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RESUMO 

Efeitos do treinamento resistido de baixa intensidade em variáveis cardiovasculares e 

reatividade vascular de ratos. Fabricio Nunes Macedo, São Cristóvão, 2014.  

Treinamento aeróbico de baixa intensidade aumenta modulação parassimpática e reduz 

atividade simpática. Estas adaptações são fatores para predição de saúde. O treinamento 

resistido (TR) é um importante componente de programas de condicionamento físico, porém 

seus efeitos na regulação autonômica não estão totalmente claros. Nossa hipótese é que o 

treinamento resistido de baixa intensidade promova, assim como o exercício aeróbico, 

adaptações benéficas na modulação autonômica cardíaca. Sendo assim, os objetivos deste 

estudo foram avaliar os efeitos do treinamento resistido de baixa intensidade na pressão 

arterial, no balanço autonômico cardiovascular e reatividade vascular. Um grupo de animais 

(n=8) foi submetido a treinamento resistido (GT), os animais controle (CO) foram treinados 

ficticiamente (sem exercício). Após 8 semanas de treinamento com 40% de 1RM (1 Repetição 

Máxima) ou período fictício de treinamento, a pressão arterial e o intervalo de pulso foram 

gravados e a artéria mesentérica foi removida e seccionada em anéis para análise da 

reatividade vascular. As drogas utilizadas foram: Acetilcolina (ACh): 10
-9

 – 10
-4

 M; 

hidrocloreto de N
ω
-nitro-L-arginina metil ester (L-NAME): 100µM.  A sensibilidade 

espontânea do barorreflexo (SBR) e variabilidade do intervalo de pulso e da pressão arterial 

foram analisadas. Os animais que foram submetidos ao período de treinamento em baixa 

intensidade apresentaram redução significativa da pressão arterial média (CO 117,04 ± 2,68 

vs GT 105,5 ± 4,28, p=0,045), pressão arterial diastólica (CO 107,71 ± 2.95 vs GT 97 ± 3,42, 

p=0,001) e frequência cardíaca (CO 395 ± 7,1 vs GT 344 ± 13,25, p=0,007) quando 

comparados ao CO. Em adição, foi observado no GT um aumento da modulação vagal 

cardíaca (LF/HF: CO 0,35 ± 0,08 vs GT 0,14 ± 0,03, p=0,034), SBR (CO 0,77 ± 0,01 vs GT 

1,05 ± 0,1, p=0,019) e percentual de relaxamento induzido pela ACh nos anéis de artéria 

mesentérica (pD2: CO 6,2 ± 0,1 vs GT 7,1 ± 0,1, p<0,001) quando comparados ao CO. Além 

disso, adição de L-NAME reduziu o relaxamento induzido pela ACh (CO 52 ± 3,2% vs GT 

35,8 ± 3,7%, p<0,01). Em conclusão, foi observado que o TR em baixa intensidade 

aparentemente tem um grande potencial em promover adaptações cardiovasculares benéficas 

mediadas por ajustes neuro-humorais, podendo assim ser uma possível ferramenta na 

manutenção e tratamento para uma vida saudável. 

Palavras-chave: Treinamento resistido, Controle autonômico cardiovascular, 

Reatividade vascular. 
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ABSTRACT 

Effects of low intensity resistance training on cardiovascular variables and vascular reactivity of 

rats. Fabricio Nunes Macedo, São Cristóvão, 2014.  

Low intensity aerobic training increases cardiac vagal modulation and reduces 

sympathetic activity. These adaptations are factors to prediction of healthy. Resistance 

training (TR) is am usual component of fitness programs, however the effects on autonomic 

regulation are not totally clear. Our hypothesis is low intensity resistance training promotes 

beneficial adaptations in cardiac autonomic modulation, as aerobic exercise. Therefore, the 

aim was to evaluate the effects of low intensity TR on blood pressure, cardiovascular 

autonomic balance and vascular reactivity. One group of animals were submitted to TR, 

trained group (GT). Control animals (CO) were fictitious trained (no exercise). After 8 weeks 

of TR with 40% of 1RM (1 Maximal Repetition) or fictitious exercise, blood pressure and 

pulse interval were recorded and mesenteric artery was removed and sliced in rings for 

vascular reactivity analysis. The utilized drugs were: Acetilcholine (ACh): 10
-9

 – 10
-4

 M; N
ω
-

nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride (L-NAME): 100µM. The variabilities of pulse 

interval, blood pressure and spontaneous baroreflex sensitivity (BRS) were also analyzed. TR 

animals showed an significantly reduction in mean arterial pressure (CO 117.04 ± 2.68 vs GT 

105.5 ± 4.28, p=0.045), diastolic arterial pressure (CO 107.71 ± 2.95 vs GT 97 ± 3.42, 

p=0.001) and heart rate (CO 395 ± 7.1 vs GT 344 ± 13.25, p=0.007) when compared to CO 

animals. In addition, it was seen in trained animals an increase in cardiac vagal modulation 

(LF/HF: CO 0.35 ± 0.08 vs GT 0.14 ± 0.03, p=0.034), BRS (CO 0.77 ± 0.01 vs GT 1.05 ± 

0.1, p=0.019) and percentage of ACh-induced relaxation of mesenteric arterial rings (pD2: CO 

6.2 ± 0.1 vs GT 7.1 ± 0.1, p<0.001) when compared to the CO animals. Furthermore, the 

addition of L-NAME reduced the ACh-induced relaxation (CO 52 ± 3.2% vs GT 35.8 ± 3.7%, 

p<0.01). In conclusion, we observed that low intensity TR apparently was able to promote 

beneficial cardiovascular adaptations mediated by neurohumoral adjustments, being able to be 

a possible instrument on maintenance and treatment for a healthy life. 

Key Words: Resistance training, Autonomic cardiovascular control, Vascular 

reactivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares causam aproximadamente 597 mil óbitos anualmente nos 

EUA, sendo uma das principais causas de morte neste país (HOYERT e XU, 2012). No 

Brasil, estas patologias ocasionam 31,3% do total de mortes por doenças crônicas não 

transmissíveis (ANDRADE et al., 2013). Diversos são os fatores de risco destas doenças, 

como: diabete mellitus, hiperlipidemia e obesidade (MACKAY e MENSAH, 2004).  

O controle dos fatores de risco cardíaco costumam ser feitos através de medicamentos e 

mudanças de estilo de vida. Entende-se por mudanças, alterações no padrão alimentar e 

prática regular de exercícios físicos, que desempenha um papel fundamental neste contexto 

(ACSM, 2010). 

Um programa de treinamento físico, que consiste na associação entre treinamentos 

aeróbicos e resistidos, sabidamente promove importantes adaptações metabólicas, 

neuroendócrinas e cardiovasculares que contribuem para prevenção e redução de alterações 

metabólicas na população melhorando, assim, a qualidade de vida da população 

(WARBURTON, NICOL e BREDIN, 2006). 

Estas alterações persistentes na estrutura ou na função do organismo são 

particularmente ocasionadas em resposta ao estímulo gerado pelo exercício físico repetido 

sistematicamente (DORN et al, 2001; ADA, 2004). 

Além do controle dos fatores de risco cardiovascular, sabe-se que a prática regular de 

exercícios aeróbicos previne várias doenças cardiovasculares (THOMPSON et al., 2003; 

SHIROMA e LEE, 2010; LI e SGRIEST, 2012) através de diminuição da atividade simpática 

e aumento do componente vagal em repouso, além de alterações na sensibilidade de reflexos 

autonômicos cardiovasculares, como o barorreflexo. Estas modificações desencadeiam 

aumento da condutância vascular periférica e redução da frequência cardíaca (FC) e pressão 

arterial (PA) (O’SULLIVAN et al, 2000, CARTER et al., 2003 e IWASAKI et al., 2003). 

O treinamento resistido (TR) vem emergindo como uma forma de reabilitação para 

pacientes com doenças cardiovasculares (AHA, 2007; ADA, 2004). Entretanto, estudos têm 

demonstrado que o TR em moderada e alta intensidade podem gerar riscos ao sistema 

cardiovascular através de diminuição na complacência arterial e pelos altos picos pressóricos 

observados durante a execução dos movimentos (SALE et al., 1994; MIYACHI et al., 2004).  

Por outro lado, durante a execução, o treinamento resistido em baixa intensidade gera 

menor sobrecarga cardiovascular, podendo ser um tipo de TR mais seguro para ser prescrito 



2 

 

para idosos e pacientes acometidos por doenças cardiovasculares (POLLOCK et al., 1994), 

porém a repercussão deste na modulação autonômica e na função vascular permanece 

controversa. 

Desta forma, a hipótese é que, assim como o exercício aeróbico, a prática regular do 

TR em baixa intensidade também propicie um aumento da resposta vagal no balanço 

autonômico associado a uma melhora na modulação dos barorreceptores, além de melhor 

reatividade vascular periférica, ocasionando reduções na PA e na FC.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Exercício Físico e Sistema Cardiovascular 

O exercício resistido consiste na utilização de cargas que auxiliam na evolução da 

força muscular (CONLEY e ROZENEK, 2001). Além disso, ele é relacionado a um aumento 

da densidade óssea e ao controle da massa corporal (KRAEMER et al., 2002). Diversos 

estudos observaram que esta modalidade é capaz de proporcionar adaptações hormonais, 

neurológicas, morfológicas e musculares (FRY, 2004; KRAEMER e RATAMESS, 2005; 

GABRIEL et al., 2006; FOLLAND e WILLIAMS, 2007; UMPIERRE e STEIN, 2007). Estes 

benefícios estão associados inversamente à morbidade e mortalidade (FITZGERALD et al., 

2004). 

Em relação ao sistema cardiovascular, estudos pioneiros na década de 80, observaram 

que indivíduos realizando o exercício leg-press até a exaustão em intensidades entre 80% a 

100% de 1RM (Uma Repetição Máxima) obtinham valores exorbitantes de PA após o 

exercício, atingindo 480/350 mmHg (MACDOUGALL et al., 1985). Este aumento de pressão 

ocorre devido à necessidade de manutenção da demanda de fluxo sanguíneo ao leito muscular 

para o fornecimento de nutrientes e remoção de resíduos. Para a manutenção da perfusão 

sanguínea é necessário que a PA média consiga vencer a resistência do sistema vascular, desta 

forma ocorre um grande aumento do débito cardíaco durante o exercício (GRAVES e 

FRANKLIN, 2006). Outros estudos demonstram que esta resposta exacerbada observada de 

forma aguda é diretamente relacionada ao número de repetições e a carga levantada no 

exercício realizado (MITCHELL e WILDENTHAL, 1974; WIECEK, MCCARTNEY e 

MCKELVIE, 1990, MACDOUGALL, et al., 1992; MCCARTNEY, et al., 1993; SALE, et al., 

1993). 

Apesar da alta magnitude que alcançam os valores de PA durante o exercício físico 

resistido realizado em alta intensidade, o TR por um longo período não a mantém elevada 

(PEARSON et al., 1986; HAGERMAN El al., 2000). Fisiculturistas treinados obtiveram 

menores aumentos nas pressões arteriais sistólica (PAS) e diastólica (PAD) com o exercício 

resistido quando comparados a fisiculturista iniciantes e indivíduos destreinados (SALE et al., 

1994). Já estudos de Pollock (1994), ADA (2004) e Brandão et al., (2010) demonstraram que 

o TR em baixa intensidade apresenta uma menor sobrecarga ao coração, podendo ser prescrito 

de forma mais segura para idosos ou pacientes acometidos por doenças cardiovasculares. 
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Para o American College of Sports Medicine (ACSM) (2009), o TR é um importante 

componente de um programa de condicionamento completo. Isso é particularmente 

importante para os idosos onde a perda de massa muscular é bem evidenciada. Segundo o 

ACSM, (2010) a realização do TR com cargas entre 20% e 48% de 1RM, intensidade que 

caracteriza o TR como de baixa intensidade, promove satisfatório aumento de força muscular 

em idosos, porém, poucos são os estudos com o intuito de mostrar a influência desse tipo de 

sobrecarga sobre o controle autonômico e reflexos cardíacos.  

Alguns trabalhos têm mostrado a presença de uma redução da PA, alguns mostram 

redução da PAS e PAD, enquanto outros apresentam diferença em apenas uma das pressões. 

(BROWN et al., 1994; ROLTSCH et al., 2001; MACDONALD, 2002; BERMUDES et al., 

2004). 

Outros estudos demonstram que um período de treinamento aeróbico reduz a atividade 

simpática nos vasos e coração e aumenta atividade vagal através de alterações em reflexos 

autonômicos, como o baroreflexo, reduzindo a PA (sistólica e diastólica) e FC (BRUM et al., 

2000; THOMPSON et al., 2003; SHIROMA e LEE, 2010; LI e SIEGRIST, 2012; 

O’SULLIVAN e BELL, 2000; CARTER et al., 2003; IWASAKI et al., 2003). Porém, não se 

sabe ao certo como o TR realizado em baixa intensidade repercute na modulação autonômica 

e função vascular.  

 

2.2 Função Vasomotora Arterial 

O endotélio vascular é constituído por uma monocamada de células endoteliais 

achatadas que cobre a luz de todos os vasos sanguíneos do nosso corpo, além disso, este 

tecido está localizado em uma posição estratégica, situado entre o sangue circulante nos vasos 

e a camada média de músculo liso (GALLEY e WEBSTER, 2004). Sabe-se que nesta região 

há a presença de receptores, moléculas efetoras e sinalizadoras, além de várias substâncias 

que estimulam a célula endotelial a produzir e liberar substâncias vasoativas 

(NASCIMENTO, PATRIARCA e HEIMANN, 2003). 

Furchgott e Zawadisk (1980), em estudo pioneiro, mostraram que o endotélio vascular, 

muito além de uma simples barreira anatômica entre o sangue e o sistema, assume papel de 

grande importância no controle do tônus vascular. A partir deste estudo, o endotélio passou a 

ser considerado um fundamental elemento envolvido tanto na manutenção da homeostase da 

parede vascular como do controle da circulação sanguínea (LAUGHLIN, 2004). 
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Essas funções endoteliais ocorrem devido a sua capacidade em sintetizar e liberar 

substâncias vasoativas (NASEEM, 2005), uma vez que esta monocamada forma uma rede de 

transmissão de informações capaz de detectar mínimas alterações na pressão arterial, fluxo 

sanguíneo e balanço oxidativo, podendo responder a estes estímulos de forma adequada, com 

a participação de todas as células, local ou sistemicamente (NASCIMENTO et al., 2003). 

Além disso, por estar em íntimo contato com o sangue circulante, o endotélio vascular 

também está submetido de maneira constante ao estresse de cisalhamento, que age 

estimulando a produção de óxido nítrico (NO) (BOO e JO, 2003). 

A partir de diversos estímulos, o endotélio vascular pode sintetizar tanto substancias 

vasoativas relaxantes como constritoras (TRIGGLE et al., 2003). Dentre as substâncias 

relaxantes, o NO é considerado o mais importante e mais estudado nos últimos anos, 

assumindo papel de destaque na manutenção da homeostase vascular (DUSSE, VIEIRA e 

CARVALHO, 2003; NASEEM, 2005). O NO é um radical livre gasoso que ao ser produzido 

nas células endoteliais tem como função proteger os vasos sanguíneos e os órgãos através de 

seu efeito vasodilatador (TRIGGLE et al., 2003). 

Vários tipos de células em nosso corpo são capazes de produzir NO através de 

enzimas específicas, as óxido nítrico sintases (NOS). Conhecem-se três isoformas destas 

enzimas: a isoforma I produzida pelos neurônios (nNOS), isoforma II induzida por citocinas 

(iNOS) e a isoforma III produzida no endotélio (eNOS) (FORSTERMANN et al., 1994). 

Após a produção de NO pela eNOS, esta substância difunde-se para as células do músculo 

liso, produzindo resposta relaxante no músculo liso (DUSSE, VIEIRA e CARVALHO, 2003). 

Em estudos experimentais que objetivam avaliar a participação do óxido nítrico no 

relaxamento vascular, é comum a utilização de N
ω
-nitro-L-arginina metil ester (L-NAME), 

uma substância que tem como função bloquear a síntese de óxido nítrico.  

Diversos fatores podem modular a produção de óxido nítrico, um deles é o exercício 

físico (JUNIOR et al., 2012). Em geral, isto ocorre pois durante o exercício há um grande 

aumento da demanda metabólica, e consequente, aumento de FC e PA, gerando, assim, um 

aumento no estresse de cisalhamento dos vasos (DELP e LAUGHLIN, 1998). Alguns estudos 

mostram um aumento da produção de NO imediatamente após uma sessão de exercício 

aeróbico (CHENG, HERFKENS e TAYLOR, 2003; HARRISON et al., 2006; 

DUERRSCHIMDT et al., 2006). Em relação ao exercício resistido, Faria et al., (2010) 

observaram em ratos hipertensos um quadro de hipotensão pós exercício associada com 

vasodilatação endotélio dependente mediado pelo NO. 
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Sabe-se que a realização sistemática de exercício, ou seja, um período de treinamento 

físico é capaz de modificar a estrutura e função das células e do sistema em que esta célula 

está inserida, demonstrando assim uma relação muito forte entre a prática frequente de 

exercícios e o aprimoramento do funcionamento adequado de nosso corpo, principalmente do 

sistema cardiovascular (WHYTE e LAUGHLIN, 2010).  

Em modelo de treinamento aeróbico de natação com animais com NOS inibida, 

observou-se um quadro hipertensivo nos animais não treinados, porém, os animais que 

passaram pelo período de treinamento tiveram uma maior capacidade vasodilatadora do 

endotélio, demonstrando assim uma adaptação vascular mediada pela realização de exercício 

físico (SOUZA et al. 2007). Corroborando com este estudo, Rossi et al. (2009) avaliaram o 

efeito da utilização de L-NAME sobre o controle autonômico cardiovascular em ratos 

submetidos ao treinamento aeróbio durante dez semanas. Foi observado que nos animais 

treinados e tratados com L-NAME na última semana de treinamento houve uma prevenção no 

déficit do controle autonômico cardíaco, sugerindo então uma resposta preventiva do 

exercício a possíveis eventos adversos no sistema cardiovascular. 

Além disso, outros estudos que utilizaram um protocolo de treinamento aeróbico de 

natação observaram que animais treinados possuíam melhores ajustes autonômicos 

cardiovasculares e que esta resposta está diretamente associada a atividade da NOS e NO 

(SOUZA et al. 2009, MASTELARI et al. 2011). Seguindo a mesma linha, outro estudo 

avaliou os efeitos do exercício na capacidade vasomotora. O estudo utilizou ratos com 

cirurgia de oclusão da artéria femoral, que realizaram três meses de exercício em esteira. Os 

autores observaram que os animais treinados aumentaram a capacidade de vasodilatação do 

endotélio, provavelmente devido a um aumento da produção de fatores hiperpolarizantes 

derivados do endotélio (COLLERAN et al. 2010). 

Na musculatura lisa arterial, Moraes-Teixeira et al. (2010) avaliaram os efeitos do 

treinamento aeróbico de baixa intensidade na remodelagem da aorta de ratos hipertensos. Foi 

observado que os animais que treinaram por uma hora, cinco dias por semana durante 20 

semanas possuíam aumento na quantidade de elastina, fibrilina e produtos da eNOS na parede 

da aorta. Em outro trabalho que avaliou a função vascular após um período de treinamento, 

observou um aumento da concentração de nitrito no plasma sanguíneo, aumentando a 

produção de NO e melhorando a função vascular. Os voluntários participantes possuíam 

doença arterial periférica e foram submetidos a três meses de treinamento que consistia em 

exercícios realizados dentro de casa. Após o período de treinamento, foi observado, além do 
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aumento do nitrito plasmático, vasodilatação fluxo-mediada braquial e melhor desempenho 

em testes de esforço, sugerindo desta forma que aumentos da concentração plasmática de 

nitrito estão associados a uma melhor função endotelial e pode ser um bom preditor de 

desempenho físico nesta população específica.  

Após um período de TR, Araújo et al. (2013) observaram que animais induzidos a 

hipertensão através da utilização de L-NAME foram capazes de prevenir aumentos da pressão 

arterial através de uma reversão parcial na síntese de NO e menor sensibilidade dos receptores 

adrenérgicos.  

Observa-se na literatura uma gama de trabalhos que objetivaram avaliar os efeitos de 

um período de treinamento nas funções vasculares e suas implicações na saúde. Porém estes 

trabalhos utilizam modelos de treinamento aeróbico em seus experimentos, deixando uma 

lacuna na literatura sobre qual impacto de um período de TR na função vascular. 

 

2.3 Regulação Central do Sistema Cardiovascular 

 

2.3.1 Sensibilidade Espontânea do Barorreflexo 

Willus e Dry (1948), citam em sua obra Rufus de Efesus (98-177 d.C.) como o 

descobridor dos barorreceptores e o primeiro a descrever uma resposta reflexa proveniente 

destes receptores. Segundo os autores, ele observou que quando o pescoço de animais era 

pressionado, estes apresentavam sonolência. Rufus sugeriu uma hipótese de que isto ocorria 

devido a compressão em nervos situados nesta região (HAIBARA e SANTOS, 2000).  

Apenas em 1927, Heinrich Ewald Hering conseguiu desenvolver estudos que 

constataram que a resposta sonolenta observada após a compressão na região do pescoço dos 

animais ocorria devido à manipulação mecânica no seio carotídeo e não no nervo vago como 

havia hipotetizado Ruffus (HAIBARA e SANTOS, 2000). 

Atualmente, o funcionamento do controle reflexo dos barorreceptores é estudado 

extensamente e sabe-se que sua ação é fundamental para a regulação da PA a cada batimento 

do coração (KRIEGER, 1964; CHAPPLEAU et al., 1995; CHAPPLEAU et al., 2001; 

IRIGOYEN et al., 2003). 

Estes receptores situam-se no arco aórtico e seio carotídeo e funcionalmente tem a 

ação de detectar alterações estruturais das artérias que estão situados. Sendo assim, quando 

ocorre elevação da PA, há uma ampliação na circunferência arterial, o que gera um 
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estiramento destes receptores, que despolarizam e geram diversos potenciais de ação 

(CHAPPLEAU, 1995). Contrariamente, quando há redução de PA, a circunferência arterial é 

reduzida e são gerados menos potenciais de ação. É importante salientar que só há geração de 

potenciais de ação quando há uma deformação arterial mínima, sendo assim, quando o fluxo 

sanguíneo que passa pelas artérias carótida e aorta não é capaz de gerar deformações nestes 

vasos, não há geração de potencial de ação (ABBOUD e THAMES, 1983).  

As informações provenientes dos potenciais de ação são conduzidas até o núcleo do 

trato solitário (NTS), localizado na região dorsal do bulbo, através dos nervos depressor 

aórtico e sinusal, que se unem respectivamente ao nervo vago e glossofaríngeo (IRIGOYEN 

et al., 2005). No NTS, ocorre a integração destas informações e a geração de uma resposta 

regulatória batimento a batimento dos níveis pressóricos e de FC. 

Esta resposta regulatória ocorre de duas formas opostas, quando há elevação da PA, as 

aferências periféricas projetam-se para o NTS, que por sua vez faz sinapses glutamatérgicas 

exicitatórias para o núcleo ambíguo (NA) e motor dorsal do vago (DMV). Estes núcleos 

possuem corpos celulares dos neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso parassimpático 

que inervam o coração e agem nos neurônios pós-ganglionares que estão no tecido cardíaco, 

aumentando o tônus vagal no coração. Além disso, o NTS, nesta situação excitatória, envia 

informações ao núcleo ventrolateral caudal do bulbo (CVLM) que através de sinapse 

GABAérgica inibirá a ação do núcleo ventrolateral rostral do bulbo (RVLM), região esta que 

possui neurônios aferentes que se projetam para a coluna intermédio lateral da medula 

espinhal, onde estão localizados os neurônios pré-ganglionares simpáticos, causando redução 

do tônus simpático para coração e vasos. Desta forma, esta ação conjunta do NTS causa 

redução da FC, do retorno venoso, do volume sistólico e resistência vascular periférica, que 

associadas causam reduções da PA (CHAPPLEAU, 1995; MICHELLINI, 2007a). 

Já na situação contrária, ou seja, de redução da PA, as aferências periféricas serão 

pouco ou nada estimuladas, o que reduzirá ou suprimirá a ação dos nervos depressor aórtico e 

sinusal no NTS. Desta forma, não haverá excitação neste núcleo que deixará de excitar o 

DMV e NA e o CVLM, causando, então, uma retirada vagal com concomitante aumento do 

tônus simpático, ocasionando em aumento da FC, volume sistólico, resistência vascular 

periférica, retorno venoso e consequentemente da PA. 

A sensibilidade espontânea do barorreflexo (SBR) é um método extensamente 

utilizado para analisar alterações que ocorrem espontaneamente na PA e FC. Encontra-se na 

literatura uma gama de trabalhos que obtiveram êxito com a utilização deste método 
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(OOSTING et al., 1997; STAUSS et al., 1997; STAUSS et al., 2005; WAKI et al., 2006). 

Apresentado por Di Rienzo et al. (1985), este método utiliza sequências de três ou mais 

batimentos, em que a PAS e o intervalo de pulso (IP) apresentam respostas semelhantes de 

aumento ou redução. Em seguida, é calculado o índice de SBR, que é determinado pela média 

do coeficiente angular calculado pela regressão linear de cada sequência identificada (PAS 

versus IP). 

Utilizando este método, Cook e Carter (2005) e Heffernan et al., (2007) observaram 

que jovens que passaram por um período de TR com intensidade entre 75 e 80% de 1RM não 

tiveram alterações na SBR. Já Collier et al., (2009) constataram que jovens submetidos a um 

período de TR em alta intensidade (~90% 1RM) tiveram reduções na SBR. 

A SBR é uma importante estimativa na avaliação da regulação central da PA e FC. 

Sabe-se a importância deste índice na regulação adequada dos níveis pressóricos e 

consequente manutenção de uma vida saudável. É censo comum que diversos estímulos 

podem alterar a SBR, dentre eles o exercício físico (BRISTOW et al. 1971; POTTS et al. 

1993; FISHER et al. 2012). Existem poucos estudos avaliando a SBR após um período de 

treinamento de força, a maioria dos estudos que objetivaram isto, realizaram o treinamento em 

cargas elevadas. Desta forma, não se sabe a influência de um treinamento em baixa 

intensidade sobre esta variável. 

 

2.3.2 Variabilidade da Frequência Cardíaca e Pressão Arterial 

 

O coração humano saudável varia sua frequência batimento a batimento (BUCHMAN 

et al., 2002). A resposta eferente do sistema nervoso autônomo (SNA) é realizada através dos 

ramos simpático e parassimpático e atua realizando rápidos ajustes no sistema cardiovascular 

tanto em repouso como em situações do dia a dia (exercício, estresse, mudanças posturais, 

comer, etc).  

A regulação parassimpática ocorre através da inervação colinérgica do nervo vago no 

nodo sinoatrial, átrio ventricular e miocárdio atrial, gerando reduções de FC. Já a regulação 

simpática, ocorre através de inervações adrenérgicas em todo o coração e vasos (resposta 

rápida) e rins (resposta de médio prazo), e tem como função aumentar a FC e vasoconstrição 

(HARTIKAINEN et al., 1997). 

Uma das ferramentas capazes de avaliar a modulação dos dois componentes do SNA é 
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a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e da PA (VPA). Este método não invasivo é 

realizado através de métodos estatísticos (TASK FORCE, 1996; DIAS DA SILVA et al. 

2006) e analisa o espectro da variabilidade da PA e FC pelo domínio da frequência, e revela 

componentes oscilatórios que são observados tanto em humanos como em animais 

(AKSELROD et al. 1981; CERUTTI et al. 1994; TASK FORCE, 1996). Sendo assim, esta 

análise espectral é capaz de identificar e quantificar oscilações rítmicas em diversas 

freqüências dentro de uma sequência de intervalos de pulso sucessivos ou níveis de pressão 

sistólica que estejam refletindo a modulação autonômica no sistema cardiovascular 

(AKSELROD et al., 1981; PAGANI et al., 1986). 

Malliani et al. (1991) demonstraram que a modulação autonômica simpática e 

parassimpática no sistema cardiovascular promovem ritmos de variação em baixa (LF) e alta 

frequência (HF). Através da técnica de VFC e VPA pelo domínio da frequência, são obtidos 

três ritmos oscilatórios, o de muito baixa frequência (VLF) que para ambos está relacionado 

com fatores humorais, como o peptídeo natriurético atrial, NO, sistema renina-angiotensina-

aldosterona, entre outros. O de HF da FC, que se relaciona com a modulação vagal para o 

coração (AKSELROD et al. 1981; JAPUNDZIC et al. 1990; JULIEN E ZHANG, 1995). O de 

HF da PA que está relacionado com padrão de oscilação respiratória e por fim o LF de ambos 

que nos permite verificar a modulação simpática para o coração (VFC) e vasos (VPA) 

(AKSELROD et al. 1981; CERUTTI et al. 1994). 

Utilizando este método, Melo et al. (2008) observaram que um período de 12 semanas 

de TR com intensidade entre 75-80% de 1RM não foi capaz de alterar o balanço 

simpatovagal, avaliado pelo índice LF/HF, de idosos. Em outro estudo, Cooke e Carter (2005) 

observaram que nesta mesma intensidade de TR, porém em um período de 8 semanas, jovens 

saudáveis também não obtiveram alterações nos índices LF e HF da VFC. Já, Taylor et al. 

(2003) demonstraram uma tendência de redução da razão LF/HF após treinamento de força 

em idosos hipertensos. 

A análise da variabilidade da FC e PA é uma técnica de extrema importância em 

estudos que visam compreender a modulação autonômica no sistema cardiovascular, uma vez 

que não é invasiva e pode ser realizada tanto em animais como em humanos. Os estudos que a 

utilizaram após um período de TR sempre utilizaram altas intensidades nos exercícios, 

demonstrando a necessidade de estudos que avaliem os efeitos do treinamento em baixa 

intensidade, uma vez que este acarreta em menor sobrecarga ao organismo. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do treinamento resistido em baixa 

intensidade no controle autonômico cardíaco, variáveis hemodinâmicas e na reatividade 

vascular em ratos saudáveis. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

- Aferir o comportamento da pressão arterial e da frequência cardíaca  

- Mensurar a modulação autonômica cardiovascular; 

- Observar o comportamento da sensibilidade espontânea do barorreflexo; 

- Avaliar a reatividade vascular. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Amostra 

Os protocolos experimentais foram realizados de acordo com o Guideline for Ethical 

Care of Experimental Animals e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com 

Animais da Universidade Federal de Sergipe (Aracaju, SE, Brasil #07/2011). Foram 

utilizados 16 ratos Wistar, pesando entre 250-300g obtidos no Biotério Central da 

Universidade Federal de Sergipe, mantidos em caixa de propileno com temperatura ambiente 

controlada em 22±1°C, ciclo claro/escuro 12h, com livre acesso a água e ração específica para 

roedores. Foram utilizados 16 animais, alocados em 2 grupos: Controle (CO) para testes in 

vivo (n=6) e in vitro (n=8) e Treinado (GT) para testes in vivo (n=6) e in vitro (n=8).  

 

4.2 Protocolo de Treinamento Resistido 

Para o TR, foi utilizado o aparelho de agachamento desenvolvido por Tamaki et al., 

(1992). Os animais foram aclimatados uma semana antes do período de treinamento, sendo 

manipulados e colocados no aparelho de agachamento na posição inicial do exercício, sem 

adição de carga extra, porém sendo estimulados através de um eletroestimulador 

(LEGERLOTZ et al., 2006). Após o período de aclimatação, os animais de ambos os grupos 

foram submetidos a um teste para a determinação das cargas de trabalho muscular através do 

teste de 1RM, que consiste em incremento de carga ao equipamento, em que 1RM foi 

definido como o valor obtido quando houver a maior quantidade de peso que permita ao 

animal realizar o movimento de extensão do joelho por completo. 48 horas após o teste, foi 

iniciado o protocolo de TR que consistiu em três séries de dez repetições com intensidade de 

40% de 1RM, sendo respeitado um intervalo de um minuto entre as séries para recuperação. O 

treinamento foi realizado três vezes por semana, respeitando um intervalo de 1 dia entre os 

treinamentos, por um período de oito semanas. Durante o tempo total de treinamento, os 

animais de ambos os grupos foram submetidos a um novo teste de 1RM para reajuste de carga 

a cada 15 dias. 
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Figura 1. Esquema do aparelho de agachamento (adaptado de TAMAKI et al, 1992). 

 

Os animais alocados no grupo CO foram submetidos ao treinamento fictício sendo 

colocados no aparelho de agachamento e estimulados eletricamente na cauda com intensidade 

e intervalo similares ao grupo GT, no entanto, o equipamento esteve mantido na posição de 

repouso onde o animal não toca no chão e não é afetado por nenhuma resistência extra. 

Os animais de ambos os grupos foram estimulados a executar as séries através de um 

eletrodo colocado na cauda e conectado a um eletroestimulador (BIOSET, Physiotonus four, 

Modelo 3050, Rio Claro, São Paulo). Os parâmetros utilizados foram: freqüência de 1 Hz, 

largura de pulso de 1ms, tempo on de 1 a 3 segundos, tempo off de 2 segundos e intensidade 

suficiente para que os animais executem os exercícios físicos, variando de 4 a 15 mA. 

 

4.3 Funções Hemodinâmicas 

Ao término do período de 8 semanas de treinamento, os animais foram anestesiados 

com tiopental sódico (Cristália Laboratório, Brasil) e foi implantado cateter de polietileno 

(PE-10/PE-50, Intramedic, Becton Dickinson and Company, Sparks, MD, EUA) na artéria 
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femoral esquerda. O cateter foi exteriorizado por via subcutânea na região cervical posterior. 

O local da incisão foi suturado. 

Vinte e quatro horas após o procedimento e livre dos efeitos do anestésico, o cateter 

arterial foi conectado ao transdutor de pressão (Edwards Lifescience, Irvine, CA, EUA) e 

acoplado a um pré-amplificador (BioData, Model BD-01, PB, Brasil). A PA pulsátil foi 

registrada por 30 minutos em um microcomputador com interface analógico-digital (2 kHz; 

BioData, BD, Brasil). O sinal de PA foi registrado e processado por software computacional 

(Advanced Codas/Windaq, Dataq Instruments Inc, Akron, OH, EUA), pontos de inflexão 

foram identificados e gerado sereis temporais batimento a batimento. Valores de PA média 

(PAM), PAS, PAD, IP e FC foram obtidos e mensurados. 

 

4.4  Avaliação da Modulação Autonômica 

A análise da variabilidade do IP e da PAS foi realizada utilizando o software 

computacional (v2.4 CardioSeries - http://sites.google.com/site/cardioseries). Séries batimento a 

batimento foram obtidos a partir da pressão arterial pulsátil e convertidos em pontos com 

100ms por interpolação spline cúbica (10 Hz). Os dados foram divididos em sequências e em 

períodos de 512 pontos (51,2s) e semi sobrepostas. Para o cálculo da potência espectral, os 

dados foram visualmente inspecionados e os segmentos não estacionários foram 

desconsiderados. O espectro foi calculado diretamente pelo algoritmo transformada rápida de 

Fourier (FFT) e a janela de Hanning foi utilizada para atenuar distorções. O espectro é 

composto por bandas de baixa frequência (LF; 0,2-0,75 Hz) e alta frequência (HF; 0,75-3 Hz). 

Esses resultados foram expressos em unidades absolutas e normalizadas por divisão das 

potências LF e HF pela potência total menos a potência de muito baixa frequência (VLF; <0,2 

Hz). A razão LF/HF representa o balanço autonômico cardíaco e LFsys a modulação 

simpática vascular. A SBR foi mensurada no domínio do tempo pelo método de sequência 

(DI RIENZO et al., 1985). Séries batimento a batimento foram analisadas pelo mesmo 

software, sequências escaneadas de, no mínimo, 4 batimentos com aumento de PAS seguido 

por aumento do IP ou subsequente diminuição da PAS com encurtamento do IP com 

correlação maior que 0,85 foram usadas. O slope da regressão linear entre PAS e IP foi 

considerado a medida de SBR.  
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4.5  Drogas 

Cloreto de acetilcolina (ACh), L-fenilefrina (Phe) e hidrocloreto de N
ω
-nitro-L-

arginina metil ester (L-NAME) foram utilizados neste estudo. Todas as substâncias foram 

adquiridas na SIGMA-Aldrich (St Louis, Missouri, USA). Todas as drogas foram dissolvidas 

em salina (0,9% NaCl em água destilada). 

 

4.6  Estudos In Vitro ou Curvas Concentração-Resposta 

Os animais foram mortos por dessangramento sob anestesia prévia com tiopental sódico 

e através de uma incisão no abdome do animal, foi retirada a artéria mesentérica superior. De 

cada artéria retirada, foram obtidos até 4 anéis (1 - 2 mm), os quais foram dissecados de 

tecido conjuntivo e adiposo e mantidos em cubas contendo 10 mL de solução nutritiva de 

Tyrode (concentração em mM: NaCl, 158,3; KCl, 4,0; CaCl2, 2,0; MgCl2, 1,05; NaH2PO4, 

0,42; NaHCO3, 10,0 e glicose, 5,6), a 37ºC e gaseificada com uma mistura carbogênica (95% 

de O2 e 5% de CO2). Os anéis foram suspensos por linhas de algodão fixadas a um transdutor 

de força (Letica, TRI 210, Barcelona, Espanha) acoplado a um sistema de aquisição (AVS, 

São Paulo, Brasil) para o registro das contrações isométricas. Cada anel foi submetido a uma 

tensão constante de 0,75 g por um período de, no mínimo, 60 min. Durante este tempo, a 

solução nutritiva foi trocada a cada 15 min. para prevenir a interferência de metabólitos. 

A presença ou ausência do endotélio funcional foi verificada pela habilidade, medida 

em percentagem (%), da ACh (10 µM) em relaxar os anéis pré-contraídos com 10 µM de Phe. 

Foram considerados com endotélio funcional, os anéis que apresentaram relaxamentos 

superiores a 75% sobre a pré-contração com Phe. Já os anéis com relaxamentos inferiores a 

10%, foram considerados sem endotélio funcional (FURCHGOTT e ZAWADZKI, 1980). 

Anéis com relaxamentos entre 10% e 75% foram descartados. 

 

4.7  Análise Estatística 

Os valores foram expressos em média ± erro padrão da média (EPM). Os resultados de 

avaliação hemodinâmica e modulação autonômica foram analisados por teste T não pareado. 

A potência dos experimentos in vitro foram expressas em valores pD2 e foram calculadas pelo 

logaritmo negativo de EC50 (concentração efetiva capaz de induzir 50% da resposta máxima). 

Quando necessário teste T não paredo e Análise da Variação de duas vias (ANOVA) seguida 
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por pós-teste de Bonferroni, foram realizadas para avaliar as diferenças significativas entre as 

médias. Os valores foram considerados estatisticamente significativos quando p<0,05. Para 

todos estes procedimentos, foi utilizado o software estatístico GraphPad Prism™ 5.0 

(GraphPad Software, San Diego, CA, USA). 
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5 RESULTADOS 

O treinamento resistido em baixa intensidade foi capaz de controlar o ganho de peso 

corporal após o período de 8 semanas de treinamento. Na avaliação da carga suportada pelos 

animais, na análise absoluta não foi evidenciada diferença entre os grupos entretanto quando 

avaliada a carga normalizada pelo peso do animal foi observado que os animais do grupo GT 

suportaram um peso maior em comparação ao grupo CO ao final do período de treinamento 

(Tabela 1). 

Tabela 1. Massa corporal, 1RM absoluto e razão 1RM/massa.  

 Variável          Período CO (n = 6) GT (n = 6) 

Massa (g)           Inicial  251 ± 5,8 253 ± 4,26 

                  Final           302 ± 10,4 274 ± 5,63
* 

1RM (g)             Inicial 1442 ± 80 1650 ± 98 

                  Final 2200 ± 106 2328 ± 86 

1RM/Massa       Inicial 5,76 ± 0,29 6,51 ± 0,36 

                  Final 7,29 ± 0,29 8,542 ± 0,45
*
 

CO, grupo controle; GT, grupo treinado; 1RM, repetição máxima, 1RM/Massa, repetição máxima dividido pela 

massa corporal. Dados apresentados em média ± EPM para grupos experimentais de 6 animais. Análise 

estatística das diferenças foi determinada pelo teste Anova de duas vias para medidas repetidas seguido do pós- 

teste de Bonferroni. *p<0,05. 

In vivo 

 Os parâmetros hemodinâmicos e razão LF/HF, parâmetro para avaliação indireta da 

modulação autonômica cardíaca, foram expressos na tabela 2. Foi observado uma redução 

significante na PAM, PAD, FC e razão LF/HF nos animais do grupo GT quando comparados 

aos do grupo CO.  

 

Tabela 2. Variáveis Hemodinâmicas e Razão LF/HF. 

    Variável    CO (n = 6)    GT (n = 6)    p 

PAM (mmHg) 117,04 ± 2,68 105,5 ± 4,28* 0,045 

PAS (mmHg) 136,71 ± 4,92 122,5 ± 4,24 0,053 

PAD (mmHg) 107,71 ± 2,95                  97 ± 3,42** 0,001 

FC (bpm) 395 ± 7,10 344 ± 13,25** 0,007 

LF/HF 0,35 ± 0,08 0,14 ± 0,03* 0,034 

CO, grupo controle; GT, grupo treinado; PAM, pressão arterial média; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, 

pressão arterial diastólica; FC, frequência cardíaca; LF/HF, razão da modulação simpática pela modulação 

parassimpática; bpm, batimentos por minuto. Dados apresentados em média ± EPM para grupos experimentais 

de 6 animais. Análise estatística das diferenças foi determinada pelo teste t não pareado. *p<0,05, **p<0,01. 
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As bandas da análise da potência espectral do IP, LF e HF correspondem a modulação 

simpática e parassimpática, respectivamente, e estão representadas nas figuras 2A e 2B. Foi 

observado na comparação entre os grupos que a modulação simpática foi significativamente 

menor com concomitante aumento significativo da modulação parassimpática para o coração. 

Além disso, observou-se uma redução significativa da LFsys (figura 2C) nos animais do 

grupo GT quando comparados ao CO. A SBR foi significativamente maior nos animais 

submetidos ao TR em baixa intensidade quando comparado ao grupo CO (figura 2D). 
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Figura 2. Valores de LF, HF, LFsys e SBR após 8 semanas de protocolo. CO, Grupo Controle; GT, Grupo 

Treinado. 1A. valor de LF, modulação simpática. 1B. valor de HF, modulação parassimpática. 1C. valor de 

LFsys, modulação simpática nos vasos. 1D. valor da SBR, sensibilidade espontânea do barorreflexo. Valores 

expressos em média ± EPM para grupos experimentais de 6 animais. Análise estatística das diferenças foi 

determinada pelo teste t não pareado. *p<0.05, **p<0,01. 

 

In vitro 

Foram observados os efeitos do TR em baixa intensidade na resposta a ACh. Foi 

observado um relaxamento concentração-dependente mais evidente nos animais do grupo GT 

(pD2 GT: 7.1 ± 0.1 vs. CO: 6.2 ± 0.1; p < 0.001) (Figura 3A). Todavia, a resposta máxima 

(Rmáx) a ACh não foi alterada (GT: 93.0 ± 4.6% vs. CO: 96.7 ± 3.0%). 

Em seguida, foram observados os efeitos do treinamento na resposta a ACh em anéis 

de artéria mesentérica pré tratada com L-NAME. Foi observado que a adição desta substância 
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ao tecido reduziu significativamente (de 52.0 ± 3.2% para 35.8 ± 3.7%; p<0.01) a Rmáx da 

resposta de relaxamento induzida por ACh no grupo GT quando comparado ao CO (Figura 

3B). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. A. Curva concentração-resposta para ACh (10
-9

 – 10
-4

 M) em anéis isolados de artéria mesentérica 

superior com endotélio intacto e pré contraída com Phe (1µM). B. Curva concentração-resposta para ACh (10
-9

 – 

10
-4

 M) em anéis isolados de artéria mesentérica superior com endotélio intacto e pré incubado com L-NAME 

(100µM). Anéis obtidos dos animais do grupo CO, grupo controle; grupo GT, grupo treinado. Valores expressos 

em média ± EPM para grupos experimentais de 8 animais. Análise estatística das diferenças foi determinada pelo 

teste Anova de duas vias para medidas repetidas seguido do pós-teste de Bonferroni. *p <0.05; **p <0.01 e ***p 

<0.001. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Em suma, nossos resultados demonstram que o TR em baixa intensidade reduziram a 

pressão arterial e frequência cardíaca em nível basal. Esta melhora deve estar associada a 

redução da modulação simpática e aumento da parassimpática além de um aumento na 

sensibilidade espontânea do barorreflexo, demonstrando um controle reflexo mais preciso. Os 

resultados também sugerem um efeito periférico, observado pela redução da modulação 

simpática para os vasos e maior sensibilidade a Ach. Este é o primeiro estudo a demonstrar 

que o TR em baixa intensidade é capaz de gerar adaptações benéficas nas variáveis 

cardiovasculares através de alterações na modulação autonômica e na reatividade vascular. 

Após o protocolo de treinamento, observou-se um menor ganho de peso no grupo GT 

quando comparado ao CO, porém, os valores de 1RM mantiveram-se semelhantes no final do 

período experimental. Sendo assim, foi utilizada a relação 1RM/MC para expressar a 

eficiência do treinamento. Observou-se que os animais do grupo GT apresentaram um maior 

valor na relação 1RM/MC, sugerindo desta forma que o período de TR em baixa intensidade 

foi capaz de gerar um significativo ganho de força quando comparado ao CO. 

Baraúna et al., (2005) obtiveram resultados similares utilizando 75% de 1RM no 

mesmo modelo de exercício. Desta forma, fica evidente que o TR no aparato de agachamento 

é capaz de promover um aumento de força muscular e controle da massa corporal, mesmo 

aplicado em diferentes intensidades. Porém, o TR realizado em baixa intensidade promove 

menor sobrecarga durante sua execução e é capaz de gerar efeitos semelhantes no controle da 

massa corporal. 

Para confirmar a hipótese de que o TR em baixa intensidade é mais seguro para o 

sistema cardiovascular, foi avaliado o controle central da PA e FC. Observou-se nos 

resultados que o TR em baixa intensidade foi capaz de melhorar a SBR, reduzir LF e a FC, 

além de aumentar HF nos animais treinados. É bem caracterizado que a realização sistemática 

de treinamento físico gera adaptações morfofuncionais (FLECK, 1988; COIMBRA, 2008; 

AMARAL e MICHELINI, 2011; ROSSONI et al., 2011). Ao final de um período de 

treinamento aeróbico em baixa intensidade, ocorre um aumento na expressão de RNAm do 

receptor de ocitocina, além de maior imunoreatividade deste neurotransmissor no núcleo 

paraventricular do hipotálamo (PVN) (MARTINS et al., 2005; JACKSON et al., 2005; 

HIGA-TANIGUHI, et al., 2007; CAVALLERI et al., 2011). Isto está associado com um 

maior controle ocitocinérgico no NTS e no complexo vagal (DMV e NA), capaz de melhorar 
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o controle barorreflexo da FC após um período de treinamento (HIGA-TANAGUCHI et al., 

2009; MICHELINI e STERN, 2009), reduzindo assim, a FC de repouso (JACKSON et al., 

2005; MICHELINI, 2007b). 

Esta melhora no reflexo barorreceptor ocorre, pois a plasticidade neural provocada na 

via PVN-NTS ocitocinérgica, mediada pelo treinamento físico, aumenta o tônus vagal, através 

de maior liberação de acetilcolina pelo nervo vago e pela maior quantidade de receptores 

(MICHELINI, 2007b; HIGA-TANAGUCHI et al., 2002; BUCHHEIT et al., 2007). Sendo 

assim, nossa hipótese é que o TR em baixa intensidade promova adaptações neuronais 

similares as observada no treinamento aeróbico (JACKSON et al., 2005; MICHELINI e 

STERN, 2009; CRUZ et al., 2012) sugerindo assim, que além de mais seguro (POLLOCK et 

al., 1994), o TR em baixa intensidade, promove adaptações benéficas no controle autonômico, 

podendo ser utilizado em programas de treinamento para reabilitação de patologias 

cardiovasculares. 

A modulação autonômica simpática além de inervar o coração, inerva os vasos 

sanguíneos (COIMBRA et al., 2008). Sendo assim, nosso experimento realizado para avaliar 

a modulação simpática nos vasos (LFsys) demonstrou que após as 8 semanas de protocolo 

experimental, os animais do grupo GT obtiveram menores valores de LFsys, o que  indica 

uma menor ação simpática sobre a musculatura lisa nos vasos (PARATI e BILO, 2011). 

 Em adição, nossos experimentos in vitro demonstram uma melhor função vascular 

nos animais treinados, como pode ser observado na figura 2A. Quando utilizamos o L-

NAME, um inibidor das NOS, pré-incubado nos anéis de mesentérica, foi verificado uma 

redução do vasorelaxamento induzido pela ACh previamente observado, sugerindo que o NO 

liberado pelo endotélio tem uma importante participação na melhoria da função vascular 

observada neste estudo. Estes resultados, apesar de serem observados após um período de 

treinamento resistido, são consistentes com diversos estudos que demonstram que a prática de 

exercício aeróbico de forma aguda e sua realização sistemática melhoram a vasodilatação 

dependente de NO (CHEN e CHIANG, 1996; MAIORANA, O’DRISCOLL, DEMBO, 2000; 

JEN, CHAN e CHEN, 2002; CHEN et al., 2009; PIAULOUX et al., 2009; THIJSSEN et al., 

2009). 

 Estes resultados nos sugerem os possíveis mecanismos para redução da PA observada 

neste estudo. Parati e Bilo (2011) afirmaram que reduções na LFsys estão diretamente 

associadas com reduções da PA, principalmente a PAD, sendo neste estudo a PAD capaz de 

reduzir a PAM. Além disso, Sessa et al. (1994) observaram, após um período de treinamento 
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aeróbico, ocorre aumento da quantidade de eNOS com concomitante aumento na produção de 

NO.  

 Em modelo de exercício igual ao utilizado neste estudo, Faria et al., (2010) 

demonstraram que, em ratos espontaneamente hipertensos (SHR) que realizavam uma série de 

exercício agudo, ocorre resposta hipotensora pós-exercício, além disso, foi observado que esta 

resposta estava diretamente associada a síntese de NO, uma vez que o bloqueio da NOS inibia 

a resposta de queda pressórica. Corroborando estes achados, Araújo et al. (2013) 

demonstraram que após um período de TR, os animais induzidos a hipertensão com a 

utilização de L-NAME foram capazes de prevenir aumentos de PA através da reversão parcial 

na síntese de NO com concomitante redução da sensibilidade dos receptores adrenérgicos. 

Estes resultados demonstram que a prática regular de exercícios resistidos é benéfica 

em nossa saúde. Sabe-se da crescente utilização deste tipo de exercício pela população em 

geral (MALTA et al. 2009), porém, poucos estudos dão ênfase a relação riscos/benefícios que 

este tipo de treinamento pode trazer. Este estudo demonstrou que o TR realizado em baixa 

intensidade, aparentemente, não gera sobrecarga ao sistema cardiovascular e é capaz de 

promover ajustes centrais e periféricos que são fundamentais na manutenção de uma vida 

saudável ou no tratamento de patologias cardiovasculares. Desta forma, nossos resultados 

sugerem que este tipo de treinamento pode ser realizado de forma segura pela população e 

pode ser incluído em programas de reabilitação cardiovascular, desde que sempre 

acompanhado de profissionais. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O TR em baixa intensidade foi capaz de promover aumento da força muscular, além 

de reduzir a PAM, PAD e FC através de melhorias na modulação autonômica e na reatividade 

vascular. Assim como o treinamento aeróbico em baixa intensidade, a redução da FC deve 

estar relacionada ao aumento da SBR, causando aumento da modulação vagal e redução da 

modulação simpática. Além disso, as alterações da modulação autonômica, reduziram a 

LFsys, que associada com o maior sensibilidade a ACh, observada neste estudo, propiciaram 

reduções da PAD e da PAM, sugerindo assim que, aparentemente, o TR em baixa intensidade 

é uma ferramenta eficaz na manutenção de uma vida saudável e deva ser investigado em 

protocolo com seres humanos para uma possível utilização em programas de reabilitação 

cardiovascular. 
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