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RESUMO 
 
Amaral, Tatiana Alvarenga Gurgel. Reatividade cerebrovascular à L-
arginina em pacientes hipertensos. 2014. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Cardiovasculares) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 
 
O cérebro é um dos principais órgãos-alvo dos efeitos deletérios da 
hipertensão arterial. Estudos em animais e humanos post mortem têm 
demonstrado relação entre alterações no leito vertebral e hipertensão. 
Entretanto, o impacto da doença sobre essa região vascular não é conhecido 
em humanos vivos. Em 20 sujeitos, 13 hipertensos (HT: 46 ± 3 anos) e 7 
controles (CT: 46 ± 4 anos), o fluxo sanguíneo (Doppler) nas principais artérias 
de perfusão cerebral (carótida comum e vertebral) foi simultaneamente 
mensurado em repouso, durante 30 minutos de infusão endovenosa de L-
arginina (30g) assim como de solução salina. A L-arginina, um precursor do 
óxido nítrico, foi utilizada para se observar a reatividade cerebrovascular 
dependente de endotélio. Comparados aos controles, sujeitos hipertensos 
apresentaram fluxo sanguíneo de repouso similar na artéria carótida comum 
(CT: 558 ± 45 mL/min vs. HT: 601 ± 30 mL/min) e na artéria vertebral (CT: 96 ± 
8 mL/min vs. HT: 119 ± 11 mL/min). Durante a administração de L-arginina, o 
fluxo carotídeo foi similarmente aumentado em ambos os grupos (CT: +12 ± 
3% vs. HT: +11 ± 4%; 25-30 min). Em contraste, o aumento de fluxo na artéria 
vertebral esteve comprometido em hipertensos (CT: +17 ± 4% vs. HT: +1 ± 3%; 
25-30 min; p ≤ 0,05). A pressão arterial média (Finometer) diminuiu 
similarmente em ambos os grupos (CT: -5 ± 2% vs. HT: -4 ± 2%; 25-30 min) 
durante infusão de L-arginina. O fluxo sanguíneo, a pressão arterial e a 
frequência cardíaca não foram alterados durante infusão de salina. Nossos 
resultados indicam uma prejudicada função endotelial no leito vascular 
perfundido pelo tronco cerebral de sujeitos com hipertensão arterial. 
 
Palavras-chave: carótida, função endotelial, fluxo sanguíneo cerebral, 
hipertensão, tronco cerebral, vertebral. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
Amaral, Tatiana Alvarenga Gurgel. Cerebrovascular reactivity to L-arginine 
in hypertensive patients. 2014. Dissertation (Master in Cardiovascular 

Sciences) – Federal Fluminense University, Niterói, 2014. 
 

The brain is one of the main target organs of the deleterious effects of arterial 
hypertension. Studies in animals and post mortem humans have shown the 
relationship between changes in vertebral bed and hypertension. However, the 
impact of disease on this vascular region is not known in living humans. In 20 
subjects, 13 hypertensive (HT: 46 ± 3 years) and 7 control (CT: 46 ± 4years), 
blood flow (Doppler) in the main arteries delivering blood to the brain (common 
carotid and vertebral) were simultaneously measured at rest, during 30 minutes 
of intravenous infusion of L-arginine (30g) as well as saline. L-arginine, the 
substrate of nitric oxide synthesis, was used for observation of endothelium-
dependent cerebrovascular reactivity. Compared to controls, hypertensive 
subjects had similar resting blood flow in the carotid (CT: 558 ± 45 mL/min vs. 
HT: 119 ± 11 mL/min) and vertebral arteries (CT: 96 ± 8 mL/min vs. HT: 119 ± 
11 mL/min). On administration of L-arginine, carotid blood flow was similarly 
increased in both groups (CT: +12 ± 3% vs. HT: +11 ± 4%; 25-30 min). In 
contrast, increases in vertebral artery blood flow were blunted in hypertensive 
subjects (CT: +17 ± 4% vs. HT +1 ± 3%; 25-30 min; p ≤ 0,05). Arterial blood 
pressure decreased similarly in both groups (CT: -5 ± 2% vs. HT: -4 ± 2%; 25-
30 min) during L-arginine infusion. Blood flow, arterial pressure and heart rate 
were unchanged during saline infusion. Our results indicate an impaired 
endothelial function in vascular bed perfused by brainstem of subjects with 
hypertension. 
 
Key words: common carotid, endothelial function, cerebral blood flow, 
hypertension, brainstem, vertebral. 
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1. INTRODUÇÃO 

Apesar das inúmeras estratégias de prevenção e tratamento, a 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) permanece como uma das principais 

causas de morbimortalidade ao redor do mundo (1). O cérebro é um dos 

principais órgãos-alvo dos efeitos deletérios da hipertensão. A HAS é o maior 

fator de risco para acidente vascular cerebral (AVC), disfunção cognitiva e 

demência (2). 

 Muito embora o impacto da HAS sobre o cérebro seja área de contínua 

investigação científica (3), alguns estudos têm discutido o possível papel do 

cérebro na fisiopatologia da hipertensão. Diante de evidências de uma 

hiperatividade do sistema nervoso simpático em humanos hipertensos (4, 5), o 

sistema nervoso autônomo passou a receber maior destaque, em particular o 

tronco cerebral, como um potencial desencadeador da desordem nos níveis 

pressóricos. Isso porque fica situado no tronco cerebral, um circuito neuronal 

(isto é, centro vasomotor) que controla, entre outras coisas, a frequência 

cardíaca, força de contração e tônus vascular de grande parte da circulação 

(6). Segundo estudos em modelos animais de hipertensão, alterações 

vasculares nessa região poderiam contribuir com o desenvolvimento da doença 

(7-9). 

 Esses estudos realizados em animais buscam relacionar os mais 

recentes achados relacionados à perfusão do tronco cerebral com o 

desenvolvimento da hipertensão em humanos. Estudos em humanos 

hipertensos que identificaram alterações nesse leito vascular foram realizados 

em indivíduos post mortem (10, 11). Portanto, tornam-se necessários estudos 

em humanos vivos para observar se esses achados são identificados em 
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algum grau nessa condição e se estes possuem alguma relação com a 

hipertensão arterial sistêmica.  

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Hipertensão arterial sistêmica 

Segundo a mais recente diretriz da Sociedade Europeia de Hipertensão e 

Sociedade Europeia de Cardiologia, a hipertensão é definida como valores 

acima de 140 mmHg para pressão sistólica e/ou acima de 90 mmHg para 

pressão diastólica (12). A classificação dos níveis pressóricos pode ser vista no 

quadro 1.  

 

Quadro 1. Classificação da pressão arterial. 

Classificação da pressão arterial Sistólica 
(mmHg) 

 Diastólica 
(mmHg) 

Ótima < 120 e < 80 

Normal 120-139 e/ou 80-84 

Normal alta 130-139 e/ou 85-89 

Hipertensão grau 1 140-159 e/ou 90-99 

Hipertensão grau 2 160-179 e/ou 100-109 

Hipertensão grau 3 ≥ 180 e/ou ≥ 110 

Hipertensão sistólica isolada ≥ 140 e < 90 
Fonte: Guidelines for the management of arterial hypertension. European Society of 
Hypertension; European Society of Cardiology, 2013. 

 

 A HAS aumenta o risco para eventos danosos no cérebro, coração e 

rins. Felizmente, há uma grande variedade de tratamentos para redução de 

pressão arterial, reduzindo, dessa forma, a incidência desses prejuízos 

associados à HAS (13). 

 O cérebro é um dos mais importantes órgãos-alvo dos efeitos deletérios 

da hipertensão, onde a doença é particularmente danosa. Existe uma relação 

linear entre níveis pressóricos elevados e mortalidade por AVC (14). Além 
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disso, a HAS é o maior fator de risco para Alzheimer, a mais comum causa de 

demência em idosos (15). Estudos têm demonstrado como a HAS parece 

alterar a regulação neurovascular e o suprimento de sangue para o cérebro. 

Esses achados são importantes para ajudar a compreender os impactos da 

hipertensão no parênquima cerebral (3, 16). 

 

2.2. Fluxo sanguíneo cerebral 

 O fluxo sanguíneo cerebral é garantido por meio de quatro grandes 

vasos: duas artérias carótidas internas e duas artérias vertebrais. Estas últimas 

convergem formando a artéria basilar que, juntamente às duas artérias 

carótidas internas, suprem o círculo ou polígono de Willis (8). Essa 

configuração permite que, na presença de alguma oclusão arterial, outras 

possam realizar o suprimento de sangue para a área afetada via círculo de 

Willis (17). Em seres humanos, os principais centros cardiovasculares e 

respiratórios são supridos por ramificações arteriais provenientes das artérias 

vertebral, cerebelar posterior inferior e artérias espinhais (8). 

 Assim como em outras partes do corpo, os vasos sanguíneos cerebrais 

são revestidos por células endoteliais. Artérias e arteríolas têm uma ou mais 

camadas de células musculares lisas; já nos capilares estas são substituídas 

por pericitos (16). Artérias e arteríolas fora do parênquima cerebral 

representam 2/3 da resistência vascular, enquanto que arteríolas e capilares 

dentro do cérebro representam o restante, 1/3. Por esse motivo, os vasos que 

residem fora do cérebro têm o maior impacto sobre o fluxo de sangue do órgão 

(18). 
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 A integridade do cérebro depende de um suprimento contínuo de 

oxigênio e substratos energéticos fornecidos através do fluxo sanguíneo. 

Assim, os vasos sanguíneos cerebrais são dotados de mecanismos fisiológicos 

adaptativos que asseguram que o cérebro receberá uma quantidade adequada 

de sangue a todo o momento, de acordo com a demanda das células 

cerebrovasculares (16). Esses mecanismos são descritos a seguir. 

 

2.2.1. Hiperemia funcional 

Hiperemia funcional ou acoplamento neurovascular consiste em uma 

relação entre a atividade celular e o fluxo sanguíneo cerebral local (19). É um 

mecanismo homeostático pelo qual o fornecimento de oxigênio e glicose e a 

remoção de metabólitos produzidos pela atividade cerebral são proporcionais 

às atividades dos neurônios e células da glia. Quando uma região cerebral é 

ativada, o fluxo sanguíneo para esta região aumenta. Evidências sugerem que 

neurônios, células da glia e células vasculares ajam de forma integrada, 

mediando o aumento do fluxo estimulado pela atividade neural, através da 

liberação de substâncias vasoativas como óxido nítrico (NO), prostanóides, 

monóxido de carbono e citocromo p450 (20, 21). A vasodilatação das arteríolas 

é acompanhada por vasodilatação do plexo pial que, juntas, abastecem a área 

ativada. Essa vasodilatação coordenada das arteríolas dentro do parênquima e 

do plexo pial é essencial para aumentar o fluxo cerebral de forma eficiente (20). 

 

2.2.2. Autorregulação cerebrovascular 

A pressão arterial varia consideravelmente durante as atividades diárias 

habituais. O mecanismo de autorregulação preserva o cérebro dos efeitos das 
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flutuações nos níveis de pressão que ocorrem durante o dia, permitindo que o 

órgão mantenha seu fluxo sanguíneo relativamente constante entre variações 

de 60 a 150 mmHg da pressão arterial média (22). Para isso, as arteríolas 

cerebrais ajustam a sua resistência de acordo com os níveis de pressão 

(figura 1). Assim, contraem quando a pressão aumenta e dilatam quando a 

pressão diminui. A autorregulação depende de uma intrínseca habilidade das 

células musculares lisas de contrair quando a pressão aumenta (tônus 

miogênico) (3). 

 A autorregulação é constituída por 2 componentes: estático e dinâmico. 

O componente estático regula o fluxo sanguíneo cerebral frente a variações 

graduais e progressivas de pressão, enquanto a autorregulação dinâmica se 

refere à rápida regulação do fluxo sanguíneo cerebral em resposta a mudanças 

na pressão que ocorrem em poucos segundos (<5 segundos). Avaliações da 

autorregulação são usadas como ferramentas para diagnóstico, monitoramento 

ou prognóstico de doenças cerebrovasculares (23). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Ilustração do tradicional conceito de autorregulação cerebral. O fluxo sanguíneo 
cerebral ou a velocidade de fluxo (ACMv) são mantidos constante por meio de mudanças na 
resistência cerebrovascular (RCV). Uma vez atingidos os limites da autorregulação, a 
resistência cerebrovascular não consegue corrigir para maiores mudanças de pressão e o 
cérebro se torna, então, vulnerável aos efeitos dessa pressão, representada na figura pela 
porção linear da curva <60 mmHg (limite inferior) ou >150 mmHg (limite superior). Adaptado de 
Lucas SJE et al, 2010 (23). 

 

  

R
C

V
 

Pressão de perfusão (mm Hg)  

Fl
u

xo
 s

an
gu

ín
eo

 c
e

re
b

ra
l/

A
C

M
v 



 
 

6 
 

2.2.3. Regulação endotelial 

As células endoteliais exercem poderoso efeito no tônus vascular e 

regulação do fluxo sanguíneo cerebral através da liberação de vasodilatadores 

(NO, prostaciclinas, bradicinina, etc) e vasoconstrictores (endotelina-1, fator 

constrictor derivado de endotélio, etc) (21). Esses fatores vasoativos participam 

da manutenção do fluxo sanguíneo cerebral através da 

vasodilatação/vasoconstricção de arteríolas e do plexo pial (24).  

O NO é o mais importante mediador da vasodilatação e agregação 

plaquetária via formação de guanosina monofosfato cíclico (GMPc) (25). É 

rapidamente oxidado a nitrito e nitrato in vivo, e o nitrato é subsequentemente 

eliminado pelos rins, assim como o GMPc (26). É sintetizado a partir de seu 

precursor fisiológico, o aminoácido L-arginina (25). Foi demonstrado que uma 

infusão endovenosa de 14-30g de L-arginina induziu vasodilatação endotélio-

dependente e inibição da agregação plaquetária (27). A administração oral de 

5-8g de L-arginina, 2-3 vezes ao dia, durante 2-6 semanas também resultou em 

melhora na vasodilatação dependente de endotélio, inibição da agregação 

plaquetária e redução de monócitos de adesão ao endotélio (28-30). A ingestão 

usual de L-arginina na dieta é em torno de 4-6g por dia (31). Assim, as doses 

comumente utilizadas nos estudos excedem a ingestão dietética.  

 

Síntese do óxido nítrico 

 A síntese do NO compreende uma das funções mais importantes do 

metabolismo da L-arginina no organismo (32). A partir da oxidação da L-

arginina, o NO é sintetizado junto à L-citrulina sob ação catalítica da óxido 

nítrico sintase (NOS) (25).  
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A NOS possui três isoformas que são agrupadas em duas categorias: 

NOS constitutiva (cNOS), dependente de íons cálcio (Ca⁺²) e de calmodulina, e 

NOS induzível (iNOS), independente de cálcio. A cNOS, por sua vez, 

compreende a NOS neuronal (nNOS) e a NOS endotelial (eNOS) (33). 

A localização das diferentes sintases é variável: enquanto a forma 

constitutiva endotelial se encontra associada à membrana, as formas neuronal 

e induzível são formas citosólicas (34). 

A nNOS pode ser encontrada no cérebro, na medula espinhal, células 

epiteliais de pulmões, útero, estômago, células da mácula densa do rim e da 

ilhota pancreática (35). A eNOS está ligada à membrana das células 

endoteliais, regulando o tônus vascular, bem como adesão e agregação 

plaquetária. A ativação de ambas é dependente da elevação da concentração 

de íons Ca⁺² intracelular, requerendo um doador de elétron, a nicotinamida 

adenina dinucleotídeo fosfato reduzido (NADPH) e como cofatores flavina 

adenina dinucleotídeo (FAD), flavina mononucleotídeo (FMN)  e 

tetrahidrobiopterina (BH4) (36, 37). 

A iNOS é a isoforma induzida a partir de estímulos patológicos como, 

por exemplo, lipopolissacarídeos bacterianos, citocinas inflamatórias, incluindo 

a interleucina-1 e fator de necrose tumoral. Pode ser expressa em uma grande 

variedade de tipos celulares incluindo macrófagos, linfócitos, neutrófilos, 

eosinófilos, células de Kupffer, hepatócitos e células epiteliais (36). Enquanto 

as NOS constitutivas sintetizam e liberam pequenas quantidades de NO por 

tempo relativamente curto, a iNOS é capaz de liberar grandes quantidades de 

NO por períodos de tempo prolongados, produzindo efeitos fisiológicos 

exagerados, podendo ser citostático ou tóxico para as células (38). 
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Estímulos físicos (estresse de cisalhamento) e estímulos químicos 

(interação de agonistas endógenos/exógenos com receptores celulares 

específicos) são capazes de ativar a eNOS e, consequentemente, promover 

síntese de NO (32, 39). A partir da síntese de NO na célula endotelial, este se 

difunde para a musculatura lisa adjacente onde ativa a enzima guanilato 

cliclase solúvel (GCs), resultando no aumento da conversão da guanosina 

trifosfato (GTP) em GMPc. A formação de GMPc promove a ativação da bomba 

de cálcio dentro da célula muscular lisa, diminuindo as concentrações de cálcio 

intracelular, promovendo o relaxamento do músculo liso vascular e 

consequentemente vasodilatação (40). Em plaquetas, a formação de GMPc irá 

inibir a agregação plaquetária, fato que justifica a atuação do NO nesse 

mecanismo, haja vista que o NO desencadeia a formação de GMPc (35). No 

rim, o GMPc desencadeia um aumento da excreção renal de sódio e a 

consequente perda de água e diminuição do volume sanguíneo (41). 

Outro importante aspecto da função endotelial é na regulação da 

barreira hematoencefálica (3). Proteínas de transporte situadas na membrana 

das células endoteliais regulam o influxo e o efluxo de células e moléculas 

entre o sangue e o cérebro (19, 42). A integridade dessa barreira é de vital 

importância para manter a homeostase do ambiente cerebral e um pré-requisito 

para função normal do cérebro (3).  

 

2.3. Alterações cerebrais induzidas pela hipertensão 

A hipertensão tem papel de destaque em diversas alterações 

cerebrovasculares. Altera a estrutura dos vasos e prejudica os mecanismos 

regulatórios que asseguram adequado fornecimento de sangue. Essas 
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alterações predispõem o cérebro a diversas injúrias como isquemia, disfunção 

cognitiva e doença de Alzheimer (16). 

 

2.3.1. Alterações na estrutura cerebrovascular: hipertrofia e 

remodelamento vasculares 

Níveis sustentados e elevados de pressão arterial têm profundos efeitos 

na estrutura dos vasos sanguíneos cerebrais, induzindo a mudanças 

adaptativas na tentativa de reduzir o estresse mecânico na parede arterial e 

proteger os pequenos vasos do estresse pulsátil (43). No processo de 

remodelamento e hipertrofia vascular, a camada média avança em sentido ao 

lúmen, as células musculares crescem e há acúmulo de matriz protéica 

extracelular, como colágeno e fibronectina, na parede do vaso. Em longo 

prazo, a HAS induz à fragmentação de elastina, levando ao aumento da rigidez 

da parede de grandes artérias (3). Dessa forma, esse mecanismo adaptativo 

reduz o lúmen dos vasos e aumenta a resistência, sendo considerado um 

importante fator de risco para eventos cardio e cerebrovasculares (44). 

A angiotensina II (Ang II) parece desempenhar um papel chave no mecanismo 

de remodelamento cerebrovascular (45). O tratamento em ratos 

espontaneamente hipertensos com inibidor da enzima conversora de 

angiotensina atenuou o remodelamento independente de efeitos na pressão 

(46). Espécies reativas de oxigênio (EROs) induzidas pela Ang II promovem 

proliferação de células musculares lisas e iniciam o remodelamento da matriz 

extracelular via ativação de metaloproteinases  (47). 

Assim, a HAS provoca profundos efeitos na estrutura dos vasos 

sanguíneos cerebrais. Essas mudanças são capazes de alterar propriedades 
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mecânicas e hemodinâmicas dos vasos, ocasionado prejuízos na função 

cerebrovascular (3). 

 

2.3.2. Disfunção cerebrovascular 

Conforme já mencionado, o cérebro é altamente dependente de ofertas 

adequadas de nutrientes provenientes da circulação. Assim, um fluxo 

sanguíneo cerebral reduzido prejudica as funções neurais e, se prolongado, 

induz a danos no cérebro (24). Mecanismos de controle cerebrovasculares 

asseguram que esse fornecimento esteja sempre de acordo com as demandas 

energéticas das células cerebrais. Entretanto, a HAS é capaz de provocar 

alterações nesses mecanismos, provendo disfunção cerebrovascular que, 

juntamente às mudanças estruturais, comprometem o fornecimento de sangue 

para o cérebro (3). 

Estudos transversais têm demonstrado que o fluxo sanguíneo de 

repouso em pacientes hipertensos não difere de indivíduos saudáveis ou 

apresenta pequena redução (48-50). Isso pode refletir um aumento na resposta 

autorregulatória sobre a resistência cerebrovascular na tentativa de manter o 

fluxo sanguíneo constante frente ao aumento nos níveis de pressão (16). 

Estudos longitudinais, no entanto, demonstram reduções no fluxo sanguíneo 

cerebral frequentemente precedendo sintomas cerebrovasculares (51, 52). A 

redução no fluxo é resultado de uma combinação de fatores incluindo idade 

avançada, atividade cerebral reduzida, estreitamento vascular, disfunção 

endotelial e comprometimento do mecanismo de hiperemia funcional (3, 53). O 

aumento no fluxo sanguíneo mediado pela ativação cerebral é atenuado em 
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pacientes com HAS e a disfunção cerebrovascular está associada a déficits 

cognitivos (48).  

Há evidências de que a HAS tenha efeitos danosos na permeabilidade 

da barreira hematoencefálica via Ang II (19). A Ang II foi capaz de aumentar a 

permeabilidade das células endoteliais cerebrais em cultura, o que pode 

evidenciar um aumento da permeabilidade na barreira hematoencefálica in vivo 

(54). Ratos alimentados com dieta rica em sal, mas com níveis controlados de 

Ang II não apresentaram aumento da permeabilidade da barreira 

hematoencefálica, sugerindo que a Ang II e não o aumento da pressão arterial 

medeie a disfunção nessa barreira (55).  

A HAS altera a vasodilatação dependente de endotélio nos vasos 

cerebrais de animais. O aumento do fluxo sanguíneo cerebral produzido por 

aplicações de vasodilatadores endotélio-dependente foi atenuado em ratos 

espontaneamente hipertensos (56, 57). Em contraste, a resposta mediada por 

doadores de NO como nitroprussiato não foi atenuada, indicando que o déficit 

na vasodilatação não é devido a alguma redução específica na reatividade 

vascular ou disfunção nas células musculares (58, 59). 

A HAS tem profundo impacto em todos os aspectos relacionados à 

regulação do fluxo sanguíneo. Desloca a curva da autorregulação para a 

direita, de tal modo que pressões mais altas são necessárias para manter o 

mesmo nível de perfusão cerebral (figura 2). Isso compromete a habilidade do 

cérebro em manter adequado fluxo sanguíneo frente a quedas de pressão, 

colocando o mesmo em risco de isquemia. Além disso, a magnitude do prejuízo 

causado pela HAS na autorregulação também leva a danos cerebrais mais 

graves após um episódio de AVC (3). Os mecanismos pelos quais a HAS 
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prejudica a autorregulação não são completamente conhecidos, mas é 

provável que inclua uma combinação de efeitos relacionados ao tônus 

miogênico e ao remodelamento e hipertrofia vasculares (22, 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mecanismo de autorregulação em normotensos e hipertensos. A hipertensão desloca 
a curva para a direita, assim níveis mais elevados de pressão são necessários para manter o 
fluxo sanguíneo cerebral dentro da faixa autorregulada. Adaptado de Iadecola C e Davisson 
RL, 2008 (16). 

 

2.3.3. Papel do estresse oxidativo nas alterações cerebrovasculares 

Como visto, a HAS induz a diversas alterações na função 

cerebrovascular. Diversos estudos demonstram o envolvimento do estresse 

oxidativo nesses efeitos danosos. A Ang II tem importante papel na promoção 

desse estresse oxidativo (19). 

A HAS promove elevada produção de EROs via Ang II nos vasos 

cerebrais que estão relacionados à disfunção cerebrovascular. Sequestradores 

de radicais livres previnem os efeitos prejudiciais da HAS na hiperemia 

funcional e em respostas endotélio-dependente, indicando que a disfunção 

cerebrovascular seja mesmo mediada por EROs (60, 61). 

Existem inúmeras fontes de EROs nas células cerebrovasculares 

incluindo xantina oxidase, ciclooxigenases, enzimas mitocondriais e condições 
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onde, por exemplo, a NOS produz superóxido no lugar do NO (62). Muitas 

dessas enzimas geram EROs como produtos normais da atividade enzimática 

ou quando a proteína encontra-se em um estado disfuncional (19). Em 

contraste, NADPH oxidases são a única família de enzimas conhecidas cuja 

função primária seja a geração de EROs.(63). 

NADPH oxidase (Nox) parece ser a maior fonte de EROs, contribuindo 

para os efeitos deletérios cerebrovasculares associados à hipertensão. Sua 

atividade é fortemente estimulada pela Ang II (19). Foi inicialmente descoberta 

em fagócitos, estando presente em células vasculares, particularmente em 

vasos cerebrais (64). Está presente na membrana celular (p22phox e Nox) e em 

subunidades citoplasmáticas (p47phox, p67phox). A Nox se apresenta sob a forma 

de 5 homólogos, sendo as Noxs 1, 2 e 4 presentes nos vasos cerebrais. Estudo 

em ratos demonstrou que animais com ausência de Nox 2 não exibiram 

estresse oxidativo e não tiveram prejuízos no relaxamento dependente de 

endotélio e hiperemia funcional. Além disso, inibidores da enzima foram 

capazes de bloquear a produção de EROs (65). 

Um importante caminho pelo qual EROs têm efeitos deletérios nos vasos 

sanguíneos cerebrais envolve a formação de peroxinitrito, produto da reação 

de NO e radical superóxido (66). Peroxinitritos induzem à disfunção 

cerebrovascular através de diversos mecanismos: dificultam a vasodilatação 

por diminuição da biodisponibilidade de NO e inibição da enzima prostaciclina 

sintase; exacerbam o estresse oxidativo por inibir a enzima antioxidante 

superóxido desmutase (SOD) e induzir a NOS a produzir radical superóxido ao 

invés de NO; indução de danos ao DNA e peroxidação lipídica; inativação de 

enzimas mitocondriais e álcool desidrogenase, podendo induzir estresse 
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metabólico; e atenuação da atividade proteolítica do ativador de plasminogênio 

tecidual (tPA). O tPA contribui para a hiperemia funcional através da regulação 

da síntese neuronal de NO (66, 67). 

 Assim, EROs atuam como mediadores de efeitos cerebrovasculares na 

HAS. Eles participam contribuindo tanto com alterações estruturais quanto 

funcionais no cérebro (3). Entretanto, alguns estudos trabalham com a hipótese 

de que o cérebro não seja somente alvo dos efeitos deletérios da hipertensão 

como também contribua com o processo fisiopatológico da mesma. Esse 

raciocínio é baseado em dados que associam alterações em regiões do tronco 

cerebral a níveis aumentados de pressão. Estudos em modelos animais 

demonstraram essas alterações antes mesmo da instalação da HAS, sugerindo 

que estas tenham importante papel na contribuição da hipertensão neurogênica 

(7-9). 

 

2.4. Neuropatogênese da hipertensão 

Recentes evidências indicam que inflamação vascular, disfunção 

endotelial, geração de radicais livres e remodelamento vascular possam estar 

envolvidos no início e desenvolvimento da hipertensão (68, 69). Uma vez 

ocorridas em áreas do tronco cerebral de controle cardiovascular, essas 

alterações poderiam contribuir o processo fisiopatológico da hipertensão 

neurogênica (70). 

 

2.4.1. Núcleo do trato solitário e controle central da pressão arterial 

O núcleo do trato solitário (NTS) é uma importante região que 

desempenha papel fundamental na regulação da pressão arterial (71). Está 
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localizado no bulbo, região componente do tronco cerebral e pode ser 

considerado a principal estação sináptica integradora das diferentes aferências 

cardiovasculares (6). 

A pressão arterial é determinada fundamentalmente pelo débito 

cardíaco e resistência vascular periférica. Estes, por sua vez, são monitorados 

principalmente pelo sistema nervoso autônomo (simpático e parassimpático).  

O mecanismo de barorreflexo ajuda a pressão arterial a ser mantida dentro de 

uma estreita faixa de variação. Os principais componentes desse mecanismo 

são os barorreceptores arteriais, receptores sensíveis à distensão da parede 

arterial induzida por variações de pressão (6). Estão localizados nas artérias 

aorta e carótida (72). 

Em situações de elevação da pressão, os barorreceptores, se 

despolarizam e potenciais de ação se propagam em direção ao sistema 

nervoso central, fazendo suas primeiras sinapses no NTS e promovendo 

modulação da atividade autonômica eferente para o coração e vasos. Nesse 

caso, a resposta reflexa à ativação dos barorreceptores deve se caracterizar 

por aumento na atividade eferente parassimpática (bradicardia) e redução na 

atividade eferente simpática (diminuição na frequência e na força contrátil do 

coração e vasodilatação) a fim de que a pressão retorne aos níveis normais. 

Por outro lado, em uma situação de redução acentuada da pressão, os 

barorreceptores não são excitados, não havendo geração de potenciais de 

ação aferentes para o NTS. Com isso, há um consequente aumento na 

atividade simpática eferente, caracterizado por aumento na atividade cardíaca 

e resistência vascular (6). 
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 Devido à importância do NTS na regulação da pressão arterial, danos 

nesse sítio estão associados a uma hiperestimulação do sistema nervoso 

simpático e hipertensão. Waki et al (2011) mostraram que uma hipóxia no NTS 

de ratos provocou profunda resposta simpatoexcitatória (73). Atividade 

inflamatória nesse local também está associada a aumento na resposta 

simpática (9). 

 

2.4.2. Inflamação, resistência vascular e hipoperfusão no NTS 

Células endoteliais são abundantes no cérebro, mas têm recebido 

pouca atenção no contexto de controle da pressão arterial (9). O NTS 

apresenta uma intensa densidade capilar, razão pela qual se acredita que essa 

estrutura tenha significativa massa endotelial (74). Em modelos animais de 

hipertensão, considera-se a possibilidade da expressão anormal de genes nas 

células endoteliais dentro no NTS. Estudos demonstraram que 2 genes 

conhecidos por afetar a função endotelial exibiram expressão alterada: 

molécula de adesão juncional-1 (JAM-1) e leucotrieno B4 12-

hidroxidesidrogenase (LTB4 12-HD). Ambos são conhecidos por atraírem 

leucócitos e moléculas de pró-inflamatórias. Esses genes tiveram expressão 

alterada tanto em ratos adultos hipertensos quanto em ratos jovens pré-

hipertensos, ou seja, antes da instalação da HAS (75). Esses ratos chamados 

SHR (spontaneously hypertensive rat) desenvolvem hipertensão a partir da 6ª 

semana de vida e têm sido comumente estudados. Foram criados na década 

de 1960 por Okamoto e Aoki através da reprodução seletiva de ratos Wistar-

Kyoto (WKY) hipertensos (76). Esse achado sugere que esses genes possam 
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contribuir com o desenvolvimento da HAS e não apenas com a sua 

manutenção (9). 

JAM-1 foi identificado em células endoteliais do NTS e sua expressão 

foi maior em SHR quando comparado a WYK. Quando a sua expressão era 

estimulada no NTS de WKY, ratos adultos normotensos apresentaram aumento 

de pressão arterial, indicando uma função pró-hipertensiva (77). Da mesma 

forma, micro-injeções de LTB4 12-HD dentro do NTS de ratos normotensos 

também foram capazes de aumentar a pressão, indicando a mesma função 

pró-hipertensiva (dados não publicados, citados em Waki H. et al, 2011) (9). 

Como ambos induzem o acúmulo de leucócitos, estudos demonstraram 

esse acúmulo nos capilares do NTS de SHR, fato não observado em ratos 

WYK (77). O acúmulo de leucócitos nos capilares pode obstruir parcialmente o 

fluxo sanguíneo, resultando em uma hipóxia local (78). A adesão de leucócitos, 

por sua vez, induz a liberação de citocinas e quimiocinas (79). A hipótese 

considerada é que o NTS de SHR exiba uma resposta inflamatória intensa 

caracterizada por expressão anormal de citocinas e quimiocinas infamatórias, 

podendo contribuir com o desenvolvimento da HAS (9). Acredita-se que, diante 

desse cenário, a perfusão nessa região estaria comprometida, podendo 

estimular um mecanismo intrínseco do tronco cerebral, na tentativa de 

restabelecer o fluxo sanguíneo e oxigenação através de um aumento da 

resposta simpática, o chamado mecanismo ou reflexo de Cushing (7).  Essa 

hipótese é baseada em estudos de Harvey Cushing (1901) que, através de 

uma série de experimentos em cachorros, demonstrou um proporcional 

aumento da pressão arterial em resposta a uma isquemia provocada no tronco 

cerebral desencadeada por um aumento na pressão intracraniana (80). 



 
 

18 
 

Além de alterações locais no NTS, modificações no leito que perfunde o 

tronco cerebral também poderiam ter impacto negativo. Dickinson e Thompson 

(1960), ao realizarem autópsias em 80 pacientes, mostraram que a pressão 

arterial medida antes da morte se correlacionava mais intimamente com o 

estreitamento das artérias vertebrais do que com os outros vasos estudados. 

Assim, baseando-se no conceito do mecanismo de Cushing, postularam uma 

controversa relação entre estreitamento das artérias vertebrais/hipoperfusão do 

tronco cerebral e hiperatividade do sistema nervoso simpático/hipertensão (10).  

Essas e outras alterações foram verificadas em modelos animais de 

hipertensão. Paton JF et al (2007) mostraram que SHRs ainda na fase de pré-

hipertensão já apresentavam diâmetro reduzido e aumento da espessura da 

parede das artérias vertebral e basilar quando comparados a controles com 4 

semanas de idade (70). Outro estudo demonstrou um remodelamento vascular 

ainda mais precoce, com espessamento das artérias basilares 7 dias após o 

nascimento e resistência no leito basilar aproximadamente 35% mais alta em 

ratos pré-hipertensos. Esse mesmo estudo demonstrou ai nda aumento da 

atividade simpática após o clampeamento bilateral das artérias vertebrais, 

sendo este significativamente maior em ratos SHR pré-hipertensos quando 

comparados a WKY (7). 

Esses dados sugerem que o aumento da resistência vascular no leito 

vertebro-basilar não seja consequência da HAS, já que este ocorre antes do 

desenvolvimento da mesma. Entretanto, a razão exata pelo qual isso acontece 

é pouco conhecida. Existe a suspeita de que seja uma anomalia congênita e 

possivelmente genética (70). Outra hipótese é que a presença de elevada 

atividade inflamatória contribua com dano endotelial e remodelamento vascular 
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(9). Diante desse quadro, mesmo com a estimulação do reflexo de Cushing e a 

consequente resposta simpática, a resistência vascular presente dificultaria a 

tentativa de manter a adequada perfusão cerebral em hipertensos. Sem esse 

reestabelecimento da perfusão cerebral, a simpatoexcitação tende a 

permanecer de forma contínua, mantendo os níveis pressóricos elevados (8). 

Pode-se dizer que a mesma resistência vascular que parece comprometer o 

fluxo sanguíneo no tronco cerebral, também parece dificultar o 

reestabelecimento do mesmo. 

Outra importante questão considerada no processo fisiopatológico da 

hipertensão é com relação à Ang II. Um independente sistema renina-

angiotensina existe dentro do cérebro e micro-injeções de Ang II no NTS foram 

associadas a aumento da pressão arterial e frequência cardíaca (81, 82). A 

inibição crônica da NOS, por sua vez, associa-se à ativação desse sistema 

(83). Por outro lado, o bloqueio do receptor AT1 no NTS de ratos reduziu 

pressão, frequência cardíaca e atividade nervosa simpática, sugerindo que a 

ativação do sistema renina-angiotensina dentro do NTS via receptor AT1 

apresente alguma participação no processo fisiopatológico da hipertensão 

neurogênica (84). Contudo, a relação entre esse sistema e a atividade 

simpática é complexa e o papel da Ang II no NTS não é completamente 

compreendido. Sugere-se que essa Ang II endógena reduza o controle 

barroreflexo (85). 

Em resumo, estudos em animais consideram que a HAS seja, então, 

caracterizada por uma interação entre inflamação e hipoperfusão do tronco 

cerebral, aumento da resposta simpática e atividade da Ang II dentro do 

cérebro (8). 
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 Dessa forma, existem estudos em humanos post mortem e em modelos 

animais que relacionam alterações no leito que perfunde o tronco cerebral à 

hipertensão. Entretanto, não há estudos com essa abordagem em humanos 

vivos. Assim, o presente estudo se propôs analisar o comportamento do fluxo 

sanguíneo na artéria vertebral de indivíduos hipertensos através de uma 

administração endovenosa de L-arginina. Com isso, foi possível observar a 

resposta endotélio-dependente presente nessa região em sujeitos com 

hipertensão arterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

3. OBJETIVO GERAL 

Investigar os efeitos da infusão de L-arginina na reatividade 

cerebrovascular em indivíduos hipertensos e saudáveis. 

 

3.1. Objetivos específicos 

a) Observar e comparar a resposta cerebrovascular na artéria carótida 

durante infusão de L-arginina entre indivíduos hipertensos e saudáveis; 

b) Observar e comparar a resposta cerebrovascular na artéria vertebral 

durante infusão de L-arginina entre indivíduos hipertensos e saudáveis. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram selecionados 20 indivíduos não tabagistas do sexo masculino. 

Desse total, 13 (46 ± 3 anos) eram provenientes ou de um banco de dados pré-

existente derivado de estudos anteriores do Laboratório de Ciências do 

Exercício (LACE) da Universidade Federal Fluminense (UFF) ou de um banco 

de dados oriundo da Unidade de Pesquisa Clínica (UPC) da UFF. Estes 

possuíam diagnóstico de hipertensão arterial dado por médico cardiologista da 

equipe do LACE ou da UPC. Um grupo controle pareado por idade foi 

composto por 7 indivíduos saudáveis (46 ± 4 anos).  Dentre os sujeitos 

hipertensos, 7 faziam uso de medicamento anti-hipertensivo há, no mínimo, 

seis meses: 3 eram tratados com antagonista do receptor tipo AT1 da 

angiotensina II; 2 eram tratados com inibidor da enzima conversora de 

angiotensina; 1 era tratado com uma combinação de bloqueador do canal de 

cálcio e diurético; e 1 era tratado com uma combinação de antagonista do 

receptor tipo AT1 da angiotensina II e diurético. Entretanto, os voluntários 

foram orientados previamente a não fazer uso da medicação habitual no dia de 

realização do estudo. Os sujeitos não apresentavam outras doenças 

associadas. Todos os voluntários realizaram exames laboratoriais para análise 

de perfil lipídico, glicemia de jejum, hemoglobina glicada e insulina (Laboratório 

Dom Bosco, Niterói). As características dos sujeitos são mostradas na tabela 1. 

Os procedimentos utilizados nesse estudo foram aprovados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFF (CAAE: 01634412.9.0000.5243) e todos os 

participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. 
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Protocolo experimental 

O presente estudo foi realizado após um período de jejum de 3 horas 

visando minimizar os efeitos da alimentação nos resultados obtidos. A 

reatividade cerebrovascular à L-arginina foi analisada nas artérias carótida 

comum e vertebral, por meio de dois avaliadores treinados, durante infusão 

endovenosa de 30g de L-arginina (mocloridrato de L-arginina a 10%, Verbenna, 

São Paulo, Brasil) com auxílio de bomba infusora (Infusomat Space, B. Braun, 

Brasil). Estudos anteriores apontam essa quantidade como suficiente para 

saturação enzimática (31). A opção pela carótida comum foi devido ao fato de 

termos priorizado a análise simultânea das duas artérias durante o 

experimento. Caso fossem escolhidos outros ramos da carótida, os voluntários 

teriam que ter a posição de cabeça/pescoço alterada de forma a prejudicar o 

caráter simultâneo da análise. 

Durante todo o experimento, a pressão foi monitorada batimento a 

batimento pelo método de fotopletismografia infravermelha (Finapres Medical 

Systems/Finometer, Holanda), com manguito posicionado no dedo médio da 

mão esquerda e também por esfigmomanômetro digital (Omron Healthcare). 

Os ciclos respiratórios foram monitorados por meio de uma faixa elástica com 

sensor de movimento posicionada no abdômen e a frequência cardíaca 

monitorada por eletrocardiograma. Pressão arterial, ciclos ventilatórios e 

frequência cardíaca foram conectados a um integrador de sinais (AcqBioPac 

Systems, Goleta, CA, EUA). 

Cada sujeito foi mantido em repouso por 5 minutos, em posição supina, 

antes do início da infusão. Após a coleta das medidas de repouso, a L-arginina 

foi infundida por 30 minutos. Todas as variáveis fisiológicas foram registradas 
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durante 30 segundos finais a cada período de 5 minutos, considerando-se a 

média desse registro. As mesmas variáveis foram também registradas nos 30 

segundos finais do período de 5 minutos de repouso. Para fins de registro nos 

gráficos, considerou-se como resultado a média entre 2 períodos de 5 minutos. 

Em outro momento, um subgrupo (4 sujeitos hipertensos; 3 saudáveis) retornou 

ao laboratório, levando-se em consideração a disponibilidade de cada 

voluntário, para a realização de uma sessão controle, seguindo o mesmo 

protocolo, onde era administrado igual volume em solução salina (0,9% NaCl). 

 A velocidade do fluxo foi obtida durante todo o experimento de forma 

simultânea nas artérias carótida (lado esquerdo) e vertebral (lado direito) por 

meio de dois aparelhos de ultrassom de efeito Doppler (Vivid 7, GE Medical 

Systems, USA; Logic P5, GE Healthcare, Solingen, Alemanha) equipado com 

transdutores multifrequenciais (figura 3). Para a medida do diâmetro vascular 

foram utilizadas as imagens registradas pelo ultrassom nos 30 segundos finais 

de cada intervalo de 5 minutos. A medição foi realizada através de software 

comercial de detecção automática de bordas (Vascular Research Tools 5; 

Medical Imaging Applications LLC, USA) (figura 4). O fluxo sanguíneo em 

ambas as artérias foi calculado a partir dos dados de velocidade e diâmetro: 

fluxo = velocidade média x π (diâmetro/2)² x 60. A condutância em cada artéria 

foi expressa como a razão entre fluxo sanguíneo/pressão arterial média. 

 

Análise estatística 

Todos os dados são apresentados como média  erro padrão da média. 

Para comparação das características dos grupos, foi utilizado teste-t de 

Student para amostras independentes. Uma ANOVA de dupla entrada foi 
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empregada para comparar a resposta de fluxo sanguíneo entre os grupos 

durante os 30 minutos de infusão de L-arginina. Conforme apropriado, o teste 

de LSD foi utilizado para comparações múltiplas. A significância estatística foi 

considerada quando p ≤ 0,05. Todas as análises foram realizadas através do 

programa Statistica (Versão 10, Tulsa, EUA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doppler de carótida 

Doppler de vertebral 

Cinta respiratória Acesso venoso 

Manguito 

Eletrodo 

Figura 3. Realização do experimento. 

Figura 4. Medição do diâmetro (carótida) através de software de detecção automática de 
bordas. 
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5. RESULTADOS 

 Todos os sujeitos toleraram bem o estudo. Idade, IMC e exames 

bioquímicos dos sujeitos saudáveis e hipertensos estão resumidos na tabela 1. 

Os níveis séricos de lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL-colesterol) e 

triglicerídeos (TG) foram maiores no grupo hipertenso. Pressões sistólica e 

diastólica também foram maiores no grupo hipertenso (tabela 2). 

 Quando comparados ao grupo controle, sujeitos hipertensos 

apresentaram fluxo sanguíneo de repouso similar tanto na artéria carótida 

(controle: 558 ± 45 mL/min vs. hipertensos: 601 ± 30 mL/min) quanto na 

vertebral (controle: 96 ± 8 mL/min vs. hipertensos: 119 ± 11 mL/min). Os 

valores de condutância entre os grupos também foram similares em ambas as 

artérias durante o repouso (tabela 2). 

 Durante a infusão de L-arginina, o fluxo sanguíneo carotídeo foi 

similarmente aumentado em ambos os grupos (controle: +12 ± 3% vs. 

hipertensos: +11 ± 4%; 25-30 min) (figura 5, painel A) e estes apresentaram 

valores similares de condutância vascular (controle: +20 ± 3% vs. hipertensos: 

+17 ± 4%; 25-30 min) (figura 6, painel E). Em contraste, o aumento de fluxo na 

artéria vertebral esteve comprometido em indivíduos hipertensos (controle: +17 

± 4% vs. hipertensos: +1 ± 3%; 25-30 min; p ≤ 0,05) (figura 5, painel D). A 

condutância vascular foi significativamente diferente (controle: +23 ± 5% vs. 

hipertensos: +6 ± 5%; 25-30 min; p ≤ 0,05) (figura 6, painel F). Embora o 

estudo contemplasse 13 hipertensos no total, somente 12 tiveram a reatividade 

à L-arginina na artéria vertebral analisada, pois em um dos voluntários não foi 

possível obter a imagem desta artéria por meio do ultrassom vascular. 
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Ao realizar a subdivisão do grupo hipertenso em hipertensos tratados e 

hipertensos não tratados, ambos os subgrupos apresentaram resposta similar 

ao grupo controle na artéria carótida (figura 5, painel B). No entanto, o 

comportamento do fluxo na artéria vertebral não foi similar ao grupo controle 

em nenhum subgrupo (figura 5, painel E).   

Durante a infusão de 30g de L-arginina, a pressão arterial média foi 

reduzida de forma similar em ambos os grupos (controle: -5 ± 2% vs. 

hipertensos: -4 ± 2%; 25-30 min) (figura 6, painel A) e a frequência cardíaca 

apresentou elevação (controle: +9 ± 2% vs. hipertensos: +5 ± 2%; 25-30 min) 

(figura 6, painel C). Por outro lado, ao longo da administração de solução 

salina, pressão arterial média, frequência cardíaca e fluxo sanguíneo nas 

artérias permaneceram sem alterações significativas (figura 5, painéis C e F; 

figura 6, painéis B e D). Cabe destacar que, durante a infusão de L-arginina, 

não foi possível obter os registros de pressão e frequência cardíaca em um dos 

voluntários saudáveis devido a razões técnicas. 
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Tabela 1. Características dos sujeitos 

 Grupo saudável Grupo hipertenso 

Idade (anos) 

IMC (Kg/m²) 

Glicemia de jejum (mg/dL) 

Hemoglobina glicada (%) 

Insulina (mUI/mL) 

Colesterol total (mg/dL) 

LDL-colesterol (mg/dL) 

HDL-colesterol (mg/dL) 

VLDL-colesterol (mg/dL) 

TG (mg/dL) 

46 ± 4 

26 ± 1 

93 ± 3 

5 ± 0,5 

5,2 ± 0,6 

174 ± 22 

96 ± 22 

62 ± 5 

16 ± 2 

84 ± 12 

46 ± 3 

28,6 ± 0,9 

99 ± 4 

4,8 ± 0,2 

10,9 ± 4,1 

214 ± 13 

135 ± 10 

46 ± 4 

33 ± 4* 

165 ± 22* 

IMC: Índice de massa corporal; HDL- colesterol: lipoproteína de alta densidade; LDL- colesterol: 
lipoproteína de baixa densidade; TG: triglicerídeos; VLDL- colesterol: lipoproteína de muito baixa 
densidade. Valores expressos como média ± erro padrão da média. (*) p ≤ 0,05 vs. grupo 
saudável. 

 

 

Tabela 2. Variáveis hemodinâmicas 

 Grupo saudável Grupo hipertenso  

FC (bpm) 

PAS (mmHg) 

PAD (mmHg) 

FSC (mL/min) 

FSV (mL/min) 

CC (mL/min/mm) 

CV (mL/min/mm) 

59 ± 4 

123 ± 2 

75 ± 2 

558 ± 45 

96 ± 8 

7,80 ± 1,0 

1,28 ± 0,15 

  66 ± 2 

142 ± 7* 

87 ± 3* 

601 ± 30 

119 ± 11 

7,01 ± 0,5 

1,37 ± 0,13 

CC: condutância carotídea; CV: condutância da artéria vertebral; FC: frequência cardíaca; FSC: 
fluxo sanguíneo carotídeo; FSV: fluxo sanguíneo vertebral; PAS: pressão arterial sistólica; 
PAD: pressão arterial diastólica. Valores expressos como média ± erro padrão da média. (*) p ≤ 
0,05 vs. grupo saudável. 
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Figura 5. Comportamento do FSC e FSV durante administração de L-arginina ou solução 
salina. Comportamento do FSC em valores relativos ao repouso durante administração de L-
arginina (painéis A e B). Comportamento da FSC em valores relativos ao repouso durante 
administração de solução salina (painel C). Comportamento do FSV em valores relativos ao 
repouso durante administração de L-arginina (painéis D e E). Comportamento do FSV em 
valores relativos ao repouso durante administração de solução salina (painel F). FSC = fluxo 
sanguíneo carotídeo; FSV = fluxo sanguíneo vertebral; H = hipertensos; HNT = hipertensos não 
tratados; HT = hipertensos tratados; S = saudáveis. Valores expressos como média ± erro 
padrão da média. (*) (#) p ≤ 0,05 vs. saudável. 
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Figura 6. Comportamento da PAM, FC e condutância durante administração de L-arginina ou 
solução salina. Comportamento da PAM em valores relativos ao repouso durante 
administração de L-arginina (painel A). Comportamento da PAM em valores relativos ao 
repouso durante administração de solução salina (painel B). Comportamento da FC em valores 
relativos ao repouso durante administração de L-arginina (painel C). Comportamento da FC em 
valores relativos ao repouso durante administração de solução salina (painel D). CC em valores 
relativos ao repouso durante administração de L-arginina (painel E). CV em valores relativos ao 
repouso durante administração de L-arginina (painel F). CC = condutância carotídea; CV = 
condutância da artéria vertebral; FC = frequência cardíaca; H = hipertensos; PAM = pressão 
arterial média; S = saudáveis. Valores expressos como média ± erro padrão da média. (*) p ≤ 
0,05 vs. saudável. 

 

L-arginina Salina 

A 
 C 

B 
 C 

C 
 C 

D 
 C 

E 
 C 

F 



 
 

31 
 

6. DISCUSSÃO 

 O leito vertebral é de grande importância na perfusão de regiões 

cerebrais de controle cardiovascular (8). Em modelos animais e em humanos 

post mortem, alterações nessa região parecem estar associadas à hipertensão 

arterial (7, 8, 10). 

Diante disso, o presente estudo se propôs a analisar o comportamento 

do fluxo sanguíneo na artéria vertebral e na artéria carótida de humanos 

hipertensos. Em repouso, o fluxo sanguíneo desses indivíduos, em ambas as 

artérias, se assemelhou ao fluxo sanguíneo de indivíduos saudáveis, 

possivelmente devido a mecanismos autorregulatórios (48). Entretanto, nossos 

resultados demonstraram um comprometimento circulatório na artéria vertebral 

em resposta à infusão endovenosa de L-arginina apenas nos indivíduos com 

hipertensão.  

 O mecanismo patológico desse comprometimento é desconhecido e não 

faz parte do escopo do presente trabalho. Entretanto, nossos resultados 

indicam uma prejudicada função endotelial no leito vascular perfundido pela 

artéria vertebral, afetando a vasodilatação local. Esses resultados estão em 

consonância com estudos anteriores que apontam para alterações nessa 

mesma região (8, 9). 

  É bem documentado o papel fundamental do endotélio no controle local 

de fluxo através da regulação da atividade vascular por meio da síntese e 

liberação de substâncias vasodilatadoras e vasoconstrictoras (86). Diversos 

estudos sugerem que a função endotelial possa estar prejudicada em 

indivíduos com HAS (87-89). Esse fato parece ser causado por um defeito na 

via L-arginina-óxido nítrico e pela produção excessiva de fatores 



 
 

32 
 

vasoconstrictores. Entretanto, é discutido se esse prejuízo na função endotelial 

que caracteriza a hipertensão é consequência de uma pressão arterial 

aumentada ou, ao invés disso, precede o início da doença, atuando como um 

defeito primário, possivelmente atuando na própria patogênese da hipertensão 

(86). Embora nosso estudo não seja capaz de afirmar se esse prejuízo 

endotelial precedeu a hipertensão ou é consequência da mesma, diversos 

estudos em animais apontam para uma possível relação de causa entre 

alterações vertebro-basilares e o desenvolvimento fisiopatológico da HAS. Isso 

porque, ao se analisar ratos espontaneamente hipertensos, observou-se que 

as alterações presentes nessa região ocorriam antes da instalação da 

hipertensão. Além disso, o aumento dos níveis pressóricos após a oclusão 

circulatória de ambas as artérias vertebrais de SHR reforça a ideia de que 

alterações locais que comprometam o fluxo estejam associadas a aumento da 

pressão arterial (7, 8).  

Estudos em modelos animais consideram a hipótese de que diversos 

fatores estejam agindo em conjunto favorecendo essas alterações locais, 

incluindo modificações estruturais de origem genética (3). Embora ainda não se 

saiba até que ponto essas e outras alterações vistas em animais possam ser 

traduzidas para humanos e, considerando-se as diferentes circunstâncias que 

envolveram nosso estudo e os estudos em animais, é possível estabelecer um 

paralelo entre a questionável geração de hipertensão por inadequação genética 

de perfusão do tronco cerebral em SHR e a inadequação supostamente 

adquirida de perfusão do tronco cerebral em humanos com hipertensão arterial 

(70). 
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 Alguns achados em humanos sugerem a possibilidade de que um 

prejuízo na vasodilatação dependente de endotélio possa anteceder o início da 

hipertensão. Taddei et al (1996) demonstraram que a vasodilatação na artéria 

braquial em resposta à acetilcolina é diminuída em sujeitos normotensos 

descentes de pacientes hipertensos quando comparados a sujeitos 

normotensos sem história familiar de hipertensão. Esse achado sugere que a 

disfunção endotelial não seja somente consequência de níveis elevados de 

pressão, já que ela pode ser observada em indivíduos com pressão arterial 

normal e predisposição genética à hipertensão. Esse mesmo estudo concluiu 

ainda que a prejudicada função endotelial observada é, possivelmente, devido 

a um defeito na via L-arginina-óxido nítrico. No entanto, se esse defeito 

constitui uma condição inicial e contribui com o desenvolvimento da HAS em 

humanos é uma questão puramente especulativa, sendo necessários mais 

estudos e prudência na interpretação desses resultados (86). Além disso, 

esses achados são provenientes da circulação periférica do antebraço e, 

considerando a heterogeneidade vascular, não sabemos se a circulação 

cerebral responderia da mesma forma. 

 Outro estudo também abordou a importância do óxido nítrico na 

vasodilatação endotélio-dependente em adultos. Charpie et al (1994) ao 

investigarem as diferenças na reatividade vascular na artéria vertebral de 

crianças e adultos post mortem, observaram que, em crianças, as 

prostaglandinas parecem constituir o mecanismo primário de relaxamento 

dependente de endotélio, fato não observado em adultos. Os resultados 

indicam uma diminuída sensibilidade a prostaglandinas com a idade, sendo o 

NO o principal contribuinte na fase adulta, atuando como protagonista na 
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vasodilatação endotélio-dependente (90). Nossos resultados apontam para 

uma prejudicada vasodilatação no leito perfundido pela artéria vertebral. Assim, 

é provável que haja um defeito na via L-arginina – óxido nítrico nessa região, 

diminuindo a biodisponibilidade de NO e consequentemente sua ação local. A 

endotelina, por sua vez, não parece contribuir com a resistência aumentada 

nesse leito. Estudo prévio demonstrou que uma anormalidade na resposta 

vasodilatadora na artéria vertebral de sujeitos hipertensos não parece estar 

associada a uma síntese excessiva de endotelina-1 (11). 

Embora a reatividade vascular à L-arginina na artéria vertebral de 

hipertensos tenha se mostrado comprometida, esse fato não foi observado na 

artéria carótida. O porquê dessa diferente resposta vascular entre os leitos 

carotídeo e vertebral é desconhecido. De acordo com nossos resultados, o 

comprometimento circulatório em sujeitos hipertensos parece ser uma 

particularidade da região vertebral, já que ambas as artérias foram analisadas 

ao mesmo tempo e sob as mesmas condições. Enquanto é possível 

estabelecer um paralelo entre os resultados obtidos na artéria vertebral de 

humanos e de modelos animais de hipertensão, o mesmo não pode ser 

realizado com relação à artéria carótida, pois esses estudos em animais não 

analisam outros leitos vasculares além do leito vertebral (7-9). Por outro lado, 

Dickinson e Thomson (1960) analisaram outros leitos vasculares, incluindo 

carótida interna, em 80 hipertensos post mortem, e observaram que somente 

na artéria vertebral existia uma alta correlação entre níveis elevados de 

pressão, estreitamento arterial e redução de fluxo (10). 

 O uso de medicamentos, por sua vez, não comprometeu a interpretação 

dos resultados. O aumento de fluxo na artéria carótida foi independente do uso 



 
 

35 
 

de medicamentos. Ao se subdividir o grupo hipertenso em hipertensos tratados 

e hipertensos não tratados, observou-se que ambos os grupos apresentaram 

aumento de fluxo similar ao aumento observado no grupo saudável. Com 

relação à baixa reatividade à L-arginina na artéria vertebral de hipertensos, 

esta também não foi influenciada pelo uso de medicamentos, sendo observada 

reposta similar entre os subgrupos analisados. 

 

Considerações a respeito das características dos sujeitos e variáveis 

hemodinâmicas 

 Os grupos foram pareados por idade e IMC. Quanto aos exames 

laboratoriais, VLDL-colesterol e triglicerídeos foram maiores no grupo 

hipertenso. Embora diversos estudos tenham mostrado que a função endotelial 

encontra-se prejudicada diante de alterações no perfil lipídico (91-94), é pouco 

provável que essas alterações tenham contribuído para a heterogeneidade de 

resposta observada entre os leitos vasculares diante da infusão de L-arginina, 

haja vista que tanto a artéria carótida quanto a vertebral dos sujeitos 

hipertensos estavam expostas a essas mesmas condições.  

 Durante a administração de L-arginina, a pressão arterial apresentou 

redução em ambos os grupos analisados. Além da diminuição da resistência 

vascular periférica induzida pelo efeito vasodilator do NO, é provável que haja 

alguma participação autonômica contribuindo para essa diminuição da pressão 

(95). Estudo anterior demonstrou o envolvimento do NO no sistema nervoso 

central, através da evidência de uma simpatoexcitação após inibição 

farmacológica NOS (96). Entretanto, não é possível saber o quanto o NO 

possivelmente contribuiu para a redução da resposta simpática. Isso porque a 
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queda da pressão resultou em ativação barorreflexa, induzindo aumento da 

atividade simpática evidenciada pela elevação da frequência cardíaca. Assim, o 

barorreflexo seria uma variável de confundimento na mensuração da atividade 

simpática muscular, mascarando uma possível redução na atividade simpática 

ocasionada pelo aumento da biodisponibilidade de NO no cérebro. 

 

Limitação do estudo 

 O fluxo sanguíneo cerebral é altamente sensível a alterações na 

concentração de CO₂ (97). Embora não tenha sido verificada a pressão parcial 

de CO₂, nossos voluntários permaneceram em repouso durante todo o 

experimento, com frequência respiratória e amplitude monitoradas, o que nos 

leva a acreditar que as alterações observadas no fluxo sanguíneo cerebral não 

tenham sido influenciadas por modificações na concentração de CO₂. 
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7. CONCLUSÃO 

 O presente estudo evidenciou um comprometimento na circulação do 

tronco cerebral de indivíduos hipertensos, evidenciado pela baixa reatividade 

cerebrovascular à L-arginina, um precursor do óxido nítrico, na artéria vertebral 

desses indivíduos, fato não observado na artéria carótida. Esse achado aponta 

para uma disfunção endotelial nessa região. Mais estudos são necessários a 

fim de que se busque compreender os motivos por trás das alterações nesse 

leito vascular e se estas são consequência da pressão arterial elevada ou 

precedem a hipertensão arterial sistêmica participando do seu próprio 

desenvolvimento fisiopatológico. 
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