EFR, natação) na 2 , 4 , 6 , 8 e 10
#
semana após as cirurgias. *p<0,05 em comparação aos ratos SHAM SED. p<0,05 em comparação
aos ratos 2R1C SED (ANOVA-two-way seguido do pós-teste Bonferroni).
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4.4 Avaliação da bradicardia reflexa
A figura 8 e a tabela 10 (Apêndice G) apresentam os valores da sensibilidade
do controle reflexo da FC (SBR).
Como esperado, a SBR nos ratos 2R1C SED apresentou-se menor (p<0,05)
quando comparada a sensibilidade barorreflexa de SHAM SED a partir da 2ª
semana até a 10ª semana. Entretanto, os valores de bradicardia reflexa dos ratos
2R1C EFR foi maior (p<0,01) em comparação aos ratos 2R1C SED e semelhante
(p>0,05) aos ratos SHAM SED na 2ª e na 4ª semana. Porém, na 6ª semana a SBR
dos ratos 2R1C EFR foi similar (p>0,05) a SBR dos ratos 2R1C SED e dos ratos
SHAM SED. No entanto, o EFR, na 8ª e 10ª semana, não melhorou (p<0,05) a SBR
de 2R1C EFR em relação ao SHAM SED. Não houve diferença significativa (p>0,05)
na bradicardia reflexa entre os ratos SHAM SED e EFR.
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Figura 7. Registros típicos ilustrando as alterações de pressão arterial pulsátil (PAP), pressão
arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC) produzidas por injeção endovenosa de
fenilefrina em ratos 2R1C sedentário (SED) e submetidos ao exercício físico (EFR) na 4ª e na 8ª
semana após a clipagem.
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Figura 8. Índice de sensibilidade da bradicardia reflexa (ms/ mmHg) induzida por repetidas injeções
em bolus de fenilefrina (0,25 a 5 µg, i.v.), em ratos normotensos (SHAM, n = 5-8 ) e hipertensos
(2R1C, n = 5-8) sedentário (SED) ou submetido ao exercício físico (EFR, natação) por 2 (painel A), 4
(painel B), 6 (painel C), 8 (painel D) e 10 semanas (painel E) *p<0,05 comaparado aos ratos SHAM
#
SED. p<0,05 comparado aos ratos 2R1C SED (ANOVA-two-way seguido do pós-teste Bonferroni).
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4.5 Avaliação da estrutura cardíaca
A tabela 11 mostra os valores de peso úmido relativo do coração. Os animais
2R1C SED da 2ª à 10ª semana apresentaram valores de peso úmido relativo do
coração superior (p<0,05) aos ratos SHAM SED e semelhantes aos dos ratos 2R1C
EFR nessas respectivas semanas. Além disso, tanto os ratos 2R1C SED e 2R1C
EFR quanto os SHAM EFR apresentaram maior número de células inflamatórias no
miocárdio quando comparado aos ratos SHAM SED na 4ª, 8ª e 10ª semana (Figura
9, painel A, Figura 11 e Tabela 12 – Apêndice H).
Quanto à deposição de colágeno no miocárdio podemos observar que
ocorreu interação entre hipertensão e EFR a partir da 4ª até a 10ª semana,
entretanto, na 2ª semana a deposição de colágeno no miocárdio foi influenciada
apenas pela hipertensão. A deposição tecidual de colágeno no miocárdio nos
animais 2R1C SED foi maior (p=0,0062) em relação aos ratos SHAM SED a partir da
2ª semana. Interessantemente, o EFR preveniu a deposição de colágeno no
miocárdio de ratos 2R1C EFR, já que estes valores mantiveram-se menores
(p<0,05) que os de 2R1C SED e semelhante (p>0,05) aos de SHAM SED na 4ª, 8ª e
10ª semana (Figuras 9, painel B, Figura 11 e Tabela 13 – Apêndice I).
Como mostra a figura 10 (painel A) e a tabela 14 (Apêndice J) o diâmetro dos
cardiomiócitos dos ratos 2R1C SED foi maior (p<0,05) quando comparado ao
diâmetro dos cardiomiócitos dos ratos SHAM SED a partir da 2ª semana até a 10ª
semana. Na 6ª semana tanto a hipertensão quanto o EFR foi capaz de promover
aumento no diâmetro de cardiomiócitos, uma vez que os animais SHAM EFR, 2R1C
EFR e 2R1C SED apresentavam diâmetro de cardiomiócitos superiores ao diâmetro
de cardiomiócitos de ratos SHAM SED (p=0,0170).
Entretanto, na 8ª e na 10ª semana os ratos 2R1C EFR apresentaram
diâmetro dos cardiomiócitos maiores (p<0,001) em relação aos ratos SHAM SED e
2R1C SED (Figura 10, painel A e Tabela 14 – Apêndice J).
Para avaliar se a hipertrofia encontrada era excêntrica ou concêntrica
avaliamos as modificações morfológicas cardíacas quanto à espessura e luz
ventricular esquerda que poderiam ser ocasionadas pelo EFR e, ou, pela
hipertensão. Portanto, calculou-se a relação da espessura da parede ventricular
esquerda/ luz do ventrículo esquerdo (PVE/LVE) apresentada nas figuras 10 (painel
B) e 12 e tabela 15 (Apêndice L).
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Na quarta semana a PVE/LVE foi influenciada pelo efeito do EFR. Os ratos
2R1C EFR apresentaram hipertrofia excêntrica, uma vez que tinham menor
(p=0,0087) relação PVE/LVE do ventrículo esquerdo quando comparado aos ratos
2R1C SED e similar (p>0,05) aos ratos SHAM EFR na 4ª semana. Entretanto, na 6ª,
na 8ª e na 10ª semana os ratos 2R1C EFR apresentaram a relação PVE/LVE do
ventrículo esquerdo similar aos ratos 2R1C SED. Além disso, na 6ª semana os ratos
SHAM EFR apresentaram PVE/LVE menor em relação à SHAM SED, sugerindo
hipertrofia excêntrica. Enquanto que os animais 2R1C SED apresentaram hipertrofia
concêntrica na 6ª semana, uma vez que a relação PVE/LVE dos ratos 2R1C SED foi
maior quando comparada a relação PVE/LVE dos animais SHAM SED (Figuras 10,
painel B e 12 e Tabela 15 – Apêndice L).
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Tabela 11. Avaliação do peso úmido relativo do coração de ratos sedentários (SED) ou submetidos ao exercício físico (EFR)
por 2, 4, 6, 8 e 10 semanas.
Grupos Experimentais
SHAM

ANOVA (Valor P )

2R1C

SED

EFR

SED

EFR

2R1C

EFR

2R1C x EFR

2ª semana

0,35 ± 0,01

0,34 ± 0,01

0,40 ± 0,02*

0,36 ± 0,02

0,0068

0,0470

0,1945

4ª semana

0,34 ± 0,01

0,33 ± 0,01

0,39 ± 0,001*

0,38 ± 0,02*

0,0009

0,6185

0,7785

6ª semana

0,32 ± 0,01

0,33 ± 0,01

0,39 ± 0,01*

0,39 ± 0,02*

0,0001

0,6858

0,6330

8ª semana

0,30 ± 0,004

0,31 ± 0,02

0,37 ± 0,02*

0,41 ± 0,02*

0,0001

0,1297

0,4064

10ª semana

0,28 ± 0,01

0,31 ± 0,01

0,39 ± 0,01*

0,41 ± 0,03*

<0,0001

0,0644

0,9436

Ratos normotensos (SHAM, n = 5-8). Ratos com hipertensão renovascular, 2 rins, 1 clipe (2R1C, n = 5-8). Valores do peso úmido do coração (g/ 100g
do peso corporal). Semanas após as cirurgias (SHAM ou 2R1C). Rato sedentário (SED) e submetido ao exercício físico, natação (EFR). Valores
expressos como média ± erro padrão da média. 2R1C e EFR correspondem à hipertensão renovascular e ao exercício físico natação,
#
respectivamente, 2R1C x EFR é a interação entre ambos os parâmetros. *p<0,05 em relação aos ratos SHAM SED. p<0,05 em relação aos ratos
2R1C SED. (ANOVA-two-way seguido do pós-teste Bonferroni).
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Figura 9. Células inflamatórias no miocárdio (número de células/ campo microscópico, painel A)
2
e deposição de colágeno no tecido cardíaco (µm / campo microscópico, painel B) de ratos
normotensos (SHAM, n = 3-6) e hipertensos (2R1C, n = 3-5) sedentários (SED) ou submetidos
a
a
a
a
a
ao exercício físico (EFR, natação) na 2 , 4 , 6 , 8 e 10 semana após as cirurgias. *p<0,05 em
#
comparação aos ratos SHAM SED. p<0,05 em comparação aos ratos 2R1C SED (ANOVA-twoway seguido do pós-teste Bonferroni).
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Figura 10. Diâmetro de cardiomiócitos (µm, painel A) e relação espessura da parede ventricular
esquerda/ luz do ventrículo esquerdo (painel B) de ratos normotensos (SHAM, n = 3-6) e hipertensos
a
a
a
a
(2R1C, n = 3-5) sedentários (SED) ou submetidos ao exercício físico (EFR, natação) na 2 , 4 , 6 , 8
a
#
e 10 semana após as cirurgias. *p<0,05 em comparação aos ratos SHAM SED. p<0,05 em
comparação aos ratos 2R1C SED. (ANOVA-two-way seguido do pós-teste Bonferroni).
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Figura 11. Fotomicrografias do miocárdio de ratos SHAM e 2R1C sedentário (SED) ou submetido ao
exercício físico (EFR) por 4 (painéis a, b, e, f, i, j, m e n) e 8 (painéis c, d, g, h, k, l, o e p) semanas.
Observa-se número de células inflamatórias compatível com o quadro de normalidade nos painéis a
(SHAM SED, 4ª semana) e c (SHAM SED, 8ª semana). Pode-se observar também aumento do
número de células inflamatórias em SHAM EFR (painel e, 4ª semana e g, 8ª semana), 2R1C SED
(painel i, 4ª semana e k, 8ª semana) e em 2R1C EFR (painéis m, 4ª semana e o, 8ª semana).
Observa-se área com deposição de colágeno compatível com a normalidade nos painéis b (SHAM
SED, 4ª semana) e d (SHAM SED, 8ª semana). No painel j e l (2R1C SED na 4ª e 8ª semana,
respectivamente) pode-se ver aumento da área de deposição de colágeno e em menor intensidade
no painel n e p (2R1C EFR na 4ª e 8ª semana, respectivamente) similar ao padrão de normalidade
de SHAM SED (painel b e d na 4ª e 8ª semana, respectivamente). a, e, i, m, c, g, k e o foram
coradas com Hematoxilina e Eosina (HE). b, f, j, n, d, h, l e p foram coradas com Tricômico de
Masson. Todas as fotomicrografias foram ampliadas em 400X (barra = 50 µm).
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Figura 12. Fotografias do coração em corte transversal emblocados em parafina de
ratos normotensos (SHAM) e hipertensos (2R1C) sedentários (SED) ou submetidos ao
a
a
exercício físico (EFR, natação) na 4 e 8 semana após as cirurgias. Observa-se aspecto
hitológico compatível com quadro de normalidade nos grupos SHAM SED (a, 4ª
semana; b, 8ª semana) e SHAM EFR (c, 4ª semana; d, 8ª semana). Observa-se
hipertrofia cardíaca excêntrica (aumento da luz ventricular esquerda) em ratos 2R1C
EFR na 4ª semana (g).
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4.6 Avaliação da estrutura renal
A figura 13 (painel A) e tabela 16 (Apêndice M) mostra que na 6ª e na 10ª
semana o número de células inflamatórias do rim esquerdo foi maior nos ratos 2R1C
(SED e EFR) em relação ao número de células inflamatórias dos ratos SHAM SED.
Entretanto, o EFR reduziu (p<0,01) o número de células inflamatórias no rim direito
dos ratos 2R1C quando comparado aos ratos 2R1C SED na 4ª e 10ª (figura 13,
painel A e tabela 16 – Apêndice M).
Houve interação entre hipertensão e EFR para o número de células
inflamatórias do rim direito na 2ª e na 6ª semana (p<0,0001 e p=0,0118,
respectivamente), em que na 2ª 2R1C EFR apresentou maior número de células
inflamatórias em relação aos ratos SHAM SED e 2R1C SED, porém na 6ª semana
não houve nenhuma diferença entre os grupos (figura 13, painel A e tabela 16 –
Apêndice M).
Como mostra as figuras 14 (painel A) e 15 e a tabela 17 (Apêndice N), a
deposição de colágeno no rim esquerdo dos ratos 2R1C SED, foi maior (p=0,0002)
quando comparado a deposição de colágeno dos ratos SHAM SED a partir da 2ª até
a 10ª semana. O EFR reduziu (p<0,0001) a deposição de colágeno no rim esquerdo
de animais 2R1C quando comparado aos valores dos animais 2R1C SED na 2ª e na
10ª semana, no entanto na 10ª semana a deposição de colágeno no rim esquerdo
de ratos 2R1C EFR foi similar aos ratos SHAM SED.
No rim direito a deposição de colágeno dos animais 2R1C SED também foi
superior (p<0,0001) a SHAM SED a partir da 2ª até a 10ª semana. Entretanto, os
animais 2R1C EFR apresentaram menor (p<0,0001) deposição de colágeno quando
comparado a 2R1C SED da 2ª a 10ª semana (figuras 14, painel B, e 16 e tabela 17
– Apêndice N).
Não foram observadas diferenças significativas (p>0,05) da razão da
espessura da parede vascular pela luz de vasos no rim esquerdo e no direito de
ratos SHAM e 2R1C SED e EFR em todas as semanas avaliadas (Tabela 18).
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Figura 13. Células inflamatórias (número médio de células/ campo microscópico) no rim esquerdo
(rim clipado, painel A) e no rim direito (rim não clipado, painel B) de ratos normotensos (n = 3-6,
SHAM) e hipertensos (n = 3-5, 2R1C) sedentários (SED) ou submetidos ao exercício físico (EFR,
a
a
a
a
a
natação) na 2 , 4 , 6 , 8 e 10 semana após as cirurgias. *p<0,05 em comparação aos ratos SHAM
#
SED. p<0,05 em comparação aos ratos 2R1C SED. (ANOVA-two-way seguido do pós-teste
Bonferroni).
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Figura 14. Deposição de colágeno (µm / campo microscópico) no rim esquerdo (rim clipado,
painel A) e no rim direito (rim não clipado, painel B) de ratos normotensos (SHAM, n = 3-6) e
hipertensos (2R1C, n = 3-5) sedentários (SED) ou submetidos ao exercício físico (EFR, natação)
a
a
a
a
a
na 2 , 4 , 6 , 8 e 10 semana após as cirurgias. *p<0,05 em comparação aos ratos SHAM SED.
#
p<0,05 em comparação aos ratos 2R1C SED. (ANOVA-two-way seguido do pós-teste
Bonferroni).
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Figura 15. Fotomicrografias do rim esquerdo (rim clipado) de ratos SHAM e 2R1C
sedentário (SED) ou submetido ao exercício físico (EFR) por 4 (painéis a, b, e, f, i, j, m e n)
e 8 ( painéis c, d, g, h, k, l, o e p) semanas. Observa-se número de células inflamatórias
compatível com o quadro de normalidade nos painéis a (SHAM SED, 4ª semana) e c
(SHAM SED, 8ª semana). Pode-se observar também redução do número de células
inflamatórias em SHAM EFR (painel e) na 4ª semana. Nenhum processo inflamatório foi
observado no rim esquerdo de ratos SHAM EFR (painel g) na 8ª semana e para os ratos
hipertensos (2R1C SED e 2R1C EFR) tanto da 4ª (painéis i e m) quanto da 8ª (painéis k e
o). Observa-se área com deposição de colágeno compatível com a normalidade nos painéis
b (SHAM SED, 4ª semana) e d (SHAM SED, 8ª semana). No painel j (2R1C SED, 4ª
semana) pode-se ver aumento da área de deposição de colágeno e em menor intensidade
no painel n (2R1C EFR, 4ª semana). Observa-se também, aumento na deposição de
colágeno no rim esquerdo painel l (2R1C SED, 8ª semana) e deposição de colágeno de
2R1C EFR (painel p) similar ao padrão de normalidade de SHAM SED (painel d). a, e, i, m,
c, g, k e o foram coradas com Hematoxilina e Eosina (HE). b, f, j, n, d, h, l e p foram
coradas com Tricômico de Masson. Todas as fotomicrografias foram ampliadas em 400X
(barra = 25 µm).
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Figura 16. Fotomicrografias do rim direito (rim não clipado) de ratos SHAM e 2R1C
sedentário (SED) ou submetido ao exercício físico (EFR) por 4 (painéis a, b, e, f, i, j, m e n) e
8 ( painéis c, d, g, h, k, l, o e p) semanas . Observa-se número de células inflamatórias
compatível com o quadro de normalidade nos painéis a (SHAM SED, 4ª semana) e c (SHAM
SED, 8ª semana). Pode-se observar também redução do número de células inflamatórias em
SHAM EFR (painel e) e 2R1C EFR (painel m) na 4ª semana. Nenhum processo inflamatório
foi observado no rim direito de ratos SHAM EFR (painel g) na 8ª semana e para os ratos
hipertensos (2R1C SED e 2R1C EFR) tanto da 4ª (painéis i e m) quanto da 8ª (painéis k e o).
Observa-se área com deposição de colágeno compatível com a normalidade nos painéis b
(SHAM SED, 4ª semana) e d (SHAM SED, 8ª semana). No painel j e l (2R1C SED na 4ª e 8ª
semana, respectivamente) pode-se ver aumento da área de deposição de colágeno e em
menor intensidade no painel n e p (2R1C EFR na 4ª e 8ª semana, respectivamente). a, e, i,
m, c, g, k e o foram coradas com Hematoxilina e Eosina (HE). b, f, j, n, d, h, l e p foram
coradas com Tricômico de Masson. Todas as fotomicrografias foram ampliadas em 400X
(barra = 25 µm).
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Tabela 18. Relação parede/ luz vascular do rim esquerdo e do rim direito de ratos
SHAM e 2R1C sedentários (SED) ou submetidos ao exercício físico (EFR) por 2, 4,
6, 8 e 10 semanas.
Grupos Experimentais
SHAM

Rim direito

Rim esquerdo

Semana

2R1C

ANOVA (Valor P )
2R1C
2R1C EFR
x
EFR

SED

EFR

SED

EFR

2ª

0,48 ± 0,07

0,42 ± 0,07

0,60 ± 0,12

0,57 ± 0,03

0,1331 0,5746 0,8595

4ª

0,54 ± 0,04

0,68 ± 0,15

0,65 ± 0,06

0,76 ± 0,03

0,2747 0,1467 0,9737

6ª

0,63 ± 0,08

0,65 ± 0,07

0,48 ± 0,12

0,45 ± 0,03

0,0869 0,9425 0,8228

8ª

0,57 ± 0,03

0,74 ± 0,08

0,83 ± 0,21

0,72 ± 0,05

0,2814 0,8049 0,2358

10ª

0,74 ± 0,12

0,46 ± 0,03

0,53 ± 0,11

0,59 ± 0,10

0,6959 0,2716 0,1174

2ª

0,53 ± 0,09

0,48 ± 0,13

0,61 ± 0,06

0,57 ± 0,07

0,3781 0,6200 0,9642

4ª

0,54 ± 0,06

0,57 ± 0,06

0,52 ± 0,04

0,59 ± 0,07

0,9619 0,4023 0,7496

6ª

0,65 ± 0,10

0,55 ± 0,10

0,83 ± 0,10

0,63 ± 0,13

0,3140 0,2421 0,6819

8ª

0,44 ± 0,10

0,55 ± 0,12

0,50 ± 0,03

0,79 ± 0,20

0,2741 0,1691 0,5116

10ª

0,61 ± 0,15

0,77 ± 0,23

0,42 ± 0,07

0,54 ± 0,08

0,1642 0,3254 0,8862

Ratos normotensos (SHAM, n = 3-6). Ratos com hipertensão renovascular, 2 rins, 1 clipe (2R1C, n =
3-5). Relação parede/ luz vascular do rim esquerdo (clipado) e do rim direito (não clipado). Semanas
após as cirurgias (SHAM ou 2R1C). Valores expressos como média ± erro padrão da média. 2R1C e
EFR correspondem à hipertensão renovascular e ao exercício físico natação, respectivamente, 2R1C
#
x EFR é a interação entre ambos os parâmetros.*p<0,05 em relação aos ratos SHAM SED. p<0,05
em relação aos ratos 2R1C SED (ANOVA-two-way seguido do pós-teste Bonferroni).
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4.7 Correlações
Encontrou-se correlação inversa entre a PAM e a SBR na 2ª, 4ª e 8ª semana.
A PAM correlacionou positivamente com a área de deposição de colágeno no
miocárdio, rim esquerdo e rim direito para os animais da 4ª semana. Pode-se
observar também correlação inversa entre a SBR e a área de deposição de
colágeno tanto no rim esquerdo quanto do rim direito de ratos da 4ª semana e
somente para o rim direito de ratos da 6ª semana (Tabela 19).
Não foram encontradas outras correlações entre PAM e SBR e parâmetros
histológicos nas demais semanas avaliadas.
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Tabela 19. Estudo da correlação de Pearson para a associação entre os valores de PAM e da sensibilidade da bradicardia reflexa
e parâmetros histológicos de ratos SHAM e 2R1C sedentário (SED) ou submetido ao exercício físico (EFR) por 2, 4, 6, 8 e 10
semanas.
PAM
r

Barorreflexo
p*

PAM

r

p*

-0,9768

0,0232

Deposição de
colágeno
coração
R
p*

Deposição de
colágeno no rim
esquerdo
r
p*

Deposição de
colágeno no rim
direito
r
p*

0,8543

0,1457

0,6877

0,3123

0,9220

0,0780

-0,8472

0,1528

-0,7974

0,2026

-0,9310

0,0690

0,9821

0,0179

0,9648

0,0352

0,9597

0,0403

-0,9013

0,0987

-0,9988

0,0012

-0,9802

0,0198

0,6041

0,3959

0,9186

0,0814

0,8126

0,1874

-0,9441

0,0559

-0,5388

0,4612

-0,9817

0,0183

0,4241

0,5759

0,8943

0,1057

0,6427

0,3573

-0,4798

0,5202

-0,8979

0,1021

-0,6954

0,3046

0,6049

0,3951

0,7668

0,2332

0,8382

0,1618

-0,6547

0,3453

-0,6281

0,3719

-0,8308

0,1692

2ª SEMANA
Barorreflexo

-0,9768

0,0232

PAM

-0,9524

0,0476

4ª SEMANA
Barorreflexo

-0,9524

0,0476

PAM

-0,8251

0,1749

6ª SEMANA
Barorreflexo

-0,8251

0,1749

PAM

-0,9806

0,0194

8ª SEMANA
Barorreflexo

-0,9806

0,0194

PAM

-0,9447

0,0553

10ª SEMANA
Barorreflexo

-0,9447

0,0553

*p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes pelo coeficiente de correlação de Pearson.
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5 DISCUSSÃO
Os principais resultados do presente estudo, em síntese, mostraram que a
natação nos ratos 2R1C foi eficiente em reduzir a PAM até 4ª semana, em induzir
hipertrofia cardíaca excêntrica na 4ª semana, em restaurar a SBR para valores
similares aos dos ratos SHAM SED por um período de até 6 semanas, reduzir a
deposição de colágeno no miocárdio e no rim direito e em diminuir o número de
células inflamatórias no rim direito no período de 10 semanas.
O SRA-aldosterona constitui um importante fator etiológico da hipertensão
arterial, uma vez que participa do controle da homeostase cardiovascular, regulando
níveis pressóricos e o volume plasmático (DEFORREST et al., 1982; MARTINEZMALDONADO, 1991).
O modelo de hipertensão renovascular 2R1C, utilizado no presente estudo,
não só caracteriza-se pela hiperatividade dos componentes do SRA bem como por
reproduzir uma condição patológica similar à hipertensão arterial induzida pela
constrição da artéria renal humana (BURGELOVA et al., 2009; CAMPOS et al.,
2011; CERON et al., 2012).
Vários estudos (MEDEIROS et al., 2004; RODRIGUES et al., 2007;
GARCIARENA et al., 2009; SOARES et al., 2011) que utilizaram a natação com
baixa à moderada intensidade mostraram a eficiência desse exercício aeróbico em
promover adaptações fisiológicas e histológicas no sistema cardiovascular. Portanto,
justifica-se a utilização da natação no protocolo de EFR, além disso, estudos
mostram que a natação apresenta alta eficiência na indução da hipertrofia ventricular
esquerda (KAPLAN et al., 1994), em aumentar o volume diastólico final em ratos
(GEENEN, BUTTRICK e SCHEUER, 1988) e parece promover uma maior
bradicardia de repouso que a corrida em esteira rolante (SCHAIBLE e SCHEUER,
1979; MEDEIROS et al., 2000). A adaptação cardíaca diferencia-se dependente da
modalidade de exercício físico, por exemplo, a adaptação da natação difere da
adaptação promovida pela corrida, o que pode ser explicado pela posição do corpo,
pressão aquática e regulação da temperatura durante a natação (MEDEIROS et al.,
2004).
De acordo com Soares et al. (2008) o protocolo de natação sem carga
utilizado no presente estudo apresentou um esforço de baixa a moderada
intensidade tanto para os animais SHAM quanto para os 2R1C, já que o EFR foi
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capaz de promover modificações benéficas em indicadores de condicionamento
físico como hipertrofia ventricular e bradicardia de repouso. Entretanto, a
impossibilidade de observar esses marcadores que indicam um bom desempenho
físico durante todas as semanas avaliadas pode ser em decorrência da adaptação
dos animais ao protocolo de exercício (tempo de duração de cada sessão de EFR e,
ou, de duração do protocolo de EFR), impedindo que se observasse uma sequência
temporal de alterações promovidas pelo EFR.
Há várias controvérsias na literatura quanto à classificação da idade e das
fases jovem, adulto e idoso em ratos. A maioria dos estudos da literatura consideram
ratos idosos quando eles apresentam idade superior a 15 meses e adultos jovens ou
jovens quando a idade varia entre 3 e 9 meses (LEE e WANG, 1985; MATHERS,
KENNARD e JAMES, 1993; ÁGUILA, MANDARIM-DE-LACERDA e APFEL, 1998;
DELGADO-MARTINEZ et al., 1998; CLARKE et al., 2000; HUSSAIN e MITRA, 2000;
SABBATINI et al., 2001). Em ratos a puberdade ocorre com 30 dias após o
nascimento e atingem a maturidade sexual em aproximadamente 50 a 60 dias após
o nascimento. Nesse período os ratos machos estão pesando entre 200g a 250g
(ANDRADE, PINTO e OLIVEIRA, 2002). Os ratos utilizados no início do presente
estudo apresentavam aproximadamente dois meses de idade, sendo considerados
adultos jovens.
Os resultados do presente estudo mostraram que a PA medida de forma
indireta, por pletismografia de cauda, nos animais 2R1C SED foi maior em relação
aos ratos SHAM SED a partir da 2ª até a 8ª semana avaliada. Enquanto que, os
animais 2R1C EFR apresentaram níveis pressóricos inferiores a 2R1C SED e
similares aos animais SHAM SED somente na 4ª semana. Mostrando que o EFR foi
ineficaz em reduzir os níveis pressóricos após a 4ª semana. Por outro lado, BLAIR et
al. (1989) mostraram que o EFR pode trazer benefícios à saúde mesmo quando a
PA não é reduzida. Esses autores verificaram em indivíduos hipertensos que
apresentavam bom condicionamento físico devido à prática de exercício aeróbio
uma taxa de mortalidade 60% menor quando comparada a de indivíduos
normotensos sedentários, que não tinham um bom condicionamento físico.
Demostrando que a alta taxa de mortalidade decorrente de níveis pressóricos
elevados era suplantada pelo bom condicionamento físico (BLAIR et al., 1989).
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A mensuração direta da PAM também mostrou que o EFR foi eficiente em
reduzir a PAM até a 4ª semana de natação. Da 6ª à 10ª semana a PAM basal de
ratos 2R1C EFR foi similar a PAM basal de ratos 2R1C SED, sugerindo que o tempo
da sessão ou a frequência do exercício por dia não foram suficientes para
restabelecer a PAM a níveis normais. Aludimos ainda, que os animais submetidos à
natação se adaptaram ao protocolo a partir da 6ª semana e, portanto, experimentos
adicionais realizados com aumento do tempo de cada sessão de natação ou
acréscimo de carga aos ratos talvez pudessem retornar os valores de PA para níveis
normais.
De acordo com Silva e Macedo (2011) para que ocorram continuamente as
alterações promovidas pelo exercício físico e a melhora do desempenho físico é
necessária à aplicação de sobrecargas progressivas de esforços durante as
sessões. Com o propósito de promover um distúrbio na homeostase, resultando em
alterações estruturais e funcionais em células, tecidos e sistemas. Essa aplicação de
sobrecargas constitui um dos princípios do treinamento, o princípio da sobrecarga,
que pode ser modificada através do uso de carga, da duração, pausa entre
estímulos, velocidade de execução do movimento, frequência dos exercícios por
semana, número de exercício por sessão, ação muscular, amplitude dos
movimentos e combinação dos exercícios numa sessão (SILVA e MACEDO, 2011).
Os altos níveis basais de PAM observados já na segunda semana após a
implantação do clipe em ratos 2R1C SED sugerem hiperatividade dos componentes
do sistema SRA. O SRA atua sobre a modulação da PA e sobre o volume
plasmático corporal.
Na fase I da hipertensão renovascular 2R1C, que ocorre aproximadamente
em 4 semanas após a clipagem, a estenose da artéria renal eleva os níveis da ECA
e Ang II circulantes, sendo que o aumento da PA é dependente do SRA. Nas fases II
e III da hipertensão renovascular 2R1C, que ocorrem entre 5 e 8 semanas e com 9
ou mais semanas após a clipagem, respectivamente, os níveis plasmáticos de Ang
II, ECA e atividade de renina plasmática normalizam, apesar da manutenção dos
altos níveis pressóricos (KAGIYAMA et al., 2001; SHARIFI et al., 2003;
LAZARTIGUES et al., 2004). Entretanto, estudos (KAGIYAMA et al., 2001; SHARIFI
et al., 2003; LAZARTIGUES et al., 2004) mostram que a manutenção dos altos
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níveis pressóricos nestas fases II e III é decorrente da ativação do SRA tecidual
local.
A bradicardia de repouso tem sido considerada um bom marcador para
predizer a adaptação ao EFR e demostrar efetividade do protocolo de exercício
físico (NEGRAO et al., 1992; VÉRAS-SILVA et al., 1997; EVANGELISTA, BRUM e
KRIEGER, 2003; DE ANGELIS et al., 2004). No presente estudo, no entanto, a FC
dos ratos 2R1C EFR reduziu apenas na 6ª semana de natação e não houve redução
da FC em ratos SHAM EFR, isso pode ter ocorrido devido à avaliação
cardiovascular, no caso desse estudo, ter sido realizado em ratos anestesiados.
Apesar do anestésico utilizado nesse estudo, a uretana, induzir uma redução
pequena na função do SNA (MAGGI e MELI, 1986), esse anestésico é considerado
um dos mais adequados para investigação da função cardiovascular por atuar de
forma similar sobre o sistema nervoso simpático (SNS) e SNP (FABER, 1989).
Provavelmente a redução da atividade do SNP induzido pela uretana impediu que se
observasse queda da FC na 2ª e na 4ª semana de EFR.
Entretanto, em estudos que avaliam parâmetros hemodinâmicos em ratos
acordados geralmente faz-se necessário a canulação crônica de artérias e veias
femorais o que pode levar a um estresse emocional mais intenso do animal sendo
esse fato minimizado em experimentos com ratos anestesiados, além disso, em
ratos anestesiados ocorre uma menor influência dos estímulos eferentes, entre
outros, de estruturas diencefálicas, que interferem nos circuitos bulbares envolvidos
no controle barorreflexo (DAMPNEY et al., 2002).
Dados anteriores de nosso laboratório (RODRIGUES et al., 2007; SOARES et
al., 2011) também não apresentaram redução na FC de ratos SHAM EFR
submetidos a natação sem carga por 4 e 5 semanas em relação aos ratos SHAM
SED. E ainda, os dados desses estudos mostraram similarmente aos resultados
encontrados no presente estudo, para a 6ª semana, que houve redução da FC de
2R1C EFR quando comparado a 2R1C SED.
Estudo de Medeiros et al. (2004) também corroboram com nossos resultados.
Esses autores demonstram que, apesar de terem utilizado ratos Wistar submetidos
ao protocolo de natação com sessão de 60 minutos, durante 8 semanas e com
carga de 5% do peso corporal, houve uma diminuição dos valores de FC somente a
partir da 6ª semana de treinamento quando comparado ao período pré-exercício e
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ao grupo sedentário nessa mesma semana. Além disso, mostraram que a
bradicardia de repouso observada nos animais submetidos à natação estava
associada com aumento do tônus parassimpático cardíaco, enquanto que o tônus
simpático e a FC intrínseca permaneceram inalterados.
Vários estudos demonstraram que a SBR está diminuída na hipertensão
arterial tanto em humanos (GRASSI et al., 1992; LATERZA et al., 2007) como em
animais (GAVA et al., 1995; SILVA et al., 1997; RODRIGUES et al., 2007;
CANGUSSU et al., 2009). Entretanto, ainda não está claro se a menor SBR é causa
ou consequência da hipertensão arterial. A redução da SBR pode produzir aumento
da labilidade da PA diante de diferentes atividades diárias interferindo na função
cardiovascular normal e podendo até mesmo comprometer o funcionamento de
diversos órgãos em situações especiais (CAMPAGNOLE-SANTOS e HAIBARA,
2001).
Existem consideráveis evidências da associação entre aumento da atividade
simpática (MCCUBIN, GREEN e PAGE, 1956; KORNER et al., 1974; ARRIBAS et
al., 1996; LEENEN, RUZICKA e HUANG, 2002) e da Ang II em regiões centrais que
participam do controle do barorreflexo (LAZARTIGUES et al., 2004) e a redução da
SBR em humanos (GRASSI et al., 1992; LATERZA et al., 2007) e em ratos
(RODRIGUES et al., 2007; CANGUSSU et al., 2009) hipertensos.
No presente estudo, como esperado, a SBR dos animais 2R1C SED foi
menor da 2ª à 10ª semana quando comparado aos animais SHAM SED. Também
observamos que houve uma correlação inversa forte entre PAM e SBR na 2ª, 4ª e
8ª, mostrando que quanto maior forem os níveis pressóricos menor será a SBR.
Além disso, a natação restaurou a SBR dos animais 2R1C para valores superiores
ao dos animais 2R1C SED e similares a SHAM SED até a 4ª semana, o que
corrobora com os resultados prévios de nosso laboratório que usaram o mesmo
modelo de hipertensão e o mesmo protocolo de natação durante 4 (RODRIGUES et
al., 2007) e 5 (SOARES et al., 2011) semanas.
Por outro lado, os resultados de Brum et al. (2000) mostraram que o
treinamento físico em esteira durante 13 semanas, melhorou a sensibilidade dos
barorreceptores tanto em animais SHR quanto no controle normotenso (Wistar).
Além disso, os níveis pressóricos dos ratos normotensos treinados e sedentários
foram similares. Enquanto que no presente estudo e em estudos prévios de nosso
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laboratório (RODRIGUES et al., 2007; SOARES et al., 2011) não encontramos
nenhuma diferença na SBR de animais SHAM EFR em relação a SHAM SED.
Quanto aos parâmetros fisiológicos nossos dados mostram que na 6ª semana
os benefícios adaptativos do EFR se equilibraram com os fatores hipertensivos, uma
vez que a SBR dos animais 2R1C EFR foram similares a SBR dos animais 2R1C
SED e SHAM SED, no entanto, na 8ª e na 10ª semana, os fatores hipertensivos
sobrepõem aos benefícios fisiológicos adaptativos do EFR, pois os níveis
pressóricos e a SBR dos animais 2R1C EFR permanecem semelhantes aos dos
ratos 2R1C SED.
Além disso, alguns autores (CERONI et al., 2009; MORAES-SILVA et al.,
2010) evidenciaram a importância da presença dos barorreceptores nas adaptações
cardiovasculares e autonômicas induzidas pelo EFR.
Ceroni et al. (2009) após a desnervação sino-aórtica (DSA) em ratos SHR e
normotensos (Wistar-Kyoto, WKY) submeteram esses animais a corrida em esteira
(55% da capacidade máxima de exercício) durante 12 semanas (3 meses). Esses
autores mostraram que o treinamento físico em ratos SHR reduziu a FC e a PAM
quando comparado aos ratos SHR sedentários e melhorou a SBR tanto em SHR
quanto WKY e reduziu a variabilidade simpática (componente de baixa frequência,
LF). Entretanto, a DSA aumentou a variabilidade da PA em ambos os grupos SHR e
WKY, causando redução na PAM somente em ratos SHR sedentários. Além disso, o
efeito do treinamento físico foi completamente bloqueado após a DSA em ambos os
grupos, SHR e WKY, sendo que, os ratos SHR treinados após a DSA apresentaram
PAM de repouso e FC maiores quando comparado aos valores de SHR sedentário e
similares aos ratos SHR sedentários não submetidos a DSA.
Em adição, Moraes-Silva et al. (2010) demostraram que a DSA em ratos SHR
submetidos a corrida em esteira (50 – 70% da capacidade máxima de corrida)
durante 10 semanas, atenuou as adaptações cardiovasculares e autonômicas
promovidas

pelo

treinamento

físico,

tais

como

redução

da

PA

e

FC,

reestabelecimento da SBR, redução da variabilidade da PA, aumento do diâmetro da
câmara do ventrículo esquerdo e redução da deposição de colágeno no miocárdio.
Como o coração e rins podem apresentar respostas distintas decorrentes da
hipertensão renovascular 2R1C bem como do EFR, avaliamos parâmetros
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histológicos e morfométricos cardíacos e renais para compreender melhor os efeitos
tanto da hipertensão arterial quanto do EFR.
Estudos de Kolwicz et al. (2009) mostraram que os ratos SHR sedentários e
submetidos ao EFR de corrida em esteira por 12 semanas, apresentaram aumento
no peso relativo do coração. Similarmente, em nosso estudo, os ratos dos grupos
2R1C SED e 2R1C EFR apresentaram aumento do peso relativo do coração em
relação à SHAM SED. Entretanto, nenhuma diferença foi observada no peso relativo
do coração entre SHAM EFR e SHAM SED. Por outro lado, Medeiros et al. (2004)
demonstraram que ratos Wistar submetidos ao protocolo de natação por 8 semanas
com 5% de sobrecarga apresentaram maior peso relativo do coração quando
comparado aos ratos SED.
O aumento do peso relativo do coração nos ratos hipertensos, 2R1C (SED e
EFR) pode ter ocorrido pela hipertrofia das fibras miocárdicas do ventrículo
esquerdo, como mostrado em estudo anterior de nosso grupo de pesquisa
(SOARES et al., 2011).
Além disso, no presente estudo, a análise morfométrica do coração mostrou
que os animais 2R1C (SED e EFR) e SHAM EFR apresentaram maior número de
células inflamatórias no miocárdio quando comparado aos animais SHAM SED.
Mostrando que, como esperado, tanto a hipertensão arterial quanto o EFR causaram
inflamação no miocárdio. Uma vez que o processo inflamatório é uma resposta do
organismo diante de um agente agressor para regenerar e reparar as estruturas
danificadas (SILVA e MACEDO, 2011).
No presente estudo, o processo inflamatório pode ser explicado pelo aumento
da sobrecarga hemodinâmica, sobrecarga de pressão e, ou, de volume no coração,
decorrentes tanto da hipertensão renovascular 2R1C como do EFR, natação,
respectivamente. A sobrecarga volumétrica ocorre devido ao aumento da demanda
metabólica promovida pelo EFR, enquanto que o aumento do trabalho cardíaco
decorrente da sobrecarga pressórica é causado pela hipertensão arterial (MILL e
VASSALLO, 2001).
A sobrecarga pressórica promovida pela hipertensão renovascular 2R1C e a
sobrecarga volumétrica decorrente do EFR podem promover estiramento prevalente
capazes de causar lesões no miocárdio e consequentemente à inflamação aguda,
que pode evoluir para inflamação crônica (ABBAS, FAUSTO e KUMAR, 2010). Esse
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processo inflamatório pode prosseguir para normalidade histológica e funcional ou
resultar em cicatrização (SWYNGHEDAUW, 1999; BALBINO, PEREIRA e CURI,
2005; ABBAS, FAUSTO e KUMAR, 2010).
Estudos mostram (PETERSEN e PEDERSEN, 2005; SILVA e MACEDO,
2011) que o EFR pode levar a um estado anti-inflamatório que favorece a ocorrência
de adaptações benéficas ao organismo, ao controlar a amplificação e magnitude dos
eventos inflamatórios pela redução da atividade de citocinas pró-inflamatórias e
aumento das anti-inflamatórias. Enquanto que na hipertensão arterial a prevalência
de um estado pró-inflamatório e pró-oxidante viabiliza o surgimento de um processo
inflamatório exacerbado (BOOS e LIP, 2006; MELO et al., 2007) capaz de causar
fibrose (JIA et al., 2012 ).
Portanto, nossos dados sugerem que o processo inflamatório pode ter
progredido para fibrose no miocárdio de ratos 2R1C SED, já que apresentaram uma
maior deposição de colágeno em relação à SHAM SED da 2ª até a 10ª semana, o
que pode promover aumento da rigidez do miocárdio e contribuir para uma menor
capacidade de trabalho do coração. Por outro lado, o EFR em ratos 2R1C impediu
aumento na deposição de colágeno no miocárdio, que permaneceu similar aos ratos
SHAM SED da 2ª até a 10ª semana. As diferenças da área de deposição de
colágeno no miocárdio de animais 2R1C SED e 2R1C EFR na 4ª semana podem ser
explicadas pela avaliação da correlação entre PAM e deposição de colágeno no
coração que mostrou uma forte correlação positiva (r = 0,9821, p = 0,0179), uma vez
que o EFR reduziu a PAM dos ratos 2R1C EFR para valores pressóricos
semelhantes aos ratos SHAM SED nessa semana, diminuindo a sobrecarga
pressórica e consequentemente impedindo a deposição excessiva de colágeno.
Esse processo inflamatório decorrente da hipertensão corrobora com a
descrição feita em outros estudos (HINGLAIS et al., 1994; NICOLETTI et al., 1996;
NICOLETTI et al., 1996; SWYNGHEDAUW, 1999) em que o aumento da densidade
de células inflamatórias no miocárdio em dois modelos distintos de hipertensão
arterial, SHR e hipertensão renovascular, sugerem que a proliferação de tais células
é diretamente associada ao mecanismo de estiramento. Nesses dois modelos, as
células inflamatórias foram colocalizadas com fibroblastos produzindo colágeno tipo
I, que é uma proteína muito rígida. Além disso, sugere-se que estes infiltrados
podem causar fibrogênese.
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Nossos dados mostram, ainda, que na 4ª semana ocorre um aumento na
deposição de colágeno no miocárdio de ratos 2R1C SED com posterior redução da
deposição na 6ª semana. Esse fato pode ser explicado primeiramente pela formação
de tecido de granulação, que é caracterizado por angiogênese e por proliferação e
migração de fibroblasto. Os fibroblastos depositam quantidades elevadas de MEC e
assim, haverá formação de processo de cicatrização (BALBINO, PEREIRA e CURI,
2005; ABBAS, FAUSTO e KUMAR, 2010). Posteriormente, ocorre redução da
extensa área de deposição de colágeno, pois enquanto a cicatriz amadurece a
quantidade de células proliferantes e fibroblastos diminuem, transformando o tecido
ricamente vascularizado numa cicatriz avascular (BALBINO, PEREIRA e CURI,
2005; ABBAS, FAUSTO e KUMAR, 2010).
Além disso, nesse momento ocorre o remodelamento tecidual que envolve a
transição entre a substituição do tecido de granulação por uma cicatrização através
do equilíbrio entre síntese e degradação da MEC. Em adição, o remodelamento
resulta da reorganização de estruturas normalmente existentes no tecido, diminuindo
a extensão da área lesada após esse rearranjo (SWYNGHEDAUW, 1999; ABBAS,
FAUSTO e KUMAR, 2010).
Em nosso estudo, a morfologia cardíaca mostrou que concomitante ao
processo inflamatório ocorreu aumento do diâmetro de cardiomiócitos em animais
hipertensos (2R1C SED e 2R1C EFR) e SHAM EFR em relação aos ratos SHAM
SED na 6ª e na 10ª semana. Esse dado é compatível com o indicativo de hipertrofia,
uma vez que nesse processo adaptativo predominantemente a sobrecarga
pressórica e, ou, a volumétrica imposta ao ventrículo esquerdo decorrentes da
hipertensão arterial e do EFR, respectivamente, pode induzir aumento do diâmetro
de cardiomiócitos levando a hipertrofia (HUNTER e CHIEN, 1999; PIRATELLO et al.,
2010). Como já citado anteriormente, estudos da literatura (WEBER et al., 1991b;
SWYNGHEDAUW, 1999; RUSSELL, MOTLAGH e ASHLEY, 2000; GARCIARENA et
al., 2009) relatam que a hipertrofia ventricular pode ser concêntrica ou excêntrica.
Na hipertrofia concêntrica ocorre principalmente adição de sarcômeros em paralelo
aos que já existem no tecido, levando consequentemente, ao aumento do volume do
cardiomiócito, sobretudo pelo maior diâmetro celular e redução da luz da câmara
ventricular e do débito cardíaco. Já na hipertrofia excêntrica os sarcômeros são
adicionados em série, fazendo com que o comprimento da célula aumente muito
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mais do que o diâmetro e consequentemente aumentando a luz ventricular e o
volume diastólico final e débito cardíaco (WEBER et al., 1991b; SWYNGHEDAUW,
1999; RUSSELL, MOTLAGH e ASHLEY, 2000; GARCIARENA et al., 2009).
Uma forma de medir o comprimento de cardiomiócito seria em estudos in
vitro, onde se obtém cardiomiócitos isolados. Devido à dificuldade de medir o
comprimento de um cardiomiócito em tecido, por exemplo, pela distância entre um
disco intercalar e outro, já que nem sempre é possível visualizar essa estrutura em
tecidos, em nosso estudo, verificamos o tipo de hipertrofia cardíaca através da
relação parede ventricular esquerda pela luz ventricular (PVE/LVE).
Nossos dados mostram que somente na 6ª semana a avaliação da relação
PVE/LVE foi maior nos ratos 2R1C SED e 2R1C EFR em relação aos ratos SHAM
SED, sugerindo hipertrofia concêntrica, em que há aumento da espessura da parede
ventricular e redução da luz do ventrículo esquerdo (SWYNGHEDAUW, 1999;
RUSSELL, MOTLAGH e ASHLEY, 2000; MILL e VASSALLO, 2001; GARCIARENA
et al., 2009). Por outro lado os ratos SHAM EFR, nessa semana, apresentaram
relação PVE/LVE menor quando comparado aos ratos do grupo SHAM SED,
sugerindo a ocorrência de hipertrofia excêntrica, uma vez que neste processo de
remodelamento

ventricular

há

aumento

do

diâmetro

da

luz

ventricular

(SWYNGHEDAUW, 1999; RUSSELL, MOTLAGH e ASHLEY, 2000; MILL e
VASSALLO, 2001; GARCIARENA et al., 2009), o que pode ser capaz de aumentar o
desempenho contrátil do coração.
Apesar de se verificar em ratos do grupo SHAM EFR na 6ª semana aumento
do diâmetro de cardiomiócitos quando comparado ao grupo SHAM SED, foi
observado uma menor relação PVE/LVE. Isso pode ser explicado pelo fato de que
embora ocorresse aumento do diâmetro de cardiomiócito, o comprimento poderia ter
sido ainda muito maior, reduzindo assim o valor para a relação PVE/LVE.
Soares et al. (2011) mostraram em protocolo de natação sem sobrecarga por
5 semanas que os ratos SHAM EFR e 2R1C EFR apresentaram relação PVE/LVE
similar aos ratos SHAM SED e que os ratos 2R1C SED apresentaram relação
PVE/LVE maior que SHAM SED, sendo que o EFR reduziu os valores de PVE/LVE
em 2R1C quando comparado a 2R1C SED na 5ª semana após a cirurgia. Por outro
lado, o presente estudo mostrou que na 6ª semana o EFR não foi capaz de reduzir
os valores da relação PVE/LVE dos ratos 2R1C EFR, como ocorreu na 4ª semana,
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em relação aos ratos 2R1C SED e ainda, que os ratos SHAM EFR apresentaram
hipertrofia excêntrica na 6ª semana.
Essa observação sugere um efeito em longo prazo do EFR nas adaptações
ventriculares esquerda em animais normotensos, que apresentaram hipertrofia
excêntrica na 6ª semana. Enquanto que em animais hipertensos submetidos ao EFR
esse efeito ocorreu mais precocemente, na 4ª semana, provavelmente devido à
sobrecarga adicional sobre o coração promovida tanto pelos altos níveis pressóricos
quanto pelo aumento da demanda metabólica em resposta ao EFR. E ainda parece
que na 6ª semana nos animais 2R1C EFR, os efeitos hipertensivos para promover
hipertrofia cardíaca patológica, concêntrica, prevaleceram sobre os benefícios
promovidos pelo EFR para causar hipertrofia cardíaca fisiológica excêntrica.
Além disso, Oliveira et al. (2009) utilizando ratas Wistar fêmeas tratadas com
o bloqueio farmacológico do receptor do tipo AT1 de Ang II e da ECA ou dieta rica
em sódio, que foram treinadas por dois protocolos com carga de 5% do peso
corporal. Em que o primeiro consistia em natação durante 60 minutos, 5 dias na
semana durante 10 semanas e o segundo apresentava o mesmo protocolo do
primeiro até a 8ª semana, mas na 9ª semana eles nadavam duas vezes ao dia e na
10ª semana o treino era realizado três vezes ao dia. Esse estudo mostrou que a
hipertrofia ventricular esquerda fisiológica promovida pela natação dependia da
atividade do SRA local independente do SRA sistêmico. Portanto, sugerimos que a
hipertrofia concêntrica presente em 2R1C EFR na 6ª semana poderia ser devido ao
SRA local, enquanto que a hipertrofia ventricular excêntrica que ocorreu em 2R1C
EFR na 4ª semana poderia ser decorrente, principalmente, do SRA sistêmico, pois o
SRA tecidual local eleva-se a partir de 28 dias.
A eficácia do modelo de hipertensão renovascular 2R1C utilizada em nosso
estudo pode ser comprovada pelos altos níveis pressóricos dos animais que
passaram pela cirurgia de indução da hipertensão 2R1C, como também pelo menor
peso do rim clipado (rim esquerdo) quando comparado ao rim contralateral (rim
direito). A estenose da artéria renal esquerda promovida pela constrição feita pelo
clipe de prata reduziu o fluxo sanguíneo para esse rim, levando a uma redução no
peso do rim esquerdo quando comparado ao peso do rim contralateral. Além disso,
o aumento do peso e tamanho do rim contralateral observado provavelmente pode
ser devido a uma hiperfunção compensatória ao rim clipado (NAVAR et al., 1995;
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NAVAR et al., 1998; RODRIGUES et al., 2007; SOARES et al., 2011; DE CASTRO
et al., 2012).
Nossos dados mostraram que no rim esquerdo dos ratos 2R1C (SED e EFR)
na 6ª e na 10ª semana houve um maior número de células inflamatórias quando
comparado aos animais SHAM SED, acompanhado de uma maior deposição de
colágeno, nesse rim, na 6ª semana. Enquanto que na 10ª semana os ratos 2R1C
EFR apresentaram deposição de colágeno inferior a 2R1C SED e similar a SHAM
SED. Esses dados sugerem que o menor fluxo sanguíneo para o rim clipado levou a
injúria renal, seguido por processo inflamatório que evoluiu para fibrose no rim
esquerdo dos ratos 2R1C SED, entretanto, o processo inflamatório no rim clipado
dos ratos 2R1C EFR não progrediu para fibrose.
Já o rim direito dos animais 2R1C EFR apresentaram maior número de
células inflamatórias na 2ª semana quando comparado a SHAM SED e 2R1C SED.
Esse processo inflamatório observado logo na 2ª semana em ratos 2R1C EFR pode
ter sido ocasionado pelo aumento da pressão de perfusão, capaz de causar lesões
devido à sobrecarga mecânica e também metabólica decorrente tanto da
hipertensão quanto do EFR. Porém, na 4ª e na 10ª semana os ratos 2R1C EFR
apresentam redução do processo inflamatório quando comparado aos ratos 2R1C
SED. Além disso, o EFR foi capaz de reduzir a deposição de colágeno no rim
contralateral induzida pela hipertensão da 2ª a 10ª semana.
No presente estudo, os níveis basais da PAM dos ratos na 4ª semana
correlacionaram-se fortemente com a deposição de colágeno em ambos os rins,
esquerdo e direito (r=0,9648; r=0,9597, respectivamente). Enquanto que a
sensibilidade do controle reflexo da FC apresentou uma correlação inversa com a
deposição de colágeno no rim esquerdo e no rim direito (r=-0,9988; r=- 0,9802). Na
6ª semana foi observada correlação somente para SBR de forma negativa com a
deposição de colágeno no rim direito, embora Soares et al. (2011) terem encontrado
correlação inversa entre a SBR e a deposição de colágeno no rim esquerdo na 5ª
semana após cirurgia 2R1C.
Como já mencionado, a principal característica da hipertensão renovascular
2R1C é a hiperatividade do SRA (PINHEIRO et al., 2009; FERRARIO e VARAGIC,
2010). Pietro et al. (2011) avaliando os componentes do eixo ECA, ECA2, Ang II e
Ang-(1-7) nas regiões medulares e corticais tanto do rim clipado quanto no rim
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contralateral em ratos após três semanas da clipagem 2R1C verificaram que os dois
rins apresentaram níveis elevados de Ang I, Ang II e mRNA de ECA, enquanto que
os níveis de Ang-(1-7) e mRNA de ECA2 estavam diminuídos.
Além disso, Pietro et al. (2011) mostraram que a concentração de Ang II
apresentou-se maior no rim clipado quando comparado ao rim não clipado.
Provavelmente, essas diferenças nos níveis de enzimas do SRA contribuíram para
as alterações nas concentrações dos peptídeos do SRA intrarenais, favorecendo o
acúmulo de Ang II (PRIETO et al., 2011). Assim, a Ang II poderia estar associadas
às alterações que ocorreram no número de células inflamatórias e na deposição de
colágenos nos rins esquerdo e direito, no presente estudo. Pois de acordo com a
literatura (BRILLA et al., 1994; SWYNGHEDAUW, 1999) esse peptídeo vasoativo
pode atuar como agente fibrinogênico.
Em nosso estudo verificamos aumento da área de deposição de colágeno no
rim esquerdo de ratos 2R1C SED, da 2ª até a 4ª semana e posterior redução na 6ª
semana e no rim esquerdo de ratos 2R1C EFR houve aumento da 4ª até 6ª e
redução na 8ª semana. Uma situação similar também foi observada no rim direito de
ratos 2R1C SED e 2R1C EFR, porém com uma menor intensidade de alteração da
área de deposição de colágeno, em que se pode observar aumento da área de
deposição de colágeno da 4ª até 6ª semana, seguido de redução na 8ª semana.
Assim como ocorreu na deposição de colágeno no miocárdio, primeiramente houve
formação de tecido de granulação aumentando a área de deposição de colágeno. E
em seguida, com o rearranjo das estruturas teciduais no processo de
remodelamento essa área foi reduzida.
Estudos mostram que a hipertensão é capaz de promover hipertrofia e ou
hiperplasia das células vasculares da musculatura lisa e deposição de MEC o que
resulta em aumento da espessura de vasos sanguíneos (KORSGAARD e
MULVANY, 1988; O'SULLIVAN et al., 1994).
Entretanto, nenhuma diferença foi encontrada na relação entre parede e luz
de vasos sanguíneos nos rins de ratos SHAM e 2R1C. Este resultado corrobora com
os dados de Soares et al. (2011). Por outro lado, Ceroni et al. (2009) ao analisar a
estrutura de arteríolas renais verificaram uma maior relação entre a parede e a luz
de arteríolas de ratos SHR, sendo que após a DSA essa relação diminui.
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Em relação ao peso corporal, nosso estudo mostrou que não houve alteração
no ganho de peso corporal em todos os grupos da 2ª a 4ª semana. Na 6ª e na 10ª
semana os animais 2R1C EFR apresentaram menor ganho de peso em relação aos
animais 2R1C SED e inferiores a SHAM SED na 10ª semana. Enquanto que os
animais 2R1C SED ganharam mais peso que SHAM SED na 10ª semana. Em
adição, o EFR diminuiu a deposição de gordura retroperitoneal em animais 2R1C a
partir da 4ª semana de EFR quando comparado aos animais 2R1C SED e SHAM
SED, o que poderia diminuir o risco para doenças cardiovasculares ateroscleróticas
naqueles animais 2R1C EFR.
De acordo com a literatura (MARTINS e MARINHO, 2003; OLINTO et al.,
2006; PITANGA e LESSA, 2006a) a distribuição da gordura corporal, principalmente
a localizada na região abdominal, esta mais relacionada com advento de doenças
cardiovasculares do que quando considera a deposição de tecido adiposo de forma
generalizada. Além disso, sabe-se que a gordura abdominal é formada pela
subcutânea e intra-abdominal. A gordura intra-abdominal é composta pelo tecido
adiposo visceral ou intraperitoneal (tecido adiposo mesentérico e tecido adiposo
omental) e pela gordura retroperitoneal (SILVA et al., 2006).
O risco de doenças cardiovasculares ateroscleróticas, como a doença arterial
coronariana e a doença cerebrovascular, está aumentado em indivíduos que
apresentam principalmente obesidade abdominal, pois, a gordura desse tecido
adiposo nesse local é mais facilmente mobilizada capaz de promover dislipidemias
(DEPARTAMENTO DE ATEROSCLEROSE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CARDIOLOGIA, 2001; SANTOS FILHO e MARTINEZ, 2002).
Em conjunto nossos dados sugerem que, quanto aos parâmetros fisiológicos,
na 6ª semana ocorre uma transição da sobreposição dos fatores hipertensivos às
adaptações benéficas promovidas pelo EFR. Uma vez que na 6ª semana a SBR em
ratos 2R1C EFR foi semelhante à SBR de ratos 2R1C SED e de SHAM SED e a
PAM basal de ratos 2R1C EFR foi similar aos níveis pressóricos de 2R1C SED. Por
outro lado, quanto aos parâmetros histológicos, o EFR em ratos 2R1C promoveu
hipertrofia excêntrica na 4ª semana, impediu aumento na deposição de colágeno no
miocárdio da 2ª a 10ª semana, reduziu a deposição de colágeno no rim esquerdo na
10ª semana, sugerindo que o processo inflamatório nesse rim clipado não progrediu
para fibrose. Além disso, o EFR em ratos 2R1C foi capaz de reduzir o processo
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inflamatório no rim direito na 4ª e na 10ª semana e de diminuir a deposição de
colágeno nesse rim contralateral, da 2ª a 10ª semana, induzida pela hipertensão.
Mostrando que apesar do EFR não restaurar parâmetros fisiológicos em todas as
semanas avaliadas durante o desenvolvimento da hipertensão 2R1C, como PAM,
SBR e FC, foi eficiente em restabelecer a homeostasia orgânica de tecidos, como do
miocárdio e dos rins, durante o curso temporal da hipertensão renovascular 2R1C,
em diferentes fases, através da regeneração e reparo das estruturas danificadas
com recomposição da atividade funcional desses tecidos.
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6. SUMÁRIO E CONCLUSÃO
Em síntese, os resultados do presente estudo mostram que:


O ganho de peso dos animais 2R1C EFR foi menor que 2R1C SED na 6ª e
10ª semana e menor que SHAM SED na 10ª semana. Além disso, os ratos
2R1C EFR apresentaram menor deposição de gordura retroperitoneal da 4ª até
a 10ª em relação à SHAM SED e da 4ª até 8ª quando comparado a 2R1C SED.



Em todas as semanas avaliadas o peso úmido relativo do rim clipado (rim
esquerdo) dos animais 2R1C (SED e EFR) foi menor do que o peso úmido do
rim contralateral (rim direito).



O peso úmido relativo do coração dos animais 2R1C (SED e EFR) foi maior
que o peso úmido relativo dos animais SHAM SED da 4ª até a 10ª semana.



Através da histologia cardíaca pode-se observar aumento no número de
células inflamatórias no miocárdio dos ratos SHAM EFR, 2R1C (SED e EFR) na
4ª, 8ª e 10ª semana. Isso mostra que tanto a hipertensão renovascular 2R1C
quanto o exercício físico regular aumentaram a intensidade do processo
inflamatório no miocárdio.



A morfologia cardíaca mostrou que os ratos 2R1C SED apresentaram
aumento no diâmetro de cardiomiócitos na 2ª, 6ª, 8ª e 10ª semana comparado a
SHAM SED. Enquanto que os animais 2R1C EFR apresentaram aumento no
diâmetro de cardiomiócitos a partir da 4ª até a 10ª semana em relação à SHAM
SED, sendo que na 8ª e na 10ª semana o diâmetro de cardiomiócito foi ainda
maior em relação a 2R1C SED. Em adição, 2R1C EFR apresentou hipertrofia
excêntrica na 4ª semana. Por outro lado, na 6ª semana 2R1C SED e EFR
apresentaram

hipertrofia

concêntrica,

enquanto

os

ratos

SHAM

EFR

apresentaram hipertrofia excêntrica.


Os animais 2R1C SED apresentaram maior deposição tecidual de colágeno
no miocárdio a partir da 2ª até a 10ª semana. Enquanto que os ratos 2R1C EFR
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apresentaram área de deposição de colágeno no miocárdio menor que 2R1C
SED e similar aos ratos SHAM SED na 4ª, 8ª e 10ª semana.


O rim esquerdo dos ratos 2R1C SED e EFR apresentou aumento da
intensidade do processo inflamatório na 10ª semana. No entanto, no rim direito
esse aumento somente ocorreu em ratos 2R1C SED na 10ª semana.



Tanto o rim esquerdo quanto o rim direito dos animais 2R1C (SED e EFR)
apresentaram aumento na área de deposição de colágeno. Entretanto, o EFR
em animais 2R1C foi capaz de reduzir a área de deposição de colágeno no rim
esquerdo na 10ª semana e da 2ª até a 10ª semana no rim direito (não clipado)
comparado a 2R1C SED.



A hipertensão renovascular 2R1C não alterou a relação da espessura da
parede vascular pela luz de vasos no rim esquerdo e no direito dos ratos em
todas as semanas avaliadas.



A PAM basal em ratos 2R1C submetidos ao EFR foi menor em relação aos
animais 2R1C SED e similar aos ratos SHAM na 4ª semana de natação.
Entretanto, a PAM basal de ratos 2R1C EFR foi similar a PAM basal de ratos
2R1C SED da 6ª à 10ª semana de natação.



A bradicardia reflexa dos animais 2R1C SED foi menor quando comparado
aos valores dos ratos SHAM SED da 2ª até a 10ª semana. Porém, a
sensibilidade da bradicardia reflexa dos ratos 2R1C EFR foi maior quando
comparado a 2R1C SED e similar aos animais SHAM SED da 2ª até a 4ª
semana de natação. Não houve diferença na PAM e na SBR em todos os
grupos SHAM (SED e EFR).
Esses resultados, em conjunto, mostram a eficiência do exercício físico

regular em restaurar a PAM e a SBR até a 4ª semana e em promover adaptações
teciduais benéficas tanto no coração quanto no rim durante o desenvolvimento e a
manutenção da hipertensão renovascular 2R1C em ratos por até 10 semanas.
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APÊNDICES
APÊNDICE A - Valores da pressão arterial média mensurada através da
pletismografia de cauda
Tabela 1. Pressão arterial média (mmHg) mensurada através de pletismografia de
cauda em ratos SHAM e 2R1C sedentários (SED) ou submetidos ao exercício físico
regular (EFR) por 2, 4, 6 e 8 semanas.
Grupos Experimentais
SHAM

2R1C

ANOVA (Valor P )
2R1C
2R1C
EFR
x
EFR

SED

EFR

SED

EFR

2ª semana

95 ± 4

94 ± 4

170 ± 7*

125 ± 7*#

<0,0001 0,0003 0,0004

4ª semana

96 ± 7

108 ± 3

186 ± 11*

103 ± 6#

0,0010 0,0043 0,0004

6ª semana

98 ± 6

99 ± 4

169 ± 12* 151 ± 14*

<0,0001 0,4629 0,4515

8ª semana

105 ± 2

106 ± 3

170 ± 8*

<0,0001 0,5342 0,4059

160 ± 11*

Ratos normotensos (SHAM, n = 5-8). Ratos com hipertensão renovascular, 2 rins, 1 clipe (2R1C, n =
5-8). Pressão arterial média (mmHg) mensurada através de pletismografia de cauda em ratos
acordados. Semanas após as cirurgias (SHAM ou 2R1C). Valores expressos como média ± erro
padrão da média. 2R1C e EFR correspondem à hipertensão renovascular e ao exercício físico
natação, respectivamente, 2R1C x EFR é a interação entre ambos os parâmetros.*p<0,05 em relação
#
aos ratos SHAM SED. p<0,05 em relação aos ratos 2R1C SED (ANOVA-two-way seguido do pósteste Bonferroni).
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APÊNDICE B - Evolução da pressão arterial média mensurada através da pletismografia de cauda
Tabela 2. Valores de pressão arterial média (mmHg) mensurada através de pletismografia de cauda.
PLETISMOGRAFIA

2ª
SEMANA

SHAM
2R1C

4ª
SEMANA

SHAM
2R1C
SHAM

6ª
SEMANA
2R1C

SHAM
8ª
SEMANA
2R1C

n

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

SED

8

90  5

95  4

-

-

-

-

-

-

EFR

6

101  4

94  4

-

-

-

-

-

-

SED

5

183  10

170  7*

-

-

-

-

-

-

EFR

6

162  6

125  7*#

-

-

-

-

-

-

SED

5

92  1

102  5

97  1

96  3

-

-

-

-

EFR

5

118  3

96  2

99  9

108  3

-

-

-

-

SED
EFR
SED

8
6
7

169  9
138  3
105  3

174  15
128  6
93  3

183  4
113  5
101  7

186  11*
103  6#
96  5

-

-

93  4

98  6

-

-

EFR

7

103  6

102  5

108  8

97  2

98  5

99  4

-

-

SED

5

155  8

159  7

160  6

158  7

154  4

170  12*

-

-

EFR

7

146  13

127  10

120  6

103  8

153  12

151  14*

-

-

SED

5

103  4

104  4

98  3

98  2

102  5

99  4

106  4

105  2

EFR

7

101  5

100  5

98  5

97  4

103  7

103  3

107  7

106  3

SED

8

172  10

156  6

165  5

168  8

199  19

159  5

191  7

169  8*

EFR

8

141  14

127  7

116  8

105  6

139  9

150  9

159  14

160  11*

Ratos normotensos (SHAM). Ratos com hipertensão renovascular, 2 rins, 1 clipe (2R1C). Número de animais (n). 2ª,4ª, 6ª e 8ª correspondem aos valores da pressão arterial
média (PAM, mmHg) mensurada através da pletismografia de cauda nestas respectivas semanas. Semanas após as cirurgias (SHAM ou 2R1C). Rato sedentário (SED) e
#
submetido ao exercício físico (EFR). Valores expressos em média ± erro padrão da média. *p<0,05 em relação aos ratos SHAM SED. p<0,05 em relação aos ratos 2R1C
SED (ANOVA-two-way seguido do pós-teste Bonferroni).
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APÊNDICE C – Valores do peso corporal avaliados por dez semanas após cirurgias
Tabela 5: Valores do peso corporal (g) avaliados por dez semanas após cirurgias
PESO CORPORAL
2ª
SEMANA

SHAM
2R1C

4ª
SEMANA

6ª
SEMANA

SHAM
2R1C
SHAM
2R1C

8ª
SEMANA

10ª
SEMANA

SHAM
2R1C
SHAM
2R1C

n

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

10ª

SED

7

197 ± 14

248 ± 18

-

-

-

-

-

-

-

-

EFR

9

184 ± 7

219 ± 9

-

-

-

-

-

-

-

-

SED
EFR
SED
EFR

8
15
7
8

203 ± 3
192 ± 5
188 ± 10
197 ± 5

220 ± 10
205 ± 8
195 ± 21
197 ± 14

214 ± 20
207 ± 15

258 ± 16
235 ± 9

-

-

-

-

-

-

SED

5

182 ± 7

214 ± 25

193 ± 14

249 ± 20

-

-

-

-

-

-

EFR
SED

8
9

177 ± 4
209  7

195 ± 8
213  21

198 ± 9
236  23

216 ± 7
267  14

275  14

286  14

-

-

-

-

EFR

7

215  6

236  9

274  5

277  12

285  12

295  11

-

-

-

-

SED
EFR
SED
EFR
SED
EFR
SED
EFR

5
11
5
6
5
11
4
6

166  18
190  7
218  6
216  4
193  12
193  5
186  6
198  6

190  28
221  8
272  14
242  5
219  15
203  11
208  9
207  4

226  25
230  7
271  7
261  9
244  18
227  8
236  8
224  6

240  26
247  12
279  8
280  9
265  19
227  8
246  10
231  11

265  27
253  12
348  7
290  7
277  8
265  15
255  9
240  13

301  21
259  8#
354  8
308  10
281  16
277  16
275  6
244  11

343  9
314  10
288  13
261  16
275  8
254  9

363  7
331  10
296  11
283  17*
271  21
263  10

-

-

277  9
269  9

282  12
272  9

SED

5

180  4

224  10

232  8

246  9

248  18

277  6

278  4

286  10

306  8

319  11*

EFR

6

172  3

190  2

200  2

208  4

221  9

221  9

222  3

226  12

240  8

243  9*#

Ratos normotensos (SHAM). Ratos com hipertensão renovascular, 2 rins, 1 clipe (2R1C). Número de animais (n). 2ª, 4ª, 6ª, e 8ª correspondem aos valores de peso
corporal nestas respectivas semanas. Semanas após as cirurgias (SHAM ou 2R1C). Rato sedentário (SED) e submetido ao exercício físico (EFR). Valores expressos em
#
média ± erro padrão da média. *p<0,05 em relação ao rato SHAM SED. p<0,05 em relação ao rato SED.
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APÊNDICE D – Valores de ganho de peso corporal e gordura retroperitoneal
avaliados por dez semanas após cirurgias
Tabela 6. Ganho de peso corporal de ratos SHAM e 2R1C sedentários (SED) ou
submetidos ao exercício físico regular (EFR) por 2, 4, 6, 8 e 10 semanas.
Grupos Experimentais
SHAM
2R1C

ANOVA (Valor P )
2R1C
2R1C
EFR
x
EFR

SED

EFR

SED

EFR

2ª semana

57,1 ± 11

40,3 ± 7

54,6 ± 11

48,1 ± 4

0,7634 0,1953

0,5601

4ª semana

75,1 ± 14

55,9 ± 10

83,6 ± 24

58,4 ± 8

0,6905 0,1148

0,8284

6ª semana

113,1 ± 9

98,6 ± 6

140,8 ± 20

94,4 ± 6#

0,2397 0,0045

0,1147

8ª semana

119,8 ± 3

121,8 ± 7

137,4 ± 15

102,1 ± 14

0,9285 0,1468

0,1071

10ª semana

113,2 ± 5

89,5 ± 9

148,8 ± 11*

81,0 ± 8#

0,1283 <0,0001 0,0183

Ratos normotensos (SHAM, n = 5-8). Ratos com hipertensão renovascular, 2 rins, 1 clipe (2R1C, n = 58). Ganho de peso corporal (g). Semanas após as cirurgias (SHAM ou 2R1C). Valores expressos como
média ± erro padrão da média. 2R1C e EFR correspondem à hipertensão renovascular e ao exercício
físico natação, respectivamente, 2R1C x EFR é a interação entre ambos os parâmetros.*p<0,05 em
#
relação aos ratos SHAM SED. p<0,05 em relação aos ratos 2R1C SED (ANOVA-two-way seguido do
pós-teste Bonferroni).

Tabela 7. Gordura retroperitoneal (g/ 100g de peso corporal) de ratos SHAM e 2R1C
sedentários (SED) ou submetidos ao exercício físico (EFR) por 2, 4, 6, 8 e 10 semanas.
Grupos Experimentais
SHAM
2R1C

ANOVA (Valor P )
2R1C
2R1C
EFR
x
EFR

SED

EFR

SED

EFR

2ª semana

0,93 ± 0,07

1,01 ± 0,21

0,78 ± 0,21

0,66 ± 0,12

4ª semana

1,19 ± 0,09 0,76 ± 0,04*

1,28 ± 0,21 0,69 ± 0,04*#

0,9162 <0,0001 0,4408

6ª semana

1,52 ± 0,04

1,26 ± 0,11

1,25 ± 0,02 0,75 ± 0,05*#

0,0002 0,0002 0,1743

8ª semana

1,58 ± 0,19

1,59 ± 0,20

1,57 ± 0,40 0,66 ± 0,11*#

0,0336 0,0411 0,0373

10ª semana 1,35 ± 0,10

1,27 ± 0,07

1,10 ± 0,08

0,0056 0,0617 0,1598

0,61 ± 0,19*

0,0987 0,8992 0,4959

Ratos normotensos (SHAM, n = 3-6). Ratos com hipertensão renovascular, 2 rins, 1 clipe (2R1C, n = 3-5).
Semanas após as cirurgias (SHAM ou 2R1C). Valores expressos como média ± erro padrão da média.
2R1C e EFR correspondem à hipertensão renovascular e ao exercício físico natação, respectivamente,
#
2R1C x EEF é a interação entre ambos os parâmetros.*p<0,05 em relação aos ratos SHAM SED. p<0,05
em relação aos ratos 2R1C SED (ANOVA-two-way seguido do pós-teste Bonferroni).
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APÊNDICE E – Valores de pressão arterial média avaliados por dez semanas
após cirurgias
Tabela 8. Valores de pressão arterial média (mmHg) de ratos SHAM e 2R1C
sedentários (SED) ou submetidos ao exercício físico (EFR) por 2, 4, 6, 8 e 10 semanas.
Grupos Experimentais
SHAM

2R1C

ANOVA (Valor P )
2R1C
2R1C
EFR
x
EFR

SED

EFR

SED

EFR

2ª semana

105,6 ± 2

106,9 ± 3

141,3 ± 8*

127,3 ± 5*

<0,0001 0,1887 0,1198

4ª semana

103,1 ± 6

114,6 ± 2

155,1 ± 8*

116,8 ± 9#

0,0004

6ª semana

109,0 ± 4

107,9 ± 3

147,8 ± 14* 150,2 ± 12*

<0,0001 0,9310 0,8210

8ª semana

104,7 ± 5

105,8 ± 2

157,9 ± 11* 155,4 ± 7*

<0,0001 0,9152 0,7818

10ª semana

112,8 ± 3

103,8 ± 2

154,2 ± 8* 143,2 ± 11*

<0,0001 0,1480 0,8796

0,0563 0,0010

Ratos normotensos (SHAM, n = 5-8). Ratos com hipertensão renovascular, 2 rins, 1 clipe (2R1C, n = 58). Pressão arterial média obtida no início do experimento (mmHg). Semanas após as cirurgias (SHAM
ou 2R1C). Valores expressos como média ± erro padrão da média. 2R1C e EFR correspondem à
hipertensão renovascular e ao exercício físico natação, respectivamente, 2R1C x EFR é a interação
#
entre ambos os parâmetros.*p<0,05 em relação aos ratos SHAM SED. p<0,05 em relação aos ratos
2R1C SED. (ANOVA-two-way seguido do pós-teste Bonferroni).
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APÊNDICE F – Valores de frequência cardíaca avaliados por dez semanas após
cirurgias
Tabela 9. Valores de frequência cardíaca (bpm) de ratos SHAM e 2R1C sedentários
(SED) ou submetidos ao exercício físico regular (EFR) por 2, 4, 6, 8 e 10 semanas.
Grupos Experimentais
SHAM

2R1C
SED

EFR

ANOVA (Valor P )
2R1C
2R1C
EFR
x
EFR

SED

EFR

2ª semana

401,6 ± 9

399,1 ± 9

391,5 ± 11 402,2 ± 5

0,8683 0,4694

0,3150

4ª semana

399,2 ± 9

406,8 ± 4

395,5 ± 6

395,8 ± 8

0,3326 0,5970

0,6265

6ª semana

392,9 ± 10

378,1 ± 9

412,2 ± 8 372,7 ± 8#

0,4556 0,0065

0,1910

8ª semana

392,9 ± 6

367,4 ± 12

409,2 ± 5

383,8 ± 7

0,0849 0,0100

0,9953

10ª semana

382,9 ± 10

382,2 ± 4

404,6 ± 4

387,7 ± 8

0,0664 0,2219

0,2595

Ratos normotensos (SHAM, n = 5-8). Ratos com hipertensão renovascular, 2 rins, 1 clipe (2R1C, n = 58). Frequência cardíaca obtida no início do experimento (bpm). Semanas após as cirurgias (SHAM ou
2R1C). Valores expressos como média ± erro padrão da média. 2R1C e EFR correspondem à
hipertensão renovascular e ao exercício físico natação, respectivamente, 2R1C x EFR é a interação
#
entre ambos os parâmetros.*p<0,05 em relação aos ratos SHAM SED. p<0,05 em relação aos ratos
2R1C SED (ANOVA-two-way seguido do pós-teste Bonferroni).
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APÊNDICE G – Índice de sensibilidade da bradicardia reflexa avaliado por dez semanas após as cirurgias
Tabela 10. Índice de sensibilidade da bradicardia reflexa (ms/mmHg) de ratos SHAM e 2R1C sedentários (SED) ou submetidos ao
exercício físico regular (EFR) por 2, 4, 6, 8 e 10 semanas.
Grupos Experimentais
SHAM

Semana

2R1C

ANOVA (Valor P )
2R1C
2R1C
EFR
x
EFR

SED

EFR

SED

EFR

2ª

0,3708 ± 0,08

0,3394 ± 0,07

0,0559 ± 0,01*

0,2356 ± 0,04#

0,0007

0,1955

0,0686

4ª

0,3341 ± 0,06

0,3506 ± 0,08

0,0376 ± 0,01*

0,2386 ± 0,02#

0,0013

0,0640

0,1126

6ª

0,3580 ± 0,07

0,3117 ± 0,07

0,0730 ± 0,02*

0,2278 ± 0,06

0,0114

0,4353

0,1528

8ª

0,3135 ± 0,06

0,2641 ± 0,06

0,0755 ± 0,01*

0,1162 ± 0,02*

0,0006

0,9312

0,3734

10ª

0,3664 ± 0,07

0,3098 ± 0,07

0,0906 ± 0,02*

0,1266 ± 0,01*

0,0002

0,8337

0,3522

Ratos normotensos (SHAM, n = 5-8). Ratos com hipertensão renovascular, 2 rins, 1 clipe (2R1C, n = 5-8). Alterações reflexas na frequência cardíaca (ms/
mmHg) induzidas por repetidas injeções em bolus de fenilefrina (0,25 a 5 µg, i.v.). Semanas após as cirurgias (SHAM ou 2R1C). Valores expressos como
média ± erro padrão da média. 2R1C e EFR correspondem à hipertensão renovascular e ao exercício físico natação, respectivamente, 2R1C x EFR é a
#
interação entre ambos os parâmetros.*p<0,05 em relação aos ratos SHAM SED. p<0,05 em relação aos ratos 2R1C SED (ANOVA-two-way seguido do pósteste Bonferroni).
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APÊNDICE H – Número de células inflamatórias no miocárdio
Tabela 12. Número de células inflamatórias no miocárdio de ratos SHAM e 2R1C
sedentários (SED) ou submetidos ao exercício físico (EFR) por 2, 4, 6, 8 e 10
semanas.
Grupos Experimentais
SHAM

2R1C
SED

EFR

ANOVA (Valor P )
2R1C
2R1C
EFR
x
EFR

SED

EFR

2ª semana

164,2 ± 4

180,0 ± 7

161,3 ± 7 170,7 ± 5

0,2915 0,0405 0,5767

4ª semana

155,7 ± 3

187,5 ± 3*

187,4 ± 5* 191,2 ± 4*

0,0004 0,0003 0,0025

6ª semana

163,0 ± 9

185,8 ± 5

193,4 ± 8 183,0 ± 6

0,1069 0,4413 0,0582

8ª semana

159,1 ± 3

187,1 ± 5*

182,4 ± 4* 180,7 ± 3*

0,0506 0,0043 0,0017

10ª semana

162,0 ± 4

187,1 ± 5*

181,7 ± 5* 189,4 ± 6*

0,0715 0,0121 0,1453

Ratos normotensos (SHAM, n = 3-6). Ratos com hipertensão renovascular, 2 rins, 1 clipe (2R1C, n =
3-5). Número de células inflamatórias no miocárdio (número de células/ campo microscópico).
Semanas após as cirurgias (SHAM ou 2R1C). Valores expressos como média ± erro padrão da
média. 2R1C e EFR correspondem à hipertensão e ao exercício, respectivamente, 2R1C x EFR é a
#
interação entre ambos os parâmetros.*p<0,05 em relação aos ratos SHAM SED. p<0,05 em relação
aos ratos 2R1C SED (ANOVA-two-way seguido do pós-teste Bonferroni).
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APÊNDICE I – Deposição de colágeno no miocárdio
Tabela 13. Deposição de colágeno (μm2) no miocárdio de ratos SHAM e 2R1C
sedentários (SED) ou submetidos ao exercício físico (EFR) por 2, 4, 6, 8 e 10
semanas.
Grupos Experimentais
SHAM

2R1C
SED

EFR

ANOVA (Valor P )
2R1C
2R1C
EFR
x
EFR

SED

EFR

2ª semana

478 ± 32

345 ± 41

639 ± 64* 497 ± 53

0,0062 0,0131 0,9275

4ª semana

465 ± 44

567 ± 45

902 ± 109* 507 ± 52#

0,0053 0,0229 0,0006

6ª semana

314 ± 23

380 ± 35

507 ± 49*

368 ± 37

0,0436 0,3746 0,0261

8ª semana

449 ± 67

375 ± 54

674 ± 38* 352 ± 31#

0,0501 0,0009 0,0196

10ª semana

277 ± 24

397 ± 23

613 ± 68* 329 ± 38#

0,0106 0,0883 0,0007

Ratos normotensos (SHAM, n = 3-6). Ratos com hipertensão renovascular, 2 rins, 1 clipe (2R1C, n =
2
3-5). Deposição tecidual de colágeno no miocárdio (µm / campo microscópico). Semanas após as
cirurgias (SHAM ou 2R1C). Valores expressos como média ± erro padrão da média. 2R1C e EFR
correspondem à hipertensão renovascular e ao exercício físico natação, respectivamente, 2R1C x
#
EFR é a interação entre ambos os parâmetros.*p<0,05 em relação aos ratos SHAM SED. p<0,05 em
relação aos ratos 2R1C SED (ANOVA-two-way seguido do pós-teste Bonferroni).
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APÊNDICE J – Análise morfométricas do diâmetro de cardiomiócitos
Tabela 14. Análise morfométrica do diâmetro de cardiomiócitos (μm) em ratos SHAM e 2R1C sedentários (SED) ou submetidos ao
exercício físico (EFR) por 2, 4, 6, 8 e 10 semanas.
Grupos Experimentais
SHAM

2R1C

ANOVA (Valor P )

SED

EFR

SED

EFR

2R1C

EFR

2R1C
x
EFR

2ª semana

13,52 ± 0,12

13,46 ± 0,21

14,19 ± 0,17*

13,96 ± 0,15

0,0027

0,3817

0,6048

4ª semana

13,17 ± 0,13

13,13 ± 0,15

13,63 ± 0,16

13,83 ± 0,16*

0,0012

0,6003

0,4342

6ª semana

12,94 ± 0,17

14,07 ± 0,16*

14,19 ± 0,23*

14,23 ± 0,18*

0,0020

0,0070

0,0107

8ª semana

13,21 ± 0,20

13,77 ± 0,17

14,14 ± 0,16*

14,87 ± 0,17*#

<0,0001

0,0021

0,6399

10ª semana

12,48 ± 0,19

13,55 ± 0,15*

13,45 ± 0,22*

14,24 ± 0,16*#

0,0006

0,0002

0,4605

Ratos normotensos (SHAM, n = 3-6). Ratos com hipertensão renovascular, 2 rins, 1 clipe (2R1C, n = 3-5). Diâmetro de cardiomiócito (µm). Semanas após
as cirurgias (SHAM ou 2R1C). Valores expressos como média ± erro padrão da média. 2R1C e EFR correspondem à hipertensão renovascular e ao
#
exercício físico natação, respectivamente, 2R1C x EFR é a interação entre ambos os parâmetros.*p<0,05 em relação aos ratos SHAM SED. p<0,05 em
relação aos ratos 2R1C SED (ANOVA-two-way seguido do pós-teste Bonferroni).
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APÊNDICE L – Relação espessura da parede ventricular esquerda/ luz do ventrículo esquerdo
Tabela 15. Relação espessura da parede ventricular esquerda/ luz do ventrículo esquerdo de ratos SHAM e 2R1C sedentários
(SED) ou submetidos ao exercício físico (EFR) por 2, 4, 6, 8 e 10 semanas.
Grupos Experimentais
SHAM

2R1C

ANOVA (Valor P )

SED

EFR

SED

EFR

2R1C

EFR

2R1C
x
EFR

2ª semana

0,61 ± 0,01

0,52 ± 0,09

0,81 ± 0,12

0,58 ± 0,04

0,1252

0,0571

0,3514

4ª semana

0,66 ± 0,05

0,55 ± 0,07

0,82 ± 0,02

0,57 ± 0,06#

0,1683

0,0087

0,2818

6ª semana

0,67 ± 0,004

0,46 ± 0,02*

0,84 ± 0,02*

0,75 ± 0,001*

<0,0001

<0,0001

0,0077

8ª semana

0,63 ± 0,01

0,52 ± 0,07

0,83 ± 0,07

0,81 ± 0,07

0,0040

0,3829

0,5781

10ª semana

0,69 ± 0,09

0,56 ± 0,04

0,85 ± 0,08

0,87 ± 0,07

0,0031

0,4469

0,2759

Ratos normotensos (SHAM, n = 3-6). Ratos com hipertensão renovascular, 2 rins, 1 clipe (2R1C, n = 3-5). Semanas após as cirurgias (SHAM ou 2R1C).
Valores expressos como média ± erro padrão da média. 2R1C e EFR correspondem à hipertensão renovascular e ao exercício físico natação,
#
respectivamente, 2R1C x EFR é a interação entre ambos os parâmetros.*p<0,05 em relação aos ratos SHAM SED. p<0,05 em relação aos ratos 2R1C SED.
(ANOVA-two-way seguido do pós-teste Bonferroni).
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APÊNDICE M – Número de células inflamatórias nos rins esquerdo e direito
Tabela 16. Número de células inflamatórias no rim esquerdo e no rim direito de ratos
SHAM e 2R1C sedentários (SED) ou submetidos ao exercício físico (EFR) por 2, 4,
6, 8 e 10 semanas.
Grupos Experimentais
SHAM

Rim direito

Rim esquerdo

Semana

2R1C

ANOVA (Valor P )
2R1C
2R1C EFR
x
EFR

SED

EFR

SED

EFR

2ª

361,7 ± 6

350,2 ± 9

354,0 ± 10

360,5 ± 6

0,8682 0,7499 0,2631

4ª

381,7 ± 5

347,1 ± 10*

383,6 ± 7

383,4 ± 5

0,0106 0,0178 0,0189

6ª

343,4 ± 5

352,3 ± 7

388,4 ± 10*

379,6 ± 4*

0,0006 0,9950 0,2798

8ª

353,5 ± 6

345,7 ± 11

392,2 ± 7

367,1 ± 13

0,0211 0,1657 0,4499

10ª

373,6 ± 8

372,2 ± 11

431,7 ± 11*

451,2 ± 6*

<0,0001 0,3566 0,2900

2ª

368,2 ± 8

339,8 ± 10

338,2 ± 5*

404,5 ± 9*#

0,0559 0,0393 <0,0001

4ª

384,8 ± 5

329,0 ± 10*

390,4 ± 7

360,6 ± 7*#

0,0222 <0,0001 0,0940

6ª

361,5 ± 4

341,3 ± 9

353,6 ± 5

376,6 ± 8

0,0823 0,8487 0,0118

8ª

360,4 ± 6

331,1 ± 9

381,4 ± 5

372,9 ± 9

0,0082 0,0727 0,2924

10ª

370,2 ± 8

375,9 ± 9

421,7 ± 8*

390,4 ± 9#

0,0037 0,1894 0,0673

Ratos normotensos (SHAM, n = 3-6). Ratos com hipertensão renovascular, 2 rins, 1 clipe (2R1C, n =
3-5). Número de células inflamatórias (número de células/ campo microscópico) no rim esquerdo
(clipado) e no rim direito (não clipado). Semanas após as cirurgias (SHAM ou 2R1C). Valores
expressos como média ± erro padrão da média. 2R1C e EFR correspondem à hipertensão
renovascular e ao exercício físico natação, respectivamente, 2R1C x EFR é a interação entre ambos
#
os parâmetros.*p<0,05 em relação aos ratos SHAM SED. p<0,05 em relação aos ratos 2R1C SED
(ANOVA-two-way seguido do pós-teste Bonferroni).
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Tabela 17. Deposição de colágeno no rim esquerdo e no rim direito de ratos SHAM
e 2R1C sedentários (SED) ou submetidos ao exercício físico (EFR) por 2, 4, 6, 8 e
10 semanas.
Grupos Experimentais

Rim direito

Rim esquerdo

Semana

SHAM

2R1C

ANOVA (Valor P )
2R1C
2R1C
EFR
x
EFR

SED

EFR

SED

EFR

2ª

707 ± 57

542 ± 98

1183 ± 87*

522 ± 42#

4ª

554 ± 40

514 ± 59

2205 ± 125* 1039 ± 118*#

<0,0001 <0,0001 0,0001

6ª

861 ± 63

797 ± 50

1281 ± 65*

1744 ± 161*#

<0,0001 0,0270 0,0069

8ª

813 ± 67

739 ± 59

1206 ± 105*

978 ± 69

0,0011 0,0692 0,3303

10ª

1017 ± 70 793 ± 46

1587 ± 96*

948 ± 80#

0,0004 <0,0001 0,0166

2ª

448 ± 34

837 ± 87*

1364 ± 92*

1051 ± 110*#

<0,0001 0,6565 0,0012

4ª

534 ± 39

686 ± 67

1648 ± 124*

1062 ± 89*#

<0,0001 0,0432 0,0024

6ª

595 ± 51

540 ± 45

1935 ± 135* 1069 ± 138*#

<0,0001 0,0005 0,0013

8ª

740 ± 43

593 ± 33

1784 ± 151*

731 ± 61#

<0,0001 <0,0001 <0,0001

10ª

390 ± 44

543 ± 43

1639 ± 112*

759 ± 75*#

<0,0001 0,0006 <0,0001

0,0169 0,0003 0,0109

Ratos normotensos (SHAM, n = 3-6). Ratos com hipertensão renovascular, 2 rins, 1 clipe (2R1C, n=
2
3-5). Deposição de colágeno (µm / campo microscópico) no rim esquerdo (clipado) e no rim direito
(não clipado). Semanas após as cirurgias (SHAM ou 2R1C). Valores expressos como média ± erro
padrão da média. 2R1C e EFR correspondem à hipertensão renovascular e ao exercício físico
natação, respectivamente, 2R1C x EFR é a interação entre ambos os parâmetros.*p<0,05 em relação
#
aos ratos SHAM SED. p<0,05 em relação aos ratos 2R1C SED (ANOVA-two-way seguido do pósteste Bonferroni).

