
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 

CAMPUS VERGUEIRO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO EM BIOFOTÔNICA 

 

 

 

SUELY TOMIMURA 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO E MODULAÇÃO AUTONÔMICA 

CARDIOVASCULAR PÓS-IRRADIAÇÃO DE LASER DE BAIXA INTENSIDADE 

EM RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS: ESTUDO EXPERIMENTAL 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2013



 

 

SUELY TOMIMURA 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO E MODULAÇÃO AUTONÔMICA 

CARDIOVASCULAR PÓS-IRRADIAÇÃO DE LASER DE BAIXA INTENSIDADE 

EM RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS: ESTUDO EXPERIMENTAL 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Biofotônica da Universidade 

Nove de Julho – UNINOVE, como requisito para a 

obtenção do grau de Mestre em Biofotônica. 

 

  

Profa. Maria Cristina Chavantes, Dra. – Orientadora 

 

 

  

 

 

SÃO PAULO 

2013 



1 
 

 
 

 



2 
 

 
 

  

 



3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha mãe 

Tiyoko Tomimura “Dona Rute” (in 

memorian) e meu pai Tiosei Tomimura 

“Seu Pedro” (in memorian) que 

prepararam o caminho, mesmo sem 

saber para onde eu iria.... 



4 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Deus é Luz......minha gratidão por me guiar por toda a minha jornada. Sua 

presença foi imprescindível para chegar até aqui... 

 Agradeço imensamente a meus pais dona Rute e seu Pedro que sempre 

souberam a importância da educação e que nortearam meus valores e crenças. 

Dona Rute que me ensinou tudo sobre a bondade e generosidade... Ao seu Pedro 

que me ensinou a perdoar...  A saudade é grande.... mas sei que iremos nos cruzar 

em outras jornadas. 

 Agradeço, aos meus queridos irmãos Cristina Tomimura Carvalho e Claudio 

Tomimura com que compartilho as grandes alegrias dessa vida, principalmente com 

a vinda dos sobrinhos Victtor, Júlia, Alexandre e Gabriel, que juntamente com meus 

cunhados Paulo e Anny formaram esta família que me concedem tantas alegrias e 

uma boa razão para viver. 

 Minha gratidão eterna a minha orientadora e amiga Profa. Dra. M.Cristina 

Chavantes, a quem devo a construção deste trabalho e que modificou minha vida. 

Obrigada, por acreditar em mim... Mesmo quando eu mesma não acreditava!  

Admiro sua incansável vontade de ensinar e imensa paciência com os alunos e 

pacientes. Sabemos que nada é por acaso e que a nossa jornada seja cheia de 

possibilidades. Obrigada Professora! 

 A minha co-orientadora, Profa. Dra. Iris Callado Sanches que me orientou e 

ajudou muito no suporte técnico para a realização do experimento, tornando possível 

a realização deste trabalho. E também, pelas boas gargalhadas nos momentos de 

descontração. 

 A Profa. Dra. Katia de Angelis que cedeu as dependências do Laboratório de 

Fisiologia Translacional da Universidade Nove de Julho para as análises 

hemodinâmicas, espectrais e bioquímicas. E também a equipe do laboratório, 

Janaina, Dani, Filipe que carinhosamente me receberam e pela contribuição no 

registro e análise dos resultados do experimento. 

A amiga Leila Cristina Castelo Branco pela sua imensa bondade e paciência 

em corrigir e ajudar na formatação desta dissertação, acompanhando toda minha 

trajetória acadêmica e ouvindo pacientemente minhas lamúrias, mas sempre com 

uma palavra de conforto. 



5 
 

 
 

As alunas de Iniciação Científica Bianca Passos A. Silva e Marina Canal pelo 

empenho e dedicação em todas as fases experimentais. A colega Nathali Pinto 

pelas imensas contribuições na pesquisa desta dissertação. Aos colegas da turma 

da pós-graduação de Biofotônica, Leticia, Gianne, Vanessa, Eliane, Elis, Ana, 

Manoel, Carla, Monalisa. 

A presença da banca examinadora representada pelo Prof. Dr. Rodrigo Labat 

Marcos e Profa. Dra. Martha Simões Ribeiro pela contribuição de seus 

apontamentos e direções futuras que o experimento deve seguir ora em diante.  

Ao Grupo de Hipertensão do Instituto do Coração InCor/HC-FMUSP que 

gentilmente cedeu os animais para a execução do experimento. 

Aos coordenadores e funcionários do curso de pós-graduação nível mestrado 

em Biofotônica da Uninove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

“Tudo parece Impossível até que seja feito.”  

Nelson Mandela 



7 
 

 
 

RESUMO 

Em razão do aumento populacional e a senescência, o número de indivíduos 

com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) cresceu de 600 milhões em 1980 para 1,2 

bilhões (OMS 2011). Lim (2012) atribuiu que a pressão arterial (PA) elevada fosse a 

causa mortis de 9,5 milhões de indivíduos ao redor do mundo. Atualmente, a HAS 

tornou-se um grave problema de saúde pública. A hipertensão é um importante fator 

de risco para insuficiência cardíaca congestiva, doenças cerebrovasculares, infarto 

agudo do miocárdio, nefropatia, insuficiência vascular periférica e retinopatia 

hipertensiva. Considerando publicações científicas que demonstram que o 

componente da inflamação e do estresse oxidativo estão intimamente relacionados à 

gênese da hipertensão arterial sistêmica (HAS), e que o laser com potência baixa 

tem efeito positivo no estresse oxidativo e apresenta ação antiinflamatória eficaz, 

desta forma buscamos estudar a resposta da Laserterapia na HAS. Inúmeros 

estudos vêm sugerindo, ao longo de décadas, que a fotobiomulação pelo laser 

empregado uma potência baixa, atua durante as fases inflamatórias e proliferativas 

da reparação tissular, modulando síntese de mediadores inflamatórios e espécies 

reativas de oxigênio (ROS). O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos da 

aplicação do laser de baixa intensidade em ratos espontaneamente hipertensos 

SHR (Spontaneously Hypertensive Rats) em longo prazo na modulação autonômica 

cardiovascular e no estresse oxidativo sangúineo. Estudo prospectivo, randomizado 

e controlado com 16 ratos SHR, divididos aleatoriamente em 2 grupos: Sham (n=8) e 

Laser (n=8).O experimento foi dividido em três fases: Fase I – Irradiação dos 

animais: constituiu-se na irradiação com laser nos animais SHR, onde o grupo Laser 

recebeu três aplicações semanais de LBI durante sete semanas; já no grupo Sham 

foram realizados três simulações de aplicação semanais de Laser de Baixa 

Intensidade (LBI) durante 7 semanas, totalizando 21 aplicações de LBI. Os animais 

foram irradiados pontualmente, na região dorsal da cauda, utilizando um Laser 

Diodo (MMOptics, São Carlos, SP, Brasil) com comprimento de onda de λ = 780 ± 2 

(nm); potência de 40 mW, área do feixe de 0,04 cm2, densidade de energia de 30 

J/cm2, densidade de potência de 1W/cm2, tempo total de irradiação de 90 s de 

exposição. Fase II – Avaliação hemodinâmica e autonômica cardiovascular: 

constituiu-se nos procedimento de canulação, registro de dados e coleta de material, 

teve inicio após sete semanas de irradiação. Os animais canulados foram avalidados 
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de forma hemodinâmica, bem como analisada a modulação autonômica 

cardiovascular. Fase III – Análises do estresse oxidativo, foram analisadas: a) danos 

à proteína; b) danos à membrana celular; c) atividade enzimática; d) concentração 

de nitrito. Os dados da fase II e III foram coletados e analisados estatisticamente 

através dos testes Anova One Way, seguido de Post Hoc de Student Newman-

Keulls, considerando-se o nível de significância p < 0,05, equivalendo a um erro α de 

0.05. Os resultados hemodinâmicos do grupo tratado com LLLT denotaram um 

decréscimo significativo da PA quando comparado com o grupo Sham. A pressão 

arterial diastólica (PAD) do grupo Laser revelou uma redução de -14 mmHg (143± 

4*vs157±3 mmHg Sham) e a pressão arterial média (PAM) -13mmHg 

(169±4*vs182±4 mmHg Sham), a frequência cardíaca (FC) em repouso 

(312±14*vs361±13 bpm Sham) revelando uma diferença estatisticamente 

significante, porém o valor da pressão arterial sistólica(PAS)  não mostrou (196±5 x 

207±4 mmHg) alterações entre os grupos. As avaliações espectrais no domínio do 

tempo e da frequencia demostraram que o grupo Laser reduziu a atividade simpática 

sobre o coração e vasos sanguíneos quando comparados ao grupo Sham. A 

variação frequência cardíaca foi analisada através dos componentes VAR-IP 

(variabilidade do intervalo de pulso) e o DP-IP (desvio do intervalo de pulso) que 

evidenciaram que o LBI foi eficaz no decréscimo variação da FC e da atividade 

simpática no coração, induzindo assim a queda das pressões arteriais. A 

laserterapia mostrou um incremento no componente espectral baixa frequência no 

intervalo de pulso (BF-IP ação do simpático no coração), porém o grupo Sham 

apresentou-se exacerbadamente diminuído (6.77 ± 4.35 e 2.31±0.16 ms² Sham) em 

função da saturação da variação desse componente que foi reduzido. Desta forma, 

houve um importante decréscimo da atividade simpática com o uso do LBI, 

significando uma importante diminuição dos níveis pressóricos. A banda de alta 

frequência (AF-IP atividade parassimpática cardíaca) não mostrou diferenças 

estatísticas significantes entre os grupos Laser e grupo Sham.  A sensibilidade dos 

barorreceptores, avaliada pelo índice alfa, demonstrou um significativo incremento 

da resposta no grupo Laser (1.07 ± 0.23 vs 0.45 ± 0.20 ms/mmHg Sham), revelando 

uma melhora na sensibilidade destes receptores. Os resultados dos barorreflexos 

encontravam-se associados a outro dado relevante, o componente VAR-PAS (49.55 

± 15.94* vs 70.51 ± 13.55 mmHg² Sham) e DP-PAS (6.94 ± 1.21* vs 8.68 ± 1.11 
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mmHg Sham)  que mostrou-se diminuído no grupo Laser, indicando que a melhora 

da sensibilidade barorreflexa ocorreu, concomitantemente, à redução positiva da 

variação da PAS.  Não houve diferenças estatísticas significantes na PAS basal 

(196±5 vs 207 ± 4 mmHg Sham) entre os dois grupos. Já os resultados encontrados 

na análise do estresse oxidativo e autonômica demonstraram uma associação entre 

o incremento da produção do óxido nitrico (NO) (nitrito 0.36 ± 0.03 vs 0.26 ± 0.03 

nm/mg Sham) e redução do simpático vascular (BF-PAS 7.28 ± 1.63* vs 9.86 ± 0.47 

Sham), ambos levando a uma vasodilatação com consequente queda dos níveis 

pressóricos  arteriais. A laserterapia mostrou alterar parâmetros oxidativos como as 

espécies reativas de nitrogênio (RNS reactive nitrogen species), o nitrito plasmático, 

revelando um aumento do metabolismo do NO, como já descrito anteriormente e 

denotou uma diminuição significativa da concentração de carbonilas plasmáticas 

(3.93 ± 0.24 * vs 4.75 ± 0.26 nm/mg Sham). A defesa enzimática foi analisada 

através da concentração da enzima SOD no plasma sanguíneo, que não apontou 

diferenças significativas (4.42 ± 0.10 vs 4.25 ± 0.06 usod/mg) entre os grupos. 

Evidenciamos que o LBI foi capaz de reduzir este parâmetro oxidativo, reduzindo os 

danos às proteínas decorrente do estresse. Desta forma, concluímos que a 

laserterapia demonstrou resposta positiva ao melhorar a atividade autonômica 

cardiovascular e parâmetros oxidativos que resultaram na redução dos níveis 

pressóricos dos animais hipertensos. 

 

Palavras-chave: Laser de Baixa Intensidade (LLLT), Laserterapia, Hipertensão, 

Modulação Autonômica Cardiovascular, Disfunção Endotelial, Estresse Oxidativo, 

Espécies Reativas de Oxigênio (EROS), Alterações Hemodinâmicas, SHR (ratos 

espontaneamente hipertensos). 
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ABSTRACT 

 

Due to the increasing numbers of Systemic Arterial Hypertension (HBP) 

patients in population and its senescence, steadily increased from 600 million in 1980 

to 1.2 billion in 2008. The World Health Organization (WHO) in 2009 attributed to 

high blood pressure (BP) was the death cause for 9.5 million people worldwide. 

Currently, the hypertension has become a serious public health problem. This entity 

is an important risk factor for congestive heart failure, cerebrovascular disease, acute 

myocardial infarction, nephropathy, retinopathy and peripheral vascular insufficiency. 

Studies have suggested that laser photobiomulation, employing a low power, acts 

into the inflammatory and proliferative phases of tissue repair, by modulating the 

inflammatory mediators synthesis as same as the Reactive Oxygen Species (ROS). 

According scientific publications indicate that the inflammation component is closely 

related to systemic arterial hypertension as well as possibly to the oxidative stress, 

both participates in the Hypertension genesis. The aim of this study was to verify the 

long-term effects of Low Level Laser Therapy (LLLT) application in Spontaneously 

Hypertensive Rats-SHR (Spontaneously Hypertensive Rats) through on 

cardiovascular autonomic modulation and oxidative stress in the blood. The 

experiment consisted in 3 phases: Phase I – LLLT irradiation on SHR: The 

experiment's phase I consisted of animal’s irradiation, when the laser group received 

three times LLLT applications weekly for a 7 weeks total; the sham group received 

three times per week of LLLT simulation for 7 weeks and a total of 21 applications. 

Prospective, randomized, controlled study, with 16 SHR approximately 2 months 

age, randomly divided into 2 groups : Sham (n = 8) and Laser (n = 8). The animals 

were irradiated in a prompt, onto the tail’s dorsal area, using a Diode Laser 

(MMOptics, São Carlos, SP, Brazil) with a wavelength (λ) of 780 ± 2 (nm), output 

power at 40 mW, with a 0.04 cm2 beam area, dose of 30 J/cm2 power density of 

1W/cm2 and irradiation time of 90 s. In Phase II - Hemodynamic and autonomic 

cardiovascular evaluation: for a period of 7 weeks, consisted in the cannulation 

procedure, collecting and analysis. The animals were cannulated, evaluated 

hemodynamically and analyzed the cardiovascular autonomic modulation. Phase III - 

Oxidative stress analysis, were analyzed: a) protein damage; b) cell membrane 

damage; c) antioxidant enzyme activity; d) nitrite concentrations. Data from phase II 
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and III were collected and statistically analyzed applying One Way ANOVA test, 

followed by post hoc Student - Newman Keulls and considering the significance level 

of p < 0.05, equivalent to an error α 0.05. The results demonstraded hemodynamic 

parameters of group LLLT treated showed a BP reduction, when compared with the Sham 

group. In laser group the diastolic arterial pressure (DAP) showed a reduction of -14 mmHg 

(± 143 * 4 x 157 ± 3 mmHg Sham) and mean arterial pressure (MAP) - 13mmHg (169 ± 4 * x 

182 ± 4 mmHg Sham) there were  statistically significant difference. Although the value of 

systolic arterial pressure (SAP) (196 ± 5 x 207 ± 4 mmHg) showed no differences. There was 

a decreased in resting HR with a statistically significant difference in the laser group 

compared to Sham (312 ± 14 vs. 361 ± 13 bpm sham). The spectral reviews in the field of 

time and frequency showed that the Laser group decreased sympathetic activity on the heart 

and blood vessels while compared to the Sham group. The heart rate variation was analyzed 

using the DP-PI ( standard deviation of the pulse interval) VAR-PI components (pulse interval 

variability) and it demonstrated that LLLT was effective in diminishing variation in heart rate 

(HR) and sympathetic activity in heart, inducing a substantial fall in blood pressure. 

Lasertherapy presented a rise in spectral low-frequency component in the pulse interval (LF - 

IP action of the sympathetic at heart), though the sham group showed up exaggeratedly 

decreasing (6.77 ± 4:35 and 2:31 ± 0:16 ms ² Sham) as a function of saturation variation. 

Thus, there was a significant reduction in sympathetic activity after LLLT using. A high-

frequency band on interval pulse HF-IP (parasympathetic activity) showed no statistically 

significant differences between the groups and Laser Sham group. The baroreceptor 

sensitivity, assessed by the alpha index, signalized a significant increase in the Laser (1:07 ± 

0:23 vs. 0:45 ± 0:20 ms / mmHg Sham) group, presenting an improvement in the receptors 

sensitivity. The baroreflex results were associated with other relevant data, the VAR - SAP 

(49.55 ± 15.94 * vs 70.51 ± 13:55 mmHg² Sham) and   SD -SAP (6.94 ± 1.21 * vs 8.68 ± 1.11 

mmHg Sham) that proved to be diminished in the laser group, indicating baroreflex 

improvement sensitivity concomitantly to the positive SAP variation reduction of. There were 

no significant differences in baseline SAP (196 ± 5 vs. 207 ± 4 mmHg Sham) between the 

two groups. The results in the oxidative stress and autonomic analysis demonstrated an 

association between increased NO production (nitrite 0:36 ± 0:03 vs 0:26 ± 0:03 nm / mg 

Sham) and decreased in the vascular sympathetic (LF - SAP 7.28 ± 1.63 * vs 9.86 ± 0.47 

Sham), both leading to a profound vasodilatation then a significant fall in of blood pressure. 

Lasertherapy shown to alter the plasma parameters such as oxidative nitrite, revealing an 

NO increased metabolism, as described above and, moreover, accounted for a significant 

reduction in carbonyl plasma concentration (vs 3.93 ± 0.24, 4.75 ± 0:26 * nm / mg Sham). 

Our experimental study indicate that LLLT was able to reduce the oxidative stress 
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parameters through diminishing the damage to the proteins. The enzymatic defense was 

analyzed by the enzyme SOD concentration in blood plasma, denoted that no significant 

differences (4:42 ± 0:10 4:25 ± 0:06 vs usod / mg) between groups. Thus, low level laser 

therapy has shown to improve cardiovascular autonomic activity as well as oxidative 

parameters which resulted in steadily  staggeringly  reduce the blood pressure of 

hypertensive animals. 

 

Key-words: Low Level Laser Therapy (LLLT), Lasertherapy, Hypertension, 

Cardiovascular Autonomic Modulation, Oxidative Stress, Reactive Oxygen Species 

(ROS), Endothelial Inflammation, Spontaneously Hypertensive Rats (SHR), 

Hemodynamic Response. 
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SUS                                   Sistema Único de Saúde 
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TNF-α             Fator de Necrose Tumoral Alfa  

VAR-IP                              Variância do intervalo de pulso 

VAR-PAS                          Variância da pressão arterial sistólica 

VFC             Variabilidade da Frequência Cardíaca  

VPAS             Variabilidade Pressão Arterial Sistólica  

VS             Volume Sistólico 

λ               Lambda (comprimento de onda) 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) um em cada três adultos 

no mundo sofrem de Hipertensão Arterial Sistêmica - HAS (WHO, 2012). Em razão 

do aumento populacional e seu envelhecimento, o número de pessoas com HAS 

cresceu de 600 milhões em 1980 para 1,2 bilhões em 2008 (SBH, 2012). A HAS 

tornou-se atualmente um grave problema de saúde pública mundial. 

No Brasil são cerca de 17 milhões de portadores de HAS atingindo 35% da 

população acima de 40 anos. Sua incidência tem se tornado cada vez mais precoce 

e cerca de 4% das crianças e adolescentes também têm seus níveis pressóricos 

alterados (Ministério da Saúde, 2006). 

Estando entre as causas mais frequentes de morbimortalidade dos adultos e 

idosos, a HAS é considerada um importante fator de risco para insuficiência cardíaca 

congestiva, doenças cerebrovasculares, infarto agudo do miocárdio, nefropatia, 

insuficiência vascular periférica e retinopatia (SBH, 2012). 

A mortalidade por doença cardiovascular aumenta progressivamente com a 

elevação da Pressão Arterial Sistólica (PAS) e Pressão Arterial Diastólica (PAD) a 

partir de 130/95 mmHg, respectivamente, de forma linear, contínua e independente 

(SBC; SB SBN, 2010). Estima-se que 40% dos acidentes vasculares encefálicos e 

em torno de 25% dos infartos ocorridos em pacientes hipertensos poderiam ser 

prevenidos com terapia anti-hipertensiva adequada (Ministério da Saúde, 2010). 

Os resultados desses números implicam em um impacto econômico e um 

elevado ônus social ao setor saúde, repercutindo sobre a seguridade social e sobre 

a população (LESSA, 2006). Uma internação por Acidente Vascular Encefálico 

(AVE) num hospital acadêmico nos Estados Unidos da América dura em média seis 

dias e custa em média US$ 4.408.00 e baseado em dados do National Center for 

Health Statistics, do Health Care Financing Administration e do US Bureau of the 

Census em 2000, o custo direto com hospitalização, profissionais e medicamentos e 

custos indiretos  no tratamento de AVE somaram cerca de U$298 bilhões de gastos 

nos EUA. Além do impacto econômico, deparamos com impacto psicológico e social 

já que o paciente sequelado tem dificuldade para retornar à atividade laborativas é 

obrigado a aposentar-se por invalidez, necessitando de cuidadores e uma nova 

estruturação socioeconômica familiar (NEVES, 2002). 
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Em 2008, a prevalência global de HAS em indivíduos acima de 25 anos foi de 

40%. (SBH, 2012). Estudos populacionais em cidades brasileiras, considerando-se 

valores de Pressão Arterial (PA) ≥ 140/95 mmHg, encontraram prevalências na faixa 

etária entre 60 e 69 anos de 50% de hipertensos e 75% acima de 70 anos. Entre os 

gêneros, a prevalência foi maior em homens 35,8% e de 30% em mulheres. Revisão 

sistemática quantitativa de 2003 a 2008, de 44 estudos em 35 países, revelou uma 

prevalência global de 37,8% em homens e 32,1% em mulheres (SBC; SBH; SBN, 

2010). 

Desta forma estratégias terapêuticas a fim de reduzir os números alarmantes 

de doenças relacionadas, direta ou indiretamente à HAS, podem ser de grande valia 

para a população hipertensa no mundo.  
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2   REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Fisiologia da Pressão Arterial Sistêmica 

 

A pressão arterial sistêmica é determinada pela combinação instantânea entre 

o volume do minuto cardíaco (DC), a resistência vascular periférica e a capacitância 

venosa que condiciona o volume sistólico (IRYGOEN et al, 2003). 

O ciclo cardíaco é composto por duas fases: contração e relaxamento do 

miocárdio, chamados de sístole e diástole, respectivamente. Em um indivíduo 

normal e em repouso, quando o ventrículo esquerdo se contrai a válvula aórtica se 

abre e o sangue flui para a artéria aorta, cujas paredes se distendem, elevando a 

pressão sanguínea para aproximadamente 120 mmHg (PAS). Após o fechamento da 

válvula aórtica, o sangue flui pela artéria aorta em direção aos tecidos e a pressão 

sanguínea cai para os níveis de aproximadamente 80 mmHg (PAD). Este volume 

sanguíneo é bombeado na sístole cardíaca (Volume Sistólico-VS) multiplicado pelo 

número de batimentos cardíacos (Frequência Cardíaca- FC) no tempo de um 

minuto, resulta no débito cardíaco (DC), ou seja, é a quantidade de sangue 

bombeado pelo coração em um minuto (GUYTON,  2006). 

 

PA = DC X RVP, sendo que DC = FC X VS 

 

(PA =pressão arterial; DC=débito cardíaco; RVP = resistência vascular 

periférica; FC= frequência cardíaca; VS = volume sanguíneo). 

 

As variáveis hemodinâmicas são obtidas através de medidas diretas do fluxo 

sanguíneo. Estas medidas permitem avaliar o desempenho cardíaco e são 

conhecidas como: 

PAD = Pressão Arterial Diastólica 

PAS = Pressão Arterial Sistólica 

FC  = Frequência Cardíaca 

PAM (Pressão Arterial Média) = É a pressão mínima necessária para a 

perfusão coronariana e tecidual. Onde, PAM = PAS + (PAD x 2) / 3 
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A resistência vascular periférica é definida como a resistência oferecida pelos 

vasos ao fluxo sanguíneo tecidual. Depende de um complexo mecanismo de 

regulação de resistência das arteríolas, no qual atuam de maneiras                     

inter-relacionadas: o balanço eletrolítico (Na+, K+, Ca++); o sistema                        

renina-angiotensina-aldosterona; os barorreceptores (seio carotídeo, arco aórtico e 

átrio direito); neurotransmissores adrenérgicos (noradrenalina e epinefrina); e fatores 

hormonais (hormônio, ACTH, cortisol, prostaglandinas, sistema calicreína-cinina, 

hormônio antidiurético /natriurético renal e etc.) (LOLIO, 1990). 

 

2.2 Controle da Pressão Arterial 

 

A regulação da pressão arterial sistêmica é uma das funções fisiológicas mais 

complexas do organismo, dependendo das ações integradas dos sistemas 

cardiovasculares, renal, sistema nervoso autônomo (SNA) e neuroendócrino 

(SANJULIANI, 2002). Vários mecanismos atuam e interagem paralelamente no 

controle da PA sistêmica e podem ter uma ação rápida, de médio prazo e longo 

prazo (GUYTON, 2006). 

 

2.2.1 Mecanismo de Ação Rápida 

 

Os pressorreceptores arteriais são células mecanorreceptores sensíveis às 

deformações da parede vascular e constituem um mecanismo de controle reflexo da 

PA. Os mecanismos de ação rápida são acionados através dos pressoceptores, 

representados pelos barorreceptores e quimioceptores arteriais. Os reflexos 

originados nos pressoceptores arteriais e cardiopulmonares são os principais 

mecanismos de controle efetivo da pressão arterial em curto prazo, levando a PA 

sistêmica aos limites da normalidade em questão de segundos a minutos 

(CAMPGNOLE; HAIBARA, 2001). 

A regulação neuro-hormonal da PA sistêmica funciona como um arco-reflexo 

envolvendo receptores, aferências, centros de integração, eferências / efetores e 

alças hormonais, bem como, pelo menos os três maiores arcos reflexos estão 

envolvidos na modulação da atividade simpática. Os barorreceptores arteriais (alta 

pressão), receptores cardiopulmonares (baixa pressão) e quimiorreceptores arteriais 
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são interligados e conectados, como também exercem suas funções em tecidos e 

órgãos (IRIGOYEN Eet al, 2005). 

 

I - Barorreceptores  

 

Os barorreceptores arteriais controlam o principal mecanismo de controle 

reflexo da PA sistêmica. Localizados na crossa da aorta e no seio carotídeo, 

próximos à bifurcação das carótidas, são os principais responsáveis pela regulação 

momento a momento da PA. As informações sobre os níveis de PA sistêmica são 

conduzidas à região bulbar do SNC, através da frequência de descargas dos 

receptores (diferenças de potenciais de ação), causadas pela tensão vascular e 

maior deformação da aorta. Em resposta, o reflexo pressorreceptor participa da 

homeostase hemodinâmica controlando o tônus simpático e parassimpático para o 

coração e vasos. Assim, quando os pressorreceptores são estimulados, ocorre uma 

redução da atividade simpática e aumento da atividade vagal que se traduz em 

vasodilatação arteriolar e venosa, bradicardia e redução da contratilidade miocárdica 

(IRIGOYEN et al, 2005). 

 

II - Receptores Cardiopulmonares 

 

A região cardiopulmonar contém numerosos mecanorreceptores localizados 

nas câmaras cardíacas e pulmão, cujas fibras são em sua maioria amielinizadas. Os 

receptores cardiopulmonares localizam-se, basicamente, em associação com os 

grandes vasos arteriais do tórax e do pescoço e transmitem estímulos para o centro 

respiratório (GUIMARÃES et al, 2011). Tem um papel importante no controle neural 

da circulação, cuja ativação exerce um controle tônico da função cardíaca. Quando 

ativados, estes receptores promovem um aumento da atividade parassimpática e 

causam uma simpato-inibição no coração e nos vasos, que resultam a uma redução 

de débito cardíaco de forma a diminuir os valores de pressão arterial (BERNE,2004). 
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III – Quimiorreceptores 

 

Os quimiorreceptores periféricos são constituídos por células altamente 

especializadas, capazes de detectar alterações da pressão parcial de oxigênio (pO2), 

pressão parcial de dióxido de carbono (pCO2) e concentração hidrogeniônica (pH) do 

sangue. Segundo a sua localização, podemos classificá-los em quimiorreceptores 

carotídeos (bifurcação da carótida) e quimiorreceptores aórticos (arco aórtico e 

artéria pulmonar) e sua ativação tem um importante papel no controle reflexo da 

ventilação pulmonar. Além do mais, tem sido sugerido que sua ativação exerce 

influência sobre o sistema cardiovascular através da estimulação do sistema 

nervoso simpático que mantem os níveis basais da PA sistêmica e parte da 

resistência periférica (IRIGOYEN et al, 2005). 

 

 2.2.2 Mecanismo em Médio Prazo 

Nos mecanismos em médio prazo (horas ou dias) encontramos as ações 

vasoconstritora e vasodilatadora. Em caso de estiramento prolongado são ativadas 

substancias vasoconstritoras capazes de acomodar diâmetro dos vasos e a 

secreção de substâncias vasorrelaxantes, em situações de hipotensão prolongada, 

permitindo a reabsorção de fluido intersticial para o interior dos capilares. Estas 

substâncias vasoativas são representadas por hormônios e autacóides que 

influenciam a excreção renal de sódio. Destacam-se como vasoconstritores a 

angiotensina II, vasopressina e catecolaminas e vasodilatadores prostaciclina, 

bradicinina, fator natriurético atrial, óxido nítrico (NO), além da aldosterona como um 

mineralocorticoide retentor de sódio (HEIMANN; KRIEGER; ZATZ, 2006). 
 

2.2.3. Mecanismo em Longo Prazo 

São necessárias algumas horas para apresentar uma resposta significativa e 

fornece um efeito regulatório sustentado. Essa capacidade baseia-se no fato de que 

a pressão de perfusão renal exerce uma profunda influência sobre a excreção de 

sódio e água (natriurese pressórica) nos túbulos renais. Portanto, o rim é o centro 

desse sistema de regulação, controlando a volemia sanguínea e é influenciado pelo 

sistema renina-angiotensina-aldosterona(SRAA) (HEIMANN;KRIEGER;ZATZ, 2006). 
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2.2.4 Controle Neurogênico Pressão Arterial Sistêmica 

 

Diversas evidências demonstram que o sistema nervoso central exerce um 

controle sobre a pressão arterial (MARVAR et al., 2011). O centro vasomotor, 

situado na região bulbar, influencia através do Sistema Nervoso Autônomo (SNA), 

fibras simpáticas e parassimpáticas na regulação do tônus contrátil da musculatura 

lisa dos vasos sanguíneos e modulação do sistema cardiovascular (HEIMANN; 

KRIEGER; ZATZ, 2006). 

O Sistema Nervoso Autônomo (SNA) promove modificações tônicas e 

reflexas no coração, alterando o débito e frequência cardíaca através da ação de 

neurotransmissores, a saber: Noradrenalina (NOR) liberado pelo sistema nervoso 

simpático (SNS) e Acetilcolina (AcetilCoA) liberado pelo sistema nervoso 

parassimpático (SNP) sobre as fibras cardíacas. A resistência vascular periférica 

também é alterada pela ação da NOR (simpático) que modifica a musculatura lisa 

vascular. Além disto, o simpático pode exercer efeito trófico sobre as células 

musculares lisas e miocárdicas (DE ANGELIS; BRASILEIRO-SANTOS; IRIGOYEN, 

2004).  

A PA sistêmica é determinada por duas ações: a propulsão do sangue pelo 

coração e a resistência do fluxo sanguíneo nos vasos periféricos. A estimulação 

simpática eleva o fluxo de propulsão sanguínea e a resistência periférica, levando a 

um aumento da PA sistêmica. Em contrapartida, o estímulo moderado do 

parassimpático, mediado pelo nervo vago, reduz a frequência cardíaca e não tem 

efeito sobre a resistência vascular, promovendo uma leve diminuição da PA 

(GUYTON, 2006). 

 

2.2.5 Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona (SRAA) 

  

O (SRAA) é um mecanismo hormonal, cujo papel fundamental está 

relacionado com o balanço hidroeletrolítico do organismo e o controle da PA 

sistêmica, estimulando também a liberação de aldosterona pelo córtex da 

suprarrenal. Este hormônio promove o incremento da reabsorção de sódio e 

excreção tubular do potássio no sistema renal, e consequentemente, o acréscimo do 

volume plasmático sanguíneo. Desta forma, funciona como um mecanismo de 
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defesa em casos de hipotensão hipovolêmica (hemorragia ou privação de sal) 

(GUYTON, 2006). 

Os avanços das técnicas da biologia molecular revelaram que existem duas 

diferentes formas de atuação do SRAA: o sistema circulante, cuja descrição é 

clássica e já conhecida há tempos e o sistema tecidual ou local, descrito mais 

recentemente.  De modo diferente da visão endócrina clássica, hoje se fala em 

sistemas renina-angiotensina teciduais com funções parácrinas, autócrinas e 

epícrinas. A angiotensina II (ANG II) formada nestes tecidos vem sendo considerada 

uma “citocina multifatorial” que regula a expressão de fatores de crescimento, fator 

pró-trombogênico, fator pró-inflamatório, citocinas e moléculas de adesão, as quais 

estão envolvidas no crescimento celular/apoptose, na fibrose e inflamação tissular 

(SANJULIANI et al., 2011).  

ANG II, além de ser um potente agente vasoconstritor, tem um papel 

relevante no crescimento celular e processo de remodelamento cardiovascular, 

atuando sobre os receptores AT1, encontrados de forma abundante nos vasos, rins, 

coração, fígado e cérebro que mediam a ação vasoconstritora, a sede, a liberação 

de vasopressina, a aldosterona, crescimento e migração celular. Mais recentemente, 

foi descrito que a ANG II pode ser responsável pela geração de ROS e está 

envolvida no processo de inflamação, aterosclerose e envelhecimento vascular 

(SANJULIANI et al., 2011).  

 

2.3 Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 

 

 A hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de PA sistêmicas. Associa-se, 

frequentemente, a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, 

encéfalo, rins e vasos sanguíneos), bem como as alterações metabólicas, 

consequentemente elevando o risco de eventos cardiovasculares (SBC; SBH; SBN, 

2010). 

A hipertensão arterial pode ser classificada, segundo sua etiologia, em 

hipertensão primária ou essencial e hipertensão secundária. Aproximadamente 95 % 

dos casos são de hipertensão primária ou essencial, sem causa orgânica evidente, 

também conhecida como idiopática. Para os demais casos, a hipertensão é 
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secundária, ou seja, existe uma causa etiológica estabelecida, cujo diagnóstico 

permite o controle ou a cura da doença.   

Os critérios para diagnóstico e classificação dos indivíduos acima de 18 anos, 

de acordo com os níveis pressóricos, obedecem as IV Diretrizes Brasileira de 

Hipertensão Arterial (SBC; SBH; SBN, 2002), relacionadas abaixo na tabela 1. 

 

                      Tabela 1. Classificação da pressão arterial sistêmica. 

  

Fonte: IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2002). 

 

2.3.1 Fatores de Risco na Hipertensão Arterial 

 

Cinco décadas de investigação epidemiológica do estudo de Coorte de 

Framingham estabelece que a elevação da pressão sanguínea seja o maior fator de 

risco para as principais doenças cardiovasculares, incluindo a doença coronariana, 

insuficiência cardíaca congestiva (ICC), miocardiopatias, acidente vascular 

encefálico (AVE), doença renal. Uma revelação importante na investigação 

epidemiológica é que a hipertensão ocorre geralmente em conjunto com outros 

fatores de risco metabolicamente associados, sendo que, isoladamente, ocorre 

somente em 20% dos casos de hipertensão (KANNEL, 2000). 

Fatores de risco e comorbidades associadas entre si e a outras condições 

favorecem o aparecimento da HAS podendo ser classificados em: fatores não 

modificáveis: idade, sexo, genética, etnia, e como também em fatores modificáveis: 

obesidade, estresse, sedentarismo, álcool, tabaco, anticoncepcionais e 

dislipidemias.   

CLASSIFICAÇÃO  PRESSÃO DIASTÓLICA (mmHg) PRESSÃO SISTÓLICA(mmHg)

OTIMA <80 <120

NORMAL <85 <130

NORMAL LIMITROFE 85-89 130-139

ESTÁGIO LEVE 90-99 140-159

ESTÁGIO MODERADO 100-109 160-179

ESTÁGIO GRAVE ≥  110 ≥180

SISTÓLICA ISOLADA ≥  90 ≥ 140

HIPERTENSÃO
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2.3.2 Fisiopatologia: Gênese da Hipertensão Arterial 

 

A HAS parece ter causa multifatorial para a sua gênese e manutenção 

(SANJULIANI, 2002). A investigação da sua fisiopatologia resulta de evidências de 

anormalidades dos mecanismos fisiológicos de controle da pressão arterial 

(IRIGOYEN et al., 2003). 

Atualmente, apesar das controvérsias, existem duas principais teorias que 

tentam explicar a gênese da HA. A teoria neurogênica, inferindo que a HA é 

consequência de uma alteração do SNC, tendo como papel preponderante o 

sistema nervoso autônomo. De outro lado, temos a teoria renal /hormonal, em que o 

sistema renal está envolvido na gênese da HA, através da retenção de sal e água 

pelos rins e a atuação do SRAA (HEIMANN; KRIEGER; ZATZ, 2006). 

 

I. Teoria Neurogênica 

 

O SNA por meio de dois sistemas antagônicos, SNS e SNP, tem participação 

na gênese e manutenção da hipertensão arterial sistêmica (HAS). Estudos apontam 

para a hiperatividade simpática estar relacionada na fisiopatologia da HAS, do 

diabetes mellitus e doenças cardiovasculares. A variabilidade da pressão arterial 

está também relacionada com a redução da função parassimpática, e 

consequentemente, lesões de órgão alvos (GRASSI, MANCIA,2004). 

Na HAS primária existe um aumento do tônus simpático dos níveis e 

sensibilidade a NOR plasmática e sua liberação regional (spillover). Em estudos em 

hipertensão juvenil foram evidenciados incremento dos níveis plasmáticos 

circulantes de norepinefrina caracterizando uma hiperatividade adrenérgica. 

Também foi detectado aumento da atividade simpática em diversas condições 

clínicas caracterizadas pela elevação da PA, como por exemplo: hipertensão no 

idoso, hipertensão gestacional, síndrome do avental branco e outros 

(GRASSI,MANCIA 2007). 

A diminuição da sensibilidade dos barorreceptores também pode estar 

envolvida na patogênese da HAS, sendo, provavelmente, o maior determinante do 

incremento da variabilidade da PA em indivíduos hipertensos (IRIGOYEN; 

KRIEGER, 1998). O quimiorreflexo ativado, nas apneias do sono noturnas, pode 



32 
 

 
 

também estar associado à elevação da pressão arterial e aumento da atividade 

simpática (DE ANGELIS; BRASILEIRO-SANTOS; IRIGOYEN, 2004).  

As elevações ou diminuições dos níveis pressóricos fazem com que se 

desloque a faixa de funcionamento dos barorreceptores para um novo nível de PA e 

estes passam a ser reconhecidos como normais nestes indivíduos. Dessa forma, 

sua sensibilidade é reduzida, provocando, consequentemente, uma deficiência na 

regulação da pressão arterial. Essa menor sensibilidade dos barorreceptores reflete 

na elevação da variabilidade da PA nos hipertensos e, indiretamente, das 

consequentes lesões de órgãos-alvo (IRIGOYEN; CONSOLIM-COLOMBO; 

KRIEGER, 2001). 

Também tem sido sugerido que alterações metabólicas, comumente 

detectáveis na hipertensão, relacionadas a estados hiperinsulinemia e resistência 

insulínica podem ser desencadeantes no aumento da PA. Tal fato se deve a ação 

simpato-excitatória da insulina.  A ANG II exerce também ações simpato-excitatórias 

na HAS, dado a evidência que o bloqueio farmacológico do SRAA através dos 

inibidores da enzima conversora de angitensina (ECA) ou dos seus receptores 

modulam o sistema simpático (GRASSI, 2001, GRASSI, MANCIA, 2004). 

Estudos recentes apontam o envolvimento do sistema autonômico e sistema 

imune na modulação e patogênese da doença cardiovascular e própria hipertensão. 

A desregulação do sistema nervoso autônomo incrementa a resposta inflamatória do 

sistema imunitário inato e adaptativo, conduzindo à iniciação ou aceleração de 

processos patológicos e agravamento de riscos cardiovasculares. Estes estudos 

também propõem que a migração dos linfócitos T aos tecidos renais ou vasculares, 

contribuiria para o processo inflamatório e patológico em casos de hipertensão. Um 

dos mecanismos envolvidos na migração de linfócito T envolve um dano tecidual do 

órgão alvo, cuja resposta é uma tensão vascular induzida pela ligeira elevação de 

PA sistêmica. Esta tensão induz a produção de matriz de metaloproteinase na 

parede vascular, atuando como um fator neoantigênico, ativando a resposta imune 

inata e levando a migração de linfócitos T citotóxicos para o sítio de lesão 

(ABBOUD; HARWANI; CHAPLEAU, 2012). 
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II. Teoria Renal / Hormonal 

 

O sistema renal, de acordo com essa teoria, é o único órgão a regular a 

excreção de sódio e controle da volemia sanguínea. O rim é capaz responder as 

variações de PA no organismo e responsável por manter o seu controle em longo 

prazo (GUYTON, 2006). 

O desenvolvimento da hipertensão e de outras formas de doenças 

cardiovasculares e renais tem como um importante mediador, o sistema           

renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). A angiotensina II atua como principal 

agente da hiperatividade desse sistema.  A hiperatividade do SRAA pode estar 

relacionada na ventricular esquerda, remodelação ventricular pós-infarto do 

miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva e alterações renais (RIBEIRO; 

FLORENCIO, 2000). 

 

2.4 Estresse Oxidativo 

 

A óxido-redução faz parte do metabolismo e vida aeróbica do nosso 

organismo e, portanto, a produção de radical livre é uma consequência natural do 

metabolismo aeróbico.  

Radicais livres são espécies químicas que apresentam elétrons não pareados 

na última camada eletrônica da molécula (elétron livre), tornando altamente reativo a 

qualquer composto situado próximo à sua órbita externa. A formação de radicais 

livres ocorre de forma contínua e fisiológica, tendo um papel fundamental nas 

funções biológicas do organismo, como geração de eicosanoides, regulação do 

crescimento celular, fagocitose e diversas vias de transdução de sinais. Estes 

apresentam uma ação oxidante (cedem o elétron livre) ou ação redutora (recebem o 

elétron livre), e este cenário de óxido redução aparece no citoplasma, nas 

mitocôndrias ou mesmo na membrana celular (FERREIRA; MATSUBARA, 1997). 

Espécies Reativas de Oxigênio (ROS ou EROs) são radicais livres 

conhecidos como formas “ativas” de oxigênio molecular (O2) e apresentam a 

capacidade de oxidar outros compostos químicos. Os principais componentes 

desses radicais são: Ânion Superóxido (O2-), Peróxido de Hidrogênio (H2O2) e 

radical Hidroxila (OH-). Os ROS são formados a partir do oxigênio molecular 
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dissolvido e produzidos continuamente em pequenas quantidades. Para a remoção 

desses radicais livres, o organismo conserva um mecanismo fisiológico em que 

enzimas antioxidantes como a Peroxidade, Catalase (CAT) e Superóxido Dismutase 

(SOD), removem rapidamente estes radicais, e desta forma, evitam ações deletérias 

ao tecido (GUYTON, 2006). 

O ROS tem a capacidade de reagir com diversos componentes biológicos, 

tais como: lipídios, proteínas, ácidos nucléicos, carboidratos e Óxido Nítrico (NO). 

Estes radicais livres em quantidades fisiológicas participam na transdução dos sinais 

que regulam o crescimento e proliferação celular, diferenciação e morte celular 

(apoptose) (KASAL; NEVES, 2011). 

O sistema de defesa antioxidante é essencial para o equilíbrio entre agentes 

óxidos redutores, ou seja, o excesso de radicais livres é combatido pelos 

antioxidantes produzidos endogenamente ou absorvidos na dieta. Enzimas 

antioxidantes essenciais, tais como: Catalase (CAT), Superóxido Dismutase      

(SOD – converte superóxido em H2O2) e Glutationa Peroxidase (GPx), oferecem 

proteção contra o dano induzido por superóxido e peróxido de hidrogênio 

(FERREIRA; MATSUBARA, 1997). Os antioxidantes podem atuar de 2 formas: 1-

enzimaticamente, a exemplo da glutationa peroxidade, catalase e superóxido 

dismutase e 2- via não enzimática representada pela glutationa reduzida (GSH), 

tocoferóis (vitamina A), carotenoides (vitamina A), ácido ascórbico ( vitamina C) 

(BIANCHI; ANTUNES, 1999). 

O processo de estresse oxidativo, decorre da existência de um desequilíbrio 

entre compostos oxidantes e antioxidantes em favor da geração excessiva de 

radicais livres (ROS) e Espécies Reativas de Nitrogênio (RNS), em detrimento da 

velocidade de remoção desses, após a lesão tissular. Tal processo conduz à 

oxidação, causando danos à estrutura das biomoléculas de DNA, lipídios, 

carboidratos e proteínas, além de outros componentes celulares, tal fato pode 

consequentemente, levar a perda de suas funções biológicas e desequilíbrio 

homeostático, ocasionando um potencial dano oxidativo em células e tecidos 

(VASCONCELOS et al., 2007). 

O estresse oxidativo pode estar envolvido na etiologia de diversas doenças e 

condições fisiopatológicas como o envelhecimento, ateroesclerose, câncer, doenças 
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pulmonares, inflamação crônica, obesidade, diabete, doenças autoimunes e dentre 

outros.  

 

2.4.1 Hipertensão e Estresse Oxidativo 

  

As alterações vasculares na hipertensão envolvem produção de ROS. Existe 

uma estreita relação entre infiltrado de células inflamatórias e estresse oxidativo. O 

estresse oxidativo é um dos principais mecanismos pelos quais o SRAA exerce suas 

ações pró-inflamatórias nos microambientes formados pela parede do vaso 

sanguíneo ou pelo parênquima renal, levando a alterações vasculares em indivíduos 

hipertensos (KASAL; NEVES, 2011). 

Nos últimos anos, diversos estudos consistentes têm apontado para a 

interconexão do estresse oxidativo, inflamação e pressão arterial elevada em várias 

formas de hipertensão hereditária ou adquirida. Além disso, o bloqueio da produção 

de ROS atenua a resposta opressora à infusão de angiotensina II, assim como, o 

estresse oxidativo e hipertensão são acompanhados por infiltração de linfócitos T e 

macrófagos no túbulo renal. Por fim, as intervenções destinadas a prevenir ou 

reverter à inflamação melhoram o estresse oxidativo e diminuem a pressão arterial 

em hipertensos (VAZIRI et al., 2008). 

Na HA, o estresse oxidativo endotelial decorre da superprodução do Ânion 

Superóxido (O2-), que inibe atividade de NO e a reação de ambas forma um 

intermediário reativo Peroxinitrito (ONOO-), que gera um composto altamente lesivo, 

o radical hidroxila (OH-). Todos esses eventos resultam na diminuição da 

biodisponibilidade do NO em razão da presença de ROS, favorecendo a atividade da 

endotelina, causando injúria celular e disfunção endotelial, levando a uma 

preponderância de fatores vasoconstritores em relação aos fatores vasodilatadores 

(VASCONCELOS et al., 2007).  

Além disso, o estresse oxidativo persistente pode esgotar moléculas e inativar 

enzimas antioxidantes e, desse modo, afetar o sistema de defesa antioxidante. Na 

verdade, vários estudos recentes demonstraram prejuízo significativo de enzimas 

antioxidantes em vários modelos de hipertensão, incluindo ratos espontaneamente 

hipertensos e ratos com insuficiência renal crônica, hipertensão induzida por 

chumbo, diabetes, entre outros (SINDHU et al., 2004). 
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2.5 Hipertensão e Inflamação 

 
A inflamação exerce um importante papel na fisiopatologia da HAS presentes 

na disfunção endotelial e estresse oxidativo com a contribuição da ANGII como 

mediador (KASAL et al., 2011). A disfunção do SNA também pode incrementar a 

resposta inflamatória do sistema imunitário e adaptativo, agravando os riscos 

vasculares. (ABBOUD;HARWANI;CHAPELEAU, 2012).   

A (HA) está associada aos marcadores circulantes da inflamação. Foram 

detectados em pacientes com hipertensão arterial primária aumento dos níveis de 

moléculas inflamatórias, tais como a Proteína C-reativa circulante (PCR), o Fator de 

Necrose Tumoral alfa (TNF-α), Interleucina-6 (IL6), Moléculas de Proteína 

Quimiotática de Monócito-1 (MCP-1), e moléculas de adesão (P-selectina e Molécula 

de Adesão Intercelular1- ICAM-1). Os inibidores do SRAA atuam como anti-

hipertensivos em alguns pacientes e demostraram também reduzir os níveis de 

PCR, IL-6, TNF-α, resultando em um controle do processo inflamatório 

(CACHOFEIRO et al., 2009; RAHMAN et al, 2002; ZUBCEVIC et al., 2011). 

Estudos em experimentação animal demonstrou que a inflamação renal foi 

reduzida através uma dieta rica em antioxidantes, combatendo o estresse oxidativo 

e melhorando a HAS em ratos SHR. Foi detectada uma menor infiltração de 

linfocitos e macrofagos nos túbulos intersticiais renais. Portanto, a redução do 

estresse oxidativo e inflamação no túbulo-intersticial renal podem reduzir PA em 

modelos animais (RODRÍGUEZ-ITURBE et al., 2003; VAZIRI; RODRIGUEZ-

ITURBE, 2006). 

Harrison et al (2012) propõe que a inflamação atue como o elo entre o 

sistema nervoso central, sistema vascular e sistema renal, sendo que a angiotensina 

coordena a disfunção de todos esses sistemas, elevando per se a pressão arterial. 

Estímulos como a ANG II, concentrações elevadas de sal ou estresse crônico ativam 

regiões do cérebro, incrementando a atividade simpática, promovendo a produção 

local de citocinas inflamatórias (IL16 e IL17), liberação de neurotransmissores (NOR) 

e formação de neoantígenos. As Células Apresentadoras de Antígenos (APC), 

células dendríticas e macrófagos ativados estão envolvidos no reconhecimento 

destes neoantígenos, levando à ativação de linfócitos T. Este conjunto de fatores 

inflamatórios, composto de IL-17, IL-6, catecolaminas, angiotensina II e ROS, 

promovem a reabsorção de sódio no túbulo renal, uma mudança estrutural na 
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parede dos vasos sanguíneos e, por conseguinte uma vasoconstrição. O 

desenvolvimento destes eventos leva a uma progressão de um quadro de            

pré-hipertensivo para posteriormente se tornar um quadro de hipertensão severa 

(HARRISON et al , 2012). 

 

2.6 Hipertensão e Disfunção Endotelial 

 

Onde há vasos sanguíneos, há endotélio. O coração, rins e cérebro são 

considerados órgãos alvos da HAS, porém o acometimento desses órgãos tem início 

nos seus vasos sanguíneos, mais precisamente no endotélio. Considerado um 

sensor biológico, o endotélio é capaz de detectar e responder a estímulos 

mecânicos, fisicos ou químicos, mantendo a homeostase de todos os sistemas 

fisiologicos (DIAS; NEGRÃO; KRIEGER, 2011). 

O endotélio tem uma função autócrina e parácrina, regulando a secreção de 

substâncias que controlam o tónus, fluxo sanguíneo e metabolismo vascular. É 

responsável pela secreção de vários fatores vasodilatadores como Óxido Nítrico 

(NO-Nitric Oxide) e prostaciclina e vasoconstritores como as isoformas de 

Endotelinas 1, 2 e 3, Angiotensina II, Prostaglandinas H2, Tromboxana A2 e ROS 

(Alcantara, 2003). Os compostos vasoativos agem nas arteríolas regulando a PA 

momento a momento, controlando desta forma, a perfusão do fluxo sanguíneo nos 

tecidos, conhecido como autorregulação e assume uma grande importância na 

gênese da HAS (HEIMANN; KRIEGER; ZATZ, 2006). 
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Figura 1 – Mecanismos vasoconstritores e vasodilatadores no endotélio funcionalmente intacto.  O 
estímulo de receptores ou a ação direta destes agentes vasoativos levam a liberação de fatores de 
relaxamento ou contração derivados do endotélio (CARAMORI, ZAGO, 2000). 

 

A disfunção endotelial é uma alteração fenotípica da superfície endoluminal 

vascular caracterizada por um fenótipo pró-trombótico, pró-inflamatório e pró-

constritivo. Evidências recentes demonstram que a disfunção endotelial ou 

alterações fenotípicas vasculares apresentam uma intricada associação com HA e 

são preditores de futuros riscos cardiovasculares (DHARMASHANKAR; 

WIDLANSKY, 2010).  

Conceitualmente, a disfunção endotelial ocorre em função de um desequilíbrio 

entre fatores vasodilatadores e vasoconstritores (fig1), assim como entre mediadores  

pró-coagulantes e anticoagulantes, como também no crescimento e proliferação 

celular. Dessa forma incapacitando o endotélio de manter a homeostase vascular 

(CARAMORI, ZAGO, 2000). 

A aterosclerose é uma condição inflamatória, sendo que a disfunção 

endotelial parece preceder o desenvolvimento dessa patologia (ROSS, 1993). Trata-

se de uma doença progressiva, lenta e multifatorial que se caracteriza pela 

dislipidemia, com posterior deposição de lipídeos, células inflamatórias e elementos 

fibrosos na camada endotelial (fig2). A obesidade é fator de risco para doenças 

cardiovasculares e esta envolvida na síndrome metabólica que envolve aumentos 
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pressóricos, resistência à insulina e dislipidemia. Dessa maneira, ocorre uma 

alteração estrutural do endotélio e, consequentemente, uma estenose do leito 

vascular reduzindo o espaço intraluminal dos vasos sanguíneos. Atingem 

principalmente as artérias aorta, coronárias e cerebrais, levando a quadros de 

angina pectoris com possívelinfarto agudo do miocárdio, isquemia cerebral e 

aneurisma aórtico (GOTTLIEB, BONARDI, MORIGUCHI, 2005). 

 

 

 

 
 

 
Figura 2 – A inflamação está presente em todas as fases da aterosclerose. A- Primeiramente, ocorre 
o recrutamento e adesão dos leucócitos para a lesão aterosclerótica; selectinas e integrinas mediam 
à adesão a monocamada endotelial inflamada. Citocinas pró-inflamatórias são expressas dentro de 
ateroma fornecendo um estímulo quimiotático para os leucócitos e macrofagos carregados de 
lipídeos, dirigindo a sua migração para a camada íntima do endotélio. B- linfócitos T juntam-se aos 
macrófagos ativados na camada intima durante a evolução da lesão. São secretados fatores de 
crescimento que podem promover a migração e proliferação de células musculares lisas. C- Com o 
avanço da lesão formam-se as placas de ateroma e através de uma sinalização inflamatória (inibição 
de sintese de colágeno e aumento da colagenase), pode vir a ocorrer à ruptura das placas e a 
formação de trombos (LIBBY, RIDKER, MASERI, 2002). 

 

O endotélio vascular também é a sede de inúmeros processos oxidativos e 

está relacionada com a hipótese do estresse oxidativo na hipertensão arterial. Desta 

forma, células endoteliais, células da musculatura lisa vascular e fibroblastos 

produzem ROS e RNS. A HAS que é caracterizada por uma disfunção endotelial, 

onde encontramos alterações estruturais (hipertrofia da parede vascular) e síntese 
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de liberação de fatores vasoativos, produzidos por mudanças do fluxo sanguíneo 

(hemodinâmicas) causadas na hipertensão. Encontramos uma diminuição da 

biodisponibilidade do NO e consequentemente deficiência na ação vasodilatadora 

(VASCONCELOS et al. 2007; RIZZONI, 2002).  

O NO é um radical livre, gasoso, lipofílico e sintetizado por células 

endoteliais, células inflamatórias (macrófagos ativos) e neurônio, atuando como um 

importante mediador de processo intra e extracelulares (DUSSE; VIEIRA; 

CARVALHO, 2003).  É conhecido por sua ação vasodilatora e sintetizado a partir do 

aminoácido L-arginina, através da enzima NO-sintase constitutiva (c-NOS) e 

induzível (i-NOS) (BECKMAN; KOPPENOL, 1996). A isoforma constitutiva 

compreende a NO-sintase neuronal (n-NOS) e a NOS endotelial (e-NOS), presente 

normalmente nas células endoteliais (MONCADA; PALMER; HIGGS 1995). A e-NOS 

parece ser a responsável por manter o tônus vascular basal, através da síntese de 

NO em pequenas quantidades e de forma intermitente (BATLOUNI, 2001). 

O NO tem um importante papel no controle do tônus e proteção vascular, 

atuando como mediador citotóxico de células imunes efetoras ativadas, capaz de 

destruir patógenos e células tumorais. O papel vasoprotetor do NO está associado à 

manutenção do tônus vascular, regulados por fluxo e pressões sanguíneas, 

prevenção da agregação plaquetária e inibição da adesão de neutrófilos e monócitos 

a camada endotelial, sendo esta adesão um importante complicador na patogênese 

da aterosclerose (DUSSE; VIEIRA; CARVALHO, 2003).   

Em quadros infecciosos, os macrófagos, neutrófilos e células endoteliais 

secretam simultaneamente NO e ROS e a reação dessas duas substancias 

provocam a ação citotóxica indireta do NO. Nessa interação química o NO age 

sobre o ânion superóxido (O2
-), formando o Peroxinitrito (ONOO-), um poderoso 

oxidante de proteínas, que por sua vez, na presença do íon de hidrogênio resultará 

na produção de radicais hidroxilas, aumentando efetivamente a ação tóxica do NO e 

O2
- (BECKMAN; KOPPENOL, 1996, DUSSE; VIEIRA; CARVALHO, 2003).  

Também foi visto que a angiotensina II estimula a produção de espécies 

reativas de oxigênio (ROS) que podem servir como sinalizadores para a produção 

de fatores como, o fator nuclear de transcrição (NF-kB) (SEM;PACCHER,1996) 

através da ativação dos receptores AT1, podem estimular outros fatores  pró-

inflamatório (THEUR et al., 2002). A ação desse receptor está intimamente ligada à 
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lesão endotelial (RUIZ-ORTEGA et al., 2002). Como exemplo, temo sa disfunção 

endotelial que atua elevando a biossíntese de colesterol por macrófagos, 

contribuindo assim para a formação de placas de ateromas em grandes vasos, 

prejudicando a contratilidade vascular e agravado a hipertensão (KEIDAR et al., 

1999). 

As evidências de uma associação entre hipertensão arterial e disfunção 

endotelial são convincentes, porém ainda existe a necessidade de uma 

compreensão fisiopatológica mais aprofundada. Estudos demonstram a inter-relação 

entre estresse oxidativo, inflamação vascular local e inflamação sistêmica. A 

discussão sobre o que vem primeiro: hipertensão ou disfunção endotelial parece 

simplista. Os dados atuais sugerem que a hipertensão e disfunção endotelial 

reforçam-se mutuamente (DHARMASHANKAR; WIDLANSKY, 2010). 

 

2.7. Tratamento da Hipertensão 

 

Segundo as VI Diretrizes Brasileira de Hipertensão Arterial (SBC; SBH; SBN, 

2010), a decisão terapêutica deve ser baseada no risco cardiovascular 

considerando-se a presença de fatores de risco, lesão em órgão-alvo e/ou doença 

cardiovascular estabelecida, e não apenas no nível da PA. 

O tratamento na HAS pode ser: 

 - Não medicamentoso: consiste em estratégias que visam mudar o estilo de 

e estimulem hábitos de vida saudáveis. Tratamentos que apresentem eficácia 

comprovada em reduzir a pressão arterial são a redução do peso corporal, da 

ingestão de sal, consumo de bebidas alcoólicas e tabaco, controle do estresse diário 

e prática regular de exercícios físicos. 

- Medicamentoso: O objetivo primordial do tratamento da hipertensão arterial 

é a redução da morbidade e da mortalidade devido ao desenvolimento doenças 

cardiovasculares.  

Para hipertensos leves é recomendada, no início do tratamento, uma droga 

pertencente a uma das seis classes de anti-hipertensivos, a saber: diuréticos, 

betabloqueadores, simpatolíticos de ação central, antagonistas dos canais de cálcio, 

inibidores da enzima conversora da angiotensina (ECA) e antagonista do receptor da 

ANG II. Quando não há controle da pressão arterial com monoterapia ou surgem 
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efeitos adversos, pode-se aumentar a dose da droga em uso, adicionar uma 

segunda droga ou substituir a monoterapia. 

 

2.8 Laser  

 

2.8.1 Conceito e Histórico 

 

Laser é luz, ou seja, trata-se de uma onda eletromagnética, o que lhe confere 

características ondulatórias, mas que também tem uma característica corpuscular 

representada pelos fótons, que foi motivo de discussão sobre a natureza dual,   

onda-partícula da luz. 

A palavra Laser é um acrônimo no idioma inglês da expressão Light 

Amplication by Stimulated Emission of Radiation que significa luz amplificada por 

emissão estimulada de radiação (óptica).  

No início do século XX, os físicos Max Planck e Albert Einstein, iniciaram uma 

nova fase na compreensão dos fenômenos ópticos da Luz. Max Planck considerado 

o cientista que lançou os fundamentos da Teoria Quântica e iniciou a nova era da 

Física Moderna do século XX, postulou uma hipótese revolucionária na qual a 

radiação emitida por um corpo aquecido era formada por “pacotes de energia”, 

conhecidos por fótons ou quanta de energia.  Baseado nas inferências de Planck, o 

físico Albert Einstein postulou a teoria sobre a “emissão estimulada das ondas 

eletromagnéticas”, quando foram lançadas as bases teóricas para a compreensão 

da formação da luz do Laser e que serviram para o desenvolvimento do primeiro 

Laser 40 anos depois por Theodore Maimam no laboratório Hughes Research, nos 

EUA (CHAVANTES, 2009a). 

 

2.8.2 Características e Princípios Físicos 

 

Características únicas da luz do Laser, o distinguem de outras formas de luz, 

através das propriedades ondulatórias conhecidas como monocromaticidade, 

colimação e coerência. Vários eventos ópticos ocorrem na transmissão da luz, tais 

como, a reflexão, refração, transmissão, dispersão e absorção do feixe luminoso 

(CHAVANTES, 2009a). 
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2.8.3 Classificação do Laser 

 

Podemos classificar o Laser em dois grupos principais: Laser de Alta Potência 

(LAP) ou Cirúrgico e o Laser que emprega uma potência baixa e este poderá ser 

aplicado terapeuticamente de duas formas:  

Tratamento: Terapia Fotodinâmica (PDT) e Laserterapia–LBI 

(Fotobiomodulação).  

Diagnóstico: Fluorescência, Espectroscopia de Raman, e Bio-speckles 

(CHAVANTES, 2009 a.e 

 

2.8.4 Interação Laser com o Tecido 

 

Quando a radiação eletromagnética do laser é entregue ao tecido alvo, em 

razão da dose de energia fornecida, podemos obter vários efeitos teciduais que 

poderão ser aplicados clinicamente de forma cirúrgica ou terapêutica. Altas 

densidades de energia resultarão em dano ao tecido, pois o limiar de sobrevivência 

da célula será ultrapassado, promovendo efeitos cirúrgicos, conhecidos como efeitos 

fototérmicos, tais como: ablação, carbonização, coagulação e desnaturação de 

proteínas. Desta forma, oferecendo uma precisão no corte tecidual e a possibilidade 

de ressecção de tumores, ablação de lesões de tecido mole e duro (CHAVANTES; 

JATENE, 1990, CHAVANTES 2009b). Laser que emprega potências baixas atua no 

metabolismo celular, através da cadeia respiratória mitocondrial, incrementando a 

energia na forma de ATP (Trifofostato de Adenosina) e levando a uma normalização 

das funções celulares, ou seja, a homeostase celular (KARU, 1989).   

A absorção é o efeito tecidual de importância clínica primária, sendo que a 

unidirecionalidade e coerência do feixe luminoso, permite concentrar uma grande 

quantidade de fótons, e a monocromaticiade permite uma absorção seletiva da luz 

(PINHEIRO, 2010).  

Os efeitos terapêuticos dos Lasers sobre os diferentes tecidos biológicos são 

amplos e universais, podendo ser aplicados em tecido epitelial, mucoso, conjuntivo, 

sanguíneo, ósseo, e etc. Diversos estudos demostraram o efeito anti-inflamatório, 

antiedematoso, reparador na cicatrização, analgésico, efeito imunológico e ações 

micro e macro vasculares (PIVA et al., 2011). 
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2.8.5 Laser de Baixa Intensidade ou Laserterapia 

 

Ainda na década de 70, a Laserterapia começa a ser empregada na área de 

saúde pelo professor e médico húngaro Endre Mester em lesões vasculares 

reduzindo a resposta inflamatória e auxiliando na cicatrização do tecido. Apesar do 

ceticismo da comunidade científica da época, Mester iniciou uma série de 

experimentosem animais e clínicos, publicou vários artigos e atualmente é 

considerado o pioneiro no uso do LBI (Laser de Baixa Intensidade). Já na década de 

80, a professora Tina Karu, descreveu o mecanismo do efeito biomodulador do LBI, 

ganhando reconhecimento científico por conta de trabalhos mais fundamentados e 

metodologias mais acuradas, decifrando a resposta celular envolvida.  

O LBI utiliza potências inferiores a 1(um) Watt e o tecido não deve exceder 

temperaturas superiores a 10C (BAXTER, 1994). Utilizando potências baixas 

podemos modular o metabolismo celular que resultará em efeitos primários 

biofísicos, bioquímicos e biológicos que são à base de sustentação do uso 

terapêutico deste tipo de irradiação (CHAVANTES, 2004).   

 

2.8.6 Mecanismo de Ação do LBI 

 

Em certos comprimentos de onda, o LBI pode ativar componentes da 

estrutura celular, conhecidos como fotoaceptores ou fotorreceptores (cromóforos) 

que convertem energia luminosa em energia fotoquímica. Este parece ser o principal 

mecanismo de ação do LBI, pois as ativações de reações biofísicas e bioquímicas, 

que acontecem principalmente na cadeia respiratória da célula, fornecendo energia 

que alteram todo o metabolismo celular, levando a alterações moleculares, celulares 

e sistêmicos, promovendo a fotobiomodulação (KARU, 1989). 

Ainda segundo Karu (1988) o Laser é capaz de agir, não só na mitocôndria, 

como também nas membranas, particularmente regulando as bombas de Na+ e K+, 

bem como os canais de Ca++, alterando o influxo ou não destes eletrólitos. 

A mitocôndria é a responsável pela produção de energia celular, sendo a 

organela chave na absorção da radiação do LBI. A síntese de ATP ocorre na 

membrana mitocondrial através do ciclo de Krebs e na cadeia transportadora de 

elétrons (fosforilação oxidativa) (GUYTON, 2006). Os modelos bioquímicos 
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descrevem os elétrons como os transportadores de energia, que se inicia no ciclo de 

Krebs com a geração de elétrons de alta energia na forma de NADH (nicotinamida 

adenosina dinucleotídeo reduzida) que atua como doador de elétron e transfere esta 

energia para a cadeia transportadora de elétron. Na estrutura da cadeia respiratória 

encontram-se numerosos carreadores de elétrons tais como: flavinas, complexos 

ferro-enxofre, quinonas e citocromos (KARU, 1989). 

As principais moléculas envolvidas na absorção da energia luminosa do LBI 

são as enzimas citocromos C-oxidase e componentes flavinicos (NADH). Os centros 

de reações dessas proteínas são quase que exclusivamente equipados com metais 

de transição reativos tais como ferro, zinco e cobre (KARU, 1989; PAZOS, 2008). 

As regiões espectrais da faixa do vermelho e infravermelho próximo do LBI 

correspondem à faixa de absorção da célula. A resposta biológica por parte das 

células ao LBI ocorre em função da excitação eletrônica das moléculas 

fotoaceptoras e são seguidas por uma cascata de reações bioquímicas celulares 

que resultam na amplificação e transdução do sinal luminoso (KARU, 1999). 

Consequentemente, podemos observar o incremento no metabolismo celular, 

ativação de fibroblastos, proliferação acentuada de colágeno e melhora na resposta 

reparativa (TOYOKAWA et al., 2002; PUGLIESE et al, 2003; PINTO et al., 2009); 

ações no sistema imunológico (HOLFING, 2012); ações anti-inflamatórias (AIMBIRE 

et al., 2006, 2008, 2009;), ações analgésicas (CHOW et al., 2009; HEGEDUS et al, 

2009; FUKUDA et al., 2011) e regeneração nervosa periférica (ROCHKIND, 

GEUNA,SHAINBERG, 2009). 

 

2.8.7 LBI e Inflamação 

 

Estudos tem sugerido que a fotoestimulação pelo laser, empregado na 

potência baixa, atua durante as fases inflamatórias e proliferativas da reparação 

tissular, justamente devido às suas interferências na modulação das 

prostaglandinas, bradicininas, citocinas, bem como no sistema enzimático oxidativo 

(BJORDAL et al., 2006; STADLER, 2000). Evidências apontam que o LBI reduz o 

consumo de O2 local pelos neutrófilos e macrófagos, estimulando a atividade 

fagocitária dos leucócitos e a diferenciação dos fibroblastos, ocasionando o 

decréscimo na formação de ânion superóxido (O2
-) e, consequentemente, reduzindo 
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a fase inflamatória (SANTUZZI, 2011). 

Em uma revisão de literatura sobre a ação do LBI nas fases iniciais da 

reparação tecidual, Piva et al.,2011 concluiram que a laserterapia exerce efeitos 

anti-inflamatórios como a redução de mediadores químicos (prostaglandinas E2-

PGE2, histamina), citocinas envolvidas na inflamação (IL-1, IL-2, IL-6, IL-10, TNFα).  

Ainda segundo o autor, o LBI é capaz de reduzir edema, diminuir da migração de 

células inflamatórias (leucócitos e neutrófilos) e incrementar de fatores de 

crescimento. Embora, ainda não tenha um consenso quanto à padronização dos 

parâmetros dosimétricos. 

Aimbire et al. (2005, 2006, 2009, 2008) e de  Mafra de Lima et al. (2009), tem 

demonstrado em seus estudos uma promissora possibilidade de utilização do LBI 

nas vias aéreas como um modulador dos processos inflamatório das vias aéreas. 

Foram evidenciados o decréscimo da expressão de RNAm de TNF-α e redução dos 

níveis de fatores anti-apoptóticos de neutrófilos com o provável envolvimento do 

fator de transcrição gênica NF-kB. 

De Lima  et al.  (2013), avaliou em ratos o efeito da LLLT sobre a disfunção 

na reatividade colinérgica traqueal e a liberação de mediadores inflamatórios dos 

pulmões após isquemia e reperfusão intestinal. Os animais submetidos à oclusão da 

artéria mesentérica superior (45 min) e sacrificados após a remoção do clip arterial e 

foram preestabelecidos períodos de reperfusão intestinal (30 min, 2 ou 4 h). O LBI 

reduziu o edema e atividade da mieloperoxidase (MPO), porém este evento não 

aconteceu em todos os períodos pós-reperfusão, ocorrendo o mesmo fato com a 

expressão do ICAM-1. Além de reduzir tanto o TNF-α e iNOS, o LBI aumentou os 

níveis do mediador pró-inflamatório de IL-10 nos pulmões dos animais. Os 

resultados indicam que a LBI pode controlar a resposta inflamatória pulmonar e da 

disfunção reactividade das vias respiratórias.   

Alves et al. (2012) e  Oliveira Jr. et al. (2010), analisaram o efeito do LBI no 

tratamento de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) experimental em ratos 

induzido por inalação de nicotina. Utilizando comprimentos de ondas diferentes, no 

vermelho e infravermelho, mostrou que o grupo tratado, quando comparado ao 

grupo DPOC, evidenciou uma significativa redução no número de neutrófilo no 

lavado bronco-alveolar e queda altamente significativa de TNF-α, MIP-2 e IL-1β. 
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Assim como, mostrou uma regressão de enfisema acentuado para discreto, 

demonstrando ser eficaz na atenuação da inflamação pulmonar. 

Em outro trabalho, o LBI foi utilizado em artrite inflamatória induzida por 

zymozan em joelhos de ratos. Foram comparadas doses baixas e elevadas de 

energia e potências variadas utilizando um laser no infravermelho, durante 5 dias, 

entre o grupo laser e o grupo controle que recebeu tratamento convencional com 

corticosteróide (dexametasona). Os resultados mostraram que o LBI foi eficiente na 

redução do edema, e a redução prostaglandina E2 (PGE2) apresentando um 

resultado similar ao grupo que recebeu tratamento convencional com dexametasona 

e que o maior tempo de exposição ao LBI foi o que evidenciou melhores resultados 

(CASTANO et al., 2007). 

Os estudos tem demonstrado que além de atuar na mitocôndria (KARU, 

1989), o LBI pode modular ROS e induzir a transcrição de fatores que ativam a 

síntese de proteínas. Estes fatores são responsáveis pelo aumento das proliferações 

e migrações celulares, controle dos níveis de linfoquinas, fatores de crescimento, 

mediadores inflamatórios e incremento da oxigenação tecidual. Diversos fatores de 

transcrição são regulados pela mudança do estado de oxido-redução celular, dentre 

eles, o fator de transcrição Nuclear Kappa B (NF-kB) e o fator ativador de proteína 1 

(AP1),que encontra-se ilustrado na  figura 4  (CHUNG et al., 2012; CHEN et al., 

2009).  

O NF-kB  é um fator de transcrição (fig3) que regula a transcrição de múltiplos 

genes e desempenha um papel central nas respostas imunes e inflamatórias, 

regulando a expressão de genes de um grande número de citocinas e de outros 

genes de resposta imunitária (GILMORE,1999). O estresse oxidativo é um dos 

estímulos que podem ativar a via de transdução do sinal para a translocação do NF-

kB do citoplasma para o núcleo da célula (KABE et al., 2005).  
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Figura 3. Envolvimento do NF-kB nas respostas celulares. Esquema diagramático dos estímulos que 
ativam as ações do NF-Kb (flecha contínua) e fenômenos nos quais a ativação do NF-kB está 
envolvida (flecha pontilhada) (GLEZERA et al.,  2000). 

 

 

 

Figura 4. Diagrama esquemático que mostra a absorção de luz no espectro vermelho ou 
infravermelho próximo por cromóforos celulares localizados na mitocondria. Ocorre o aumento da 
síntese de ATP mitocondrial, ROS e liberação de NO. Induzido mudanças de transcrição via ativação 
de fatores de transcrição como o NF-kB e AP1 (CHUNG et al.,  2012). 
 

 

Segundo Gavishe et al. 2008, o estudo in vitro empregando LBI em monócitos 

e macrófagos, evidenciou um acréscimo da proliferação de musculatura lisa de 

arteriais, devido a modulação da atividade e expressão da matriz de 

metaloproteinase. O uso de Laser no infravermelho determinou um efeito na 

expressão de genes das citocinas, bem como na expressão os genes de indução de 
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síntese de óxido nítrico (NO) e interleucinas (IL). Estas modificações podem ter uma 

relevância terapêutica profunda em doenças arteriais e processos inflamatórios, 

como no caso de HAS e aneurismas.  

 

2.8.8 LBI e Estresse Oxidativo 

 

 A ação do LBI é muito mais ampla do que simplesmente o incremento dos 

níveis de ATP mitocondrial. O oxigênio presente nas reações da cadeia 

transportadora de elétrons na mitocôndria atua como receptor de elétrons que 

durante o processo é convertido em água. Uma quantidade de O2 metabolizado 

produz ROS, que desempenham um papel importante na sinalização e regulação 

celular (ZHANG, 2003). Desta forma, o LBI promove o aumento do metabolismo do 

O2 resultando no incremento da produção de ROS, que por sua vez, atuam em 

fatores de transcrição de genes relacionados à proliferação, migração celular, 

produção de citocinas e fatores de crescimento (CHUNG et al., 2012; YU et al., 

2003). 

O estado redox celular é o resultado de um apurado equilíbrio entre os níveis 

de metabolização do ROS e o sistema antioxidante. Sendo um produto do 

metabolismo mitocondrial estes radicais livres podem alterar o estado redox celular. 

Em processos inflamatórios, onde encontramos uma maior concentração de ROS 

podem se tornar citotóxico, em contrapartida, em baixas concentrações atua 

fisiologicamente como importantes moléculas sinalizadoras do metabolismo celular 

(TAFUR, MILLS, 2008). 

Tafur relata em estudos que demonstraram que a irradiação com laser e LED 

(light emission diode) é capaz de produzir elevações transitórias de ROS na cadeia 

transportadora de elétron mitocondrial. Estes quando iluminados com LBI, ativam o 

mecanismo redox celular que é responsável pela proliferação e homeostase celular.  

Este acréscimo leva a um incremento na produção de ATP, resultando na ativação 

de mecanismos proliferativos ou desencadeando mecanismos antioxidantes. As 

células em condições de estresse oxidativo, como encontrada em processos 

inflamatórios persistentes, promovem a oxidação no Citocromo C-oxidase que 

resultaria em uma maior fotossensibilidade ao LBI, gerando energia disponível com 

aumento de ROS e ATP na cadeia transportadora de elétron (TAFUR, 2008).  
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2.8.9 Hipertensão Arterial Sistêmica e LBI  

 

Ainda são muito escassos os estudos encontrados na literatura sobre o uso 

da Laserterapia na HA, quase todos do leste europeu.  O trabalho experimental de 

CANAL et al. (2013), analisou efeitos agudos do LBI na pressão arterial sistêmica 

em ratos Wistar obesos e idosos  através do registro da pressão arterial sistólica 

(PAS), diastólica (PAD) e média (PAM). Os 16 animais foram divididos em 2 grupos: 

GS-Sham não houve aplicação de LBI e GL-Laser que recebeu 4 aplicações 

seguidas de LBI 3 dias durante uma semana. Os animais foram canulados no dia 0 e 

nos 3 dias subsequentes foram registradas no GL e GS curvas de pressão arterial 

antes, durante e após aplicação de LBI na região do dorso caudal e sacrificados no 

final do experimento. O Laser Diodo foi utilizado com λ= 780nm, P=50 mW,  dose = 

25J/cm² e tempo = 80s.  Os resultados mostraram que o LBI reduziu cerca de 

9,5mmHg nas PAS,  5,5 mmHg  PAD e 5,5 mmHg PAM como apontado no gráfico 1 

e 2. 

 

Gráfico 1 – Pressão arterial diastólica e sistólica entre os grupos laser e controle (p<0.05 vs.controle). 
 
 

                                      

Gráfico 2 – Pressão arterial média entre os grupos laser e controle (p<0.05 vs.controle). 

 

  

Δ Pressão arterial média 
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O gráfico 3 mostra o registro  da PAM  antes (baseline), durante e depois da 

aplicação do LBI. E indicou uma redução significativa da PAM do GL quando 

comparado ao GC. Observou-se que durante a aplicação do LBI ocorreu uma queda 

rápida de PAM e o registro pós-laser mostra uma elevação da pressão, porém não 

retornado aos mesmos valores basais (baseline). Os resultados sinalizaram que o 

LBI pode alterar a resposta hemodinâmica através da pressão arterial sistêmica e é 

indicativo de proteção cardiovascular.  

Estes resultados mostraram que o LBI parecia ser capaz de revelar uma 

proteção cardiovascular  e guiou o estudo proposto neste presente trabalho em ratos 

hipertensos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Pressão arterial média dos grupos GL e GC antes, durante e após a aplicação do LBI. 
 

 

2.9 Avaliações Hemodinâmicas e Modulação Autonômica Cardiovascular 

  

O SNA exerce um papel importante na regulação dos processos fisiológicos 

do organismo humano tanto em condições normais quanto nas patológicas. Estudos 

experimentais e clínicos vêm demonstrando que a disautonomia (disfunção no SNA) 

está presente em uma série de patologias, tais como a hipertensão arterial, 

sistêmica a insuficiência cardíaca, o DM e outras sindromes metabólicas (De 

ANGELIS et al., 2004). 

Marcadores quantitativos do balanço autonômico podem ser obtidos através 

da técnica de análise da variabilidade da frequência cardíaca (VFC). Portanto, pode 

 

Pressão arterial média 
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ser utilizado como um método adequado para avaliar a função simpática e 

parassimpática nas doenças cardiovasculares (TASK FORCE, 1996). 

As alterações na frequência cardíaca (FC) são normais e esperadas, o que 

indicam a capacidade do coração em responder a diferentes estímulos fisiológicos e 

ambientais como vigília, sono, exercício físico, estresse e alterações ortostáticas, 

hemodinâmicas e metabólicas (ACHARYA et al., 2006). 

A VFC é uma ferramenta utilizada para estimar quantitativamente a atividade 

autonômica cardíaca na hipertensão. Este método descreve oscilações no intervalo 

entre batimentos cardíacos consecutivos (intervalos R-R) assim como oscilações 

entre frequências cardíacas instantâneas consecutivas. Alterações na FC, definidas 

como variabilidade da frequência cardíaca, são necessárias para o controle 

fisiológico do ciclo cardíaco. Estas alterações indicam a habilidade do coração 

responder a estímulos e estados fisiológicos como respiração, exercício físico, 

vigília, sono, alterações posturais e etc. (VANDERLEI et al, 2009). Portanto a alta 

VFC sinaliza uma eficiência dos mecanismos autonômicos no sistema 

cardiovascular, ao contrário a baixa VFC é um indicador de uma adaptação anormal 

e insuficiente do SNA (PUMPRLA et al, 2002).   

A análise espectral VFC e da PA nos domínios do tempo e da frequência 

permitem a caracterização em componentes frequenciais específicos como 

oscilações rítmicas de alta frequência ou banda HF (high frequency 0,15 a 0,4Hz,) 

correspondendo à modulação respiratória e vagal (parassimpática) no coração e 

oscilações de baixa frequência ou banda LF (low frequency 0,04 e 0,15Hz,) 

relacionada à modulação simpática cardíaca (MONTANO et al., 2009). 

A sensibilidade barorreflexa pode ser analisada através drogas vasoativas 

(nitroprussiano de sódio e fenilefrina) que são injetadas no animal para analisar o 

comportamento dos pressoceptores. E também, através da análise espectral no 

domínio do tempo e da frequência, avaliando o componente índice alfa, calculado a 

partir dos valores de batimento a batimento da análise espectral cruzada do PAS e 

Intervalo de Pulso na banda de baixa frequência BF(0,20-0,75 Hz) (SOARES et al., 

2004). 
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Uma vez que a variação dos batimentos cardíacos é responsável pelo 

controle momento a momento da PA, a utilização do método da variabilidade da FC 

torna possível a avaliação do comportamento da PA em hipertensos. 

Os índices de VFC estão descritos na tabela 2, bem como a correlação com a 

atividade cardiovascular. 

 

Tabela 2 – Índice da Variabilidade da Frequência Cardíaca e seus significados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice significado

PI Intervalo de pulso
ms                  

(milisegundo)
intervalo entre as sístoles cardíacas

VAR-IP Variância do intervalo de Pulso ms²    Variação da Frequencia cardíaca 

DP-IP desvio padrão do intervalo de pulso ms Variação da Frequencia cardíaca 

BF Banda de baixa frequência ms²                  Atividade  Simpática no coração

HF Banda de alta frequência ms²                  Atividade Parassimpática no coração

VAR-PAS
variância da Pressão Arterial 

Sistólica
mmHg² Variação da Pressão Arterial Sistólica

DP-PAS
desvio padrão dA Pressão Arterial 

Sistólica
mmHg Variação da Pressão Arterial Sistólica

BF-PAS
Banda de baixa frequência na 

Pressão Arterial Sistólica
mmHg² Atividade Simpática Vascular

Indice α 

BF
índice alfa BF ms/mmHg Sensibilidade do  Barorreflexo espontâneo

Índices da Variabilidade da Frequencia Cardíaca

Task force 1996
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3 JUSTIFICATIVA  

 

Considerando que a hipertensão é uma das principais causa mortis na 

atualidade, estratégias terapêuticas que visem à modulação de mecanismos 

associados à redução da pressão arterial sistêmica são consideradas de grande 

valia. Nesse sentido, o trabalho prévio em nosso grupo demonstra que a aplicação 

de LBI foi capaz de reduzir a PA sistêmica (CANAL et al., 2013). Desta forma, este 

projeto almejou investigar, em um modelo animal experimental de hipertensão 

arterial sistêmica (ratos SHR), o efeito de múltiplas aplicações do Laserterapia em 

longo prazo.  

 

4  HIPÓTESE  

 

Considerando publicações científicas que demonstram que o componente da 

inflamação endotelial, estresse oxidativo e alterações do sistema nervoso simpático 

e parassimpático estão intimamente relacionados à hipertensão arterial sistêmica. A 

hipótese deste estudo é que, possivelmente, o LBI poderia vir a influenciar o 

equilíbrio entre produção e remoção de espécies reativas de oxigênio (estresse 

oxidativo), reduzir a inflamação vascular sistêmica modulando a resposta 

autonômica cardiovascular, alterando os sinais hemodinâmicos. 

 

5 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivos Gerais  

 

O objetivo do presente estudo é avaliar os efeitos em longo prazo da 

aplicação de laser de baixa intensidade na modulação autonômica cardiovascular e 

o estresse oxidativo, analisando o estado antioxidante e dano oxidativo de ratos 

espontaneamente hipertensos (SHR). 

 

5.2 Objetivos Específicos  

 

Este projeto tem como objetivos específicos verificar: 
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1- Função cardiovascular  

- Pressão Arterial (PAS, PAD, PAM) 

- Frequência Cardíaca (FC) 

2- Modulação Autonômica Cardiovascular  

-Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC)  

-Variabilidade Pressão Arterial Sistólica (VPAS) 

3- Estresse Oxidativo  

 - Dano as proteínas (dosagem de proteínas carboniladas) 

 - Dano a mebrana celular (medida de lipoperoxidação) 

 - Enzimas antioxidantes (análise da atividade enzimática - SOD) 

 - Concentração de Nitritos 

 

6 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Estudo experimental prospectivo, randomizado e controlado com 16 ratos 

machos SHR (ratos espontaneamente hipertensos) divididos aleatoriamente em dois 

grupos. O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

da Univerdade Nove de Julho sob o nº protocolo 0016/2013. 

Este estudo foi dividido em três fases experimentais, a saber, (fig 5): 

 

             Figura 5. Fases Experimentais: Fase I, II e III 
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FASE I 

Fase Experimental I – Irradiação dos Animais 

6.1 Animais  

 

Foram utilizados 16 ratos hipertensos SHR (Spontaneously Hypertensive 

Rats) machos, com massa corpórea em torno de 250g e cerca de dois meses de 

idade, que foram acondicionados em gaiola, com água e alimentação ad libitum, 

respeitando o ciclo diurno/noturno com 12 horas cada e a temperatura de 22oC. Os 

animais são provenientes do Biotério do Instituto do Coração – InCor/HC-FMUSP e 

o procedimento atendeu aos preceitos éticos de experimentação animal. 

 

6.2 Grupos Experimentais 

 

Os animais foram distribuidos em dois grupos (fig 6), a saber: 

 

1- GRUPO SHAM (GS): Ratos SHR n= 8 no total. Foram feitas três 

simulações de irradiações semanais de LBI, em dias alternados, durante sete 

semanas, totalizando 21 aplicações (fig 6); 

2- GRUPO LASER (GL): Ratos SHR n= 8 no total. Foram realizadas três 

aplicações semanais de LBI, em dias alternados, durante sete semanas, totalizando 

21 aplicações (fig 6). 
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                                      Figura 6. Desenho dos Grupos Experimentais. 

 

6.3 Aplicação do Laser de Baixa Intensidade 

 

Os animais foram irradiados de modo pontual na região do dorso caudal, 

utilizando um Laser Diodo (MMOptics, São Carlos, SP, Brasil), com comprimento de 

onda de λ = 780 ± 2 (nm), potência de 40 mW, área do feixe de 0,04 cm2, densidade 

de energia de 30 J/cm2, irradiância de 1 W/cm2, tempo de irradiação por dia (3 

aplicações seguidas de 30 s)  totalizando 90 s de exposição (fig6 e 7). 
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Figura 7. Laser 780 nm MMOptics                   Figura 8.  Local da irradiação: dorso caudal                                                                                                                                   

 

FASE II 

FASE EXPERIMENTAL II - PROCEDIMENTO DE CANULAÇÃO, REGISTRO DOS 
DADOS, COLETA DO MATERIAL E SACRIFÍCIO (APÓS SETE SEMANAS DA 
USO DO LBI) 

 

6.4 Protocolo Anestésico 

 

Antes de qualquer procedimento os animais foram anestesiados por via 

intraperitoneal no quadrante inferior direito. Foi aplicada uma solução de Xilazina 2% 

(12 mg/Kg – Rompum, Bayer) e Quetamina 10% (50 mg/kg – Ketalar, Parke-Davis). 

Quando necessário, a suplementação da medicação a mesma via foi utilizada com 

doses 50% menores que a inicial. 

 

6.5 Canulação 

 

Ao final das sete semanas do protocolo, todos os animais foram anestesiados 

e colocados em decúbito dorsal para realização do procedimento de canulação. 

Uma pequena incisão na região lateral esquerda do pescoço foi feita para 

implantação do cateter na artéria carótida em direção ao ventrículo esquerdo, a fim 

de obter o registro direto da PA (fig 9). As cânulas, após a implantação, foram 

passadas subcutaneamente, exteriorizadas no dorso da região cervical e fixadas 

(com fio de algodão) na pele (fig 10). Estas cânulas foram preenchidas com solução 
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fisiológica e mantidas ocluídas com pinos de aço inoxidável (DE ANGELIS et 

al.,1999). 

 

                              Figura 9. Esquema da área de canulação da artéria carótida 

 

 

                                                        Figura 10.  Animal canulado 

 

6.6 Registro de Pressão Arterial Sistêmica 

 

No dia seguinte à canulação com o animal acordado, a cânula arterial foi 

conectada a uma extensão de 20 cm (Polietileno-50), permitindo livre movimentação 

do animal pela caixa, durante todo o período do experimento.  

Esta extensão foi conectada a um transdutor eletromagnético (Blood Pressure 

XDCR, Kent©Scientific, Litchfield, CT, EUA) que, por sua vez, esteve conectado a 

um pré-amplificador (Stemtech  BPMT-2, Quintron Instrument©Inc, Milwaukee, EUA) 
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com mostrado na figura 11. Sinais de PA foram gravados durante um período de 30 

minutos em um microcomputador equipado com um sistema de aquisição de dados 

(CODAS, 1Kz,  Dataq  Instruments, Akron, OH, EUA), permitindo análise dos pulsos 

de pressão, batimento a batimento, com uma frequência de amostragem de 2000 Hz 

por canal, para estudo dos valores de PAS, PA diastólica (PAD), PA média (PAM)  e 

FC (fig12). Os valores de FC foram derivados do sinal pulsátil da PA (DE ANGELIS 

et al.,1999). 

 

 

                                 

                                     Figura 11. Transdutor e pré-amplificador 

 

 

                                      

                                         Figura 12. Sistema de aquisição de dados 
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6.7 Avaliação da Modulação Autonômica Cardiovascular 

 

A partir do registro basal dos animais acordados, foi possível utilizar a 

ferramenta de análise tempo-frequência da VPAS (variância da pressão arterial 

sistólica) e da VFC (variância da frequência cardíaca). Os parâmetros para análise 

no domínio do tempo consistiu em calcular os valores médios da PAS e FC, sendo 

as suas variabilidades quantificadas pela média do desvio padrão. A análise no 

domínio da frequência constituiu da decomposição do sistograma pela Transformada 

Rápida de Fourier. Após esse remodelamento matemático, foram obtidas as 

potências absolutas da banda de baixa frequência (BF, 0,20-0,75 Hz) (SOARES et 

al., 2004).  

A variabilidade do intervalo de pulso foi obtida pela análise do tacograma a 

partir do registro da PAS, onde a frequência dos batimentos foi determinada pelo 

intervalo entre dois picos sistólicos. Para essa análise foram utilizados registros 

estáveis de no mínimo 5 minutos e com frequência de amostragem de 2000 Hz. 

Além do componente de baixa frequência, outro componente foi obtido na análise 

espectral: alta frequência (AF, 0,75-3,0 Hz). O componente BF foi usado como um 

índice da atividade simpática. O componente AF foi usado como um índice da 

atividade parassimpática. A relação BF/AF indicou o balanço simpato-vagal 

(SOARES et al., 2004). A sensibilidade barorreflexa foi avaliada através do índice 

alfa. Para obtermos a sensibilidade barorreflexa espontânea utilizamos a análise de 

sequência entre as séries temporais do intervalo de pulso cardíaco e da pressão 

arterial sistólica. Essa análise permitiu a detecção de sequências positivas e 

negativas, as quais representam sequências de aumento da PA, com concomitante 

incremento do intervalo cardíaco e redução de ambos os valores de pressão arterial 

sistólica e intervalo cardíaco, respectivamente (SOARES et al., 2004). 

 

6.8 Protocolo de Eutanásia 

 

Ao término dos experimentos os animais foram eutanaziados, sendo 

coletados os órgãos (coração, rim, aorta) e plasma sanguíneo, sendo armazenados 

em freezer a -80 0C. Os resíduos foram devidamente classificados, acondicionados, 

embalados e rotulados, segundo as normas vigentes e estão sob todos os aspectos 
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em condições adequadas para suportar os riscos normais de carregamento, 

descarregamento, transbordo e transporte, conforme regulamentação em vigor. 

 

Fase III 

FASE EXPERIMENTAL III - ANALISE DO ESTRESSE OXIDATIVO 

 

6.9 Análise do Estresse Oxidativo 

 

- Preparação dos Tecidos 

 

O tecido foi coletado e homogeneizado durante 30 segundos em um 

homogeneizador Ultra-Turrax, com KCl 1,15% e fluoreto de fenil metil sulfonila 

(PMSF), na concentração de 100mmol/L em isopropanol e na quantidade de 

10μL/mL de KCl adicionado. Em seguida, os homogeneizados foram centrifugados 

por 10 minutos a 3000rpm em centrífuga refrigerada entre 0 e 4°C e o sobrenadante 

foi congelado em freezer a -70°C para as dosagens (LLESUY et al., 1985).  

 

6.9.1 Análise do Dano às Proteínas  

 

I - Dosagem de Proteínas 

 

As proteínas foram quantificadas pelo método descrito por Lowry e 

colaboradores, que utiliza como padrão uma solução de albumina bovina na 

concentração de 1mg/mL (LOWRY, ROSENBROUGH, FARR, 1951).  

 

II - Dosagem de Proteínas Carboniladas  

 

O conteúdo carbonílico de proteínas é amplamente utilizado como marcador 

de dano oxidativo em proteínas. Durante o estresse oxidativo ocorre fragmentação 

das cadeias protéicas e oxidação de quase todos os tipos de aminoácidos, 

produzindo compostos carbonilados que podem ser estimados através da 

concentração de carbonilas.  

A técnica se baseia na reação das proteínas oxidadas do plasma sanguíneo 
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com 2,4 dinitro fenil hidrazina (DNPH) em meio ácido, seguido de sucessivas 

lavagens com ácidos e solventes orgânicos e incubação final com guanidina. Desta 

forma, a absorbância das carbonilas foi medida em um espectrofotômetro a 360nm, 

num meio de reação contendo os seguintes reagentes: guanidina (6M) em ácido 

clorídrico (HCl) (2,5M) pH= 2,5; 2,4 DNPH em HCl (2,5M); ácido tricloroacético 

(TCA) 20%; TCA 10%; etanol - acetato de etila 1:1 (V/V). Paralelamente foi realizada 

a curva padrão de proteína com albumina, com a absorbância lida em 280nm no 

espectrofotômetro (REZNICK, PACKER, 1994). 

 

6.9.2 Análise do Dano à Membrana Celular  

 

Medida de Lipoperoxidação (LPO) 

 

Método: Quimiluminescência iniciada por t-BOOH /QL 

O método consiste em adicionar um hidroperóxido orgânico de origem 

sintética (o hidroperóxido de tert-butil – t-BOOH) ao homogeneizado de tecido, 

avaliando-se a capacidade de resposta produzida pela amostra. A 

quimiluminescência foi medida em um contador beta (TriCrab 2800TR, PerkinElmer) 

com o circuito de coincidência desconectado e utilizando o canal de trítio. As 

determinações foram realizadas em câmara escura, em frascos de vidro mantidos na 

penumbra para evitar a fosforescência ativada pela luz fluorescente. O meio de 

reação no qual foi realizado o ensaio consiste em 3,5 mL de uma solução tampão de 

fosfatos 20 mmol/L, contendo KCl 140 mmol/L (pH 7,4), a qual foi adicionado 0,5 mL 

de homogeneizado. Após esse momento, foi realizada uma leitura inicial, 

considerada como a emissão basal de luz pelo homogeneizado. O hidroperóxido de 

tert-butila foi usado na concentração de 400 mmol/L, dos quais foram adicionados 30 

μL no meio de reação para obter-se uma concentração final de 3 mmol/L. Foi 

medida a emissão de luz e desta foi descontada a emissão basal do homogeneizado 

para fins de cálculo (GONZALES, LIESUY, BOVERIS, 1991). 
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6.9.3 Análise da Atividade Enzimática (Enzimas Antioxidantes) 

 

- Superóxido Dismutase (SOD) 

A técnica utilizada foi baseada na inibição da reação do radical superóxido 

com o piragalol. Uma vez que não se consegue determinar a concentração da 

enzima nem sua atividade em termos de substrato consumido por unidade de 

tempo, foi utilizada a quantificação em unidades relativas. Uma unidade de SOD é 

definida como a quantidade de enzima que inibe em 50% a velocidade de oxidação 

do detector. A oxidação do pirogalol leva à formação de um produto colorido, 

detectado espectrofotometricamente a 420 nm durante 2 minutos. A atividade da 

SOD é determinada medindo-se a velocidade de formação do pirogalol oxidado. No 

meio de reação, foram utilizados 20 μL de homogeneizado, 973 μL de tampão     

Tris-Fosfato a 50 mmol/L (pH 8,2), 8 μL de pirogalol a 24 mmol/L, 4 μL de CAT a 30 

μmol/L. Esta curva obtida foi utilizada como branco. Foi também projetada uma 

curva padrão utilizando três concentrações distintas de SOD (0,25U, 0,5U e 1U), 

através da qual foi obtida a equação da reta para realização dos cálculos. 

  

6.9.4 Concentração de Nitritos Plasmática 

 (Metabolismo do Óxido Nítrico) 

 

Os níveis de nitritos plasma foram medidos pela reação das amostras com o 

reagente de Griess microplacas (96 poços) em aparelho leitor de ELISA. Alíquotas 

de 50μL de homogeneizado de tecido foram incubadas com cofatores enzimáticos e 

nitrato redutase (3U/ml) por uns 30 minutos para conversão de nitrato em nitrito em 

temperatura ambiente. O total de nitrito plasmático foi então analisado pela reação 

das amostras com 50 μl de reagente de Griess. O total de nitrito foi estimado a partir 

de uma curva padrão de absorbância em 592 nm (GRANGER et al., 1999). Foi 

calculado o Nox, índice da produção de óxido nítrico (NO) através concentração de 

nitritos como descrito por Miranda e colaboradores (2001). 
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7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As análises estatísticas foram realizadas em dados não pareados, coletados e 

avaliados estatisticamente, utilizando os testes Anova One Way seguido de Post 

Hoc de Student Newman-Keulls. Considerando-se o nível de significância p < 0,05, 

equivalendo a um erro α de 0.05. 

 

8  RESULTADOS 

 

8.1 Resultados Hemodinâmicos   

Na segunda fase do experimento foram avaliados parâmetros hemodinâmicos 

de Pressão Arterial Diastólica (PAD), Pressão Arterial Sistólica (PAS), Pressão 

Arterial Média (PAM) e Frequência Cardíca (FC) dos grupos Laser e Sham. 

 

Gráfico 4.  PAM - Pressão Arterial Média (mmHg) dos grupos Sham e Laser * p< 0,05 vs. Sham  

De uma forma geral, o grupo tratado com LLLT apresentou uma redução da 

PA quando comparado com o grupo Sham. O grupo Laser mostrou uma diminuição 

em relação ao grupo Sham nos valores de: PAM -13mmHg (169±4* x 182±4 mmHg 

sham ) observado no gráfico 4  e PAD -14mmHg (143±4* x  157±3 mmHg sham) no 

gráfico 5, apresentando diferenças estatisticamente significantes entre os grupos.No 

gráfico 6 o valor de PAS (196±5 mmHg x 207±4 mmHg sham) não apresentou 

diferença estatísticas..  
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Gráfico 5.  PAD - Pressão Arterial Diastólica (mmHg) dos grupos Sham e Laser * p< 0,05 vs. Sham 

 

                         Gráfico 6.  PAS - Pressão Arterial Sistólica (mmHg) dos grupos Sham e Laser. 

 

Em relação à FC em repouso foi encontrado um decréscimo significante no 

grupo Laser quando comparado ao grupo Sham (312bpm x 361bpm) como motrado 

nos gráficos 7.    
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             Gráfico 7. Frequência Cardíaca (bpm) dos grupos Sham e Laser * p< 0,05 vs. Sham 

  Os resultados quantitativos das pressões arteriais sistêmicas podem ser 

vistos de forma mais abrangentes, conforme a tabela 3 

 

         Tabela 3 – Parâmetros hemodinâmicos avaliados em repouso dos grupos Laser e Sham 
 

  Laser Sham 

PAD (mmHg) 143 ± 4* 157 ± 3 

PAS (mmHg) 196 ± 5 207 ± 4 

PAM (mmHg) 169 ± 4* 182± 4 

FC (bpm) 312 ± 14* 361 ± 13 

   
           Dados apresentam média ± erro padrão: PAD-pressão arterial diastólica, PAS - pressão 

            arterial sistólica, PAM - pressão arterial média e FC - frequência cardíaca * p<0,05  
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8.2 Resultados Espectrais: Avaliações do Controle Autonômico da Frequência 
Cardíaca no Domínio do Tempo e da Frequência 

 

As avaliações espectrais no domínio do tempo e da frequência mostraram 

que o grupo Laser reduziu a atividade simpática sobre o coração e vasos 

sanguíneos quando comparados ao grupo Sham, como apresentadas na tabela 4. 

A variação frequência cardíaca foi analisada através dos componentes   VAR-

IP (variabilidade intervalo de pulso) e o DP-IP (desvio do intervalo de pulso) que 

evidenciaram que o LBI foi eficaz na redução dessas variáveis quando comparado 

com o grupo controle como mostrado nos gráfico 8 e 9. 

 

 

Gráfico 8 – Variância do intervalo de pulso dos grupos Laser e Sham. (*p<0,05 vs. Sham) 
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Gráfico 9 – Desvio padrão do intervalo de pulso dos grupos Laser e Sham 
 
 
 

Os componentes espectrais VAR-PAS (variabilidade da pressão arterial 

sistólica) e DP-PAS (desvio padrão da pressão arterial sistólica) mostram uma 

redução expressiva do grupo laser, indicando uma menor variação da PAS quando 

irradiados com LBI (gráficos 10 e 11). Mostrando uma redução positiva da variação 

da PAS com a laserterapia. 

 
 
 

 

 

                

 

 

 

     Gráfico 10 – Variância da pressão arterial sistólica dos grupos Laser e Sham. (*p<0,05 vs. Sham) 
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Gráfico 11 – Desvio Padrão da pressão arterial sistólica dos grupos Laser e Sham. (*p<0,05 vs. 

Sham) 

A laserterapia revelou um aumento no componente espectral BF-IP no 

intervalo de pulso (ação do simpático no coração) quando comparado ao grupo 

sham (gráfico 12). Contudo o componente AF-IP (atividade parassimpática cardíaca) 

não mostrou difereças estatísticas significantes entre os grupos laser e grupo Sham. 

(gráfico 13).  

 

 

Gráfico 12 – Baixa frequência do intervalo de pulso dos grupos Laser e Sham. (*p<0,05 vs. Sham). 
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Gráfico 13 – Alta frequência do intervalo de pulso dos grupos Laser e Sham. 

 
 

A atividade do sistema simpático vascular foi avaliada pela banda BF-PAS e o 

LBI mostrou induzir uma modulação no sistema vascular, reduzindo este parâmetro 

(7.28 ± 1.63 x 9.28 ± 0.47 mmHg²)  em comparação ao grupo Sham. (gráfico 14). 

A sensibilidade barorreflexa espontânea, representada pelo índice alfa, 

mostrou um significativo aumento da no grupo Laser (1.37 ± 0.23 x 0.45 ±0.20 

ms/mmHg) quando comparado ao grupo Sham. (gráfico 15). 
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Gráfico 14 – Baixa frequência da pressão arterial sistêmica dos grupos Laser e Sham. (*p<0,05 vs. 
Sham). 

  

 

                    Gráfico 15 – Índice alfa dos grupos Laser e Sham.  (*p<0,05 vs. Sham). 
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Tabela 4 – Valores basais do controle autonômico da frequência (IP) e pressão arterial sistólica (PAS) 
cardíaca e índice alfa no domínio do tempo e da frequência (*p<0,05 vs. Sham).  

    Laser Sham 

IP VAR-IP  (ms²) 76.99 ± 26.52* 46.82 ± 9.74 

 
DP-IP (ms) 8.30 ± 2.96 6.58 ± 1.86 

 
BF-IP (ms²) 6.77 ± 4.35* 2.31 ± 0.16 

 
HF-IP (ms²) 11.99 ± 4.78 10.42 ± 6.32 

PAS VAR-PAS (mmHg²) 49.55 ± 15.94* 70.51 ±13.55 

 
DP-PAS (mmHg) 6.94 ± 1.21* 8.68 ±1.11 

 
BF-PAS (mmHg²) 7.28 ± 1.63* 9.86 ± 0.47 

BARORREFLEXO  INDICE α (ms/mmHg) 1.07 ± 0.23* 0.45 ± 0.20 

Dados representam média±erro e  p < 0,05. 

8.3 Resultado do Estresse Oxidativo 

A terceira fase do experimento avaliou o estresse oxidativo no plasma 

sanguíneo dos ratos hipertensos. Foi analisada a defesa antioxidante através das 

quantificações da enzima superoxido dismutase (SOD), o dano oxidativo em 

proteínas através da dosagem de proteína carbonilada e a produção de óxido nítrico 

(NO) por meio do índice da concentração de nitrito plasmático.  

Os valores absolutos das análises oxidativas estão representadas na tabela 5. 

A redução da concentração de proteína carbonilada foi estatisticamente significante 

no grupo Laser quando comparado ao grupo Sham, indicando que a laserterapia 

atenuou esse parâmetro como mostrado no gráfico 16. No entanto, não foram 

observadas diferenças estatísticas s na atividade enzimática da SOD entre os 

grupos Sham e Laser (gráfico 17).  
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            Gráfico 16 – Dosagem de proteínas carboniladas (Carbonilas) dos grupos Laser e Sham.  

                           (*p<0,05 vs. Sham).  

 

 

 

               Gráfico 17 – Atividade da enzima superóxido dismutase dos grupos Laser e Sham.   

 

Houve um aumento expressivo da concentração de nitrito plasmático no 

grupo Laser (0.36±0.03 x 0,26 ±0.03 nmol/mg) quando comparado ao grupo Sham 

(gráfico 18). Mostrando um aumento do metabolismo do NO. 
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     Gráfico 18 – Concentração de nitrito por ELISA dos grupos Laser e Sham. (*p<0,05 vs. Sham). 

 

Tabela 5 – Análise do estresse oxidativo em plasma sanguíneo, através da atividade da enzima 
superóxido dismutase (SOD), concentração de carbonilas e nitrito entre os grupos Laser e Sham. 
 

Parâmetros oxidativos Laser Sham 

SOD (usod/mg) 4.42 ± 0.10 4.25 ± 0.06 

Carbonilas (nm/mg) 3.93 ± 0.24 * 4.75 ± 0.26 

Nitrito (nm/mg) 0.36 ± 0.03 * 0.26 ± 0.03 

      
Dados representam média±erro e p < 0,05. 

 

9. DISCUSSÃO 

 

Atualmente, HAS se tornou um grave problema de saúde pública ao redor de 

todo o planeta e projeções futuras indicam um agravamento desse quadro. Nos 

Estados Unidos, a doença cardiovascular (CV) é a principal causa mortis e responde 

por uma a cada 2,9 mortes em 2007 (ROGER et al., 2011). A Sociedade 

Internacional de Hipertensão informou que a HBP foi um dos fatores de risco mais 

importantes para doenças CV em todo o mundo, levando a acidente vascular 
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cerebral em 54% dos casos e 47% das doenças isquêmicas do coração em 2008 

(LAWES et al., 2008). De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, a HAS 

é um dos eventos de maior morbidade e mortalidade entre idosos no país (SBH, 

2012).  

A HAS é uma doença multifatorial (SANJULIANI et al., 2002) e a literatura 

revela que encontramos quatro eixos principais, responsáveis para o 

desenvolvimento e manutenção da HAS: processos inflamatórios e estresse 

oxidativo (MELO et al., 2007), ação micro e macrovascular (BATLOUNI et al., 2001), 

sistema nervoso autônomo (LEVICK et al., 2010) e sistema renal (renina-

angiotensina-aldosterona) (RODRÍGUEZ-ITURBE et al., 2003). Neste estudo 

abordamos os três primeiros fatores associados à HAS, que frequentemente se 

encontram alterados através de uma nova abordagem, avaliando a ação do 

Laserterapia em ratos expontaneamente hipertensos (SHR). 

Recentemente, no trabalho realizado por nosso grupo, (CANAL et al., 2013) 

analisando o efeito agudo do LBI (4 aplicações diárias durante 3 dias na semana)  

nos níveis de PA sistêmica em ratos Wistar obesos e idosos, encontramos uma 

redução estatisticamente significante na PM, PAD e PAS de cerca de 8mmHg após 

tratamento com laser. Sinalizando, assim, que o LBI poderia atuar no decréscimo 

dos níveis pressóricos em animais. A partir desses resultados, passamos a buscar 

uma resposta hemodinâmica e entendimento dos mecanismos de estresse oxidativo  

envolvidos na laserterapia, aplicada em longo prazo nos ratos espontaneamente 

hipertensos (SHR). 

O intrincado mecanismo que regula a PA deixa de funcionar adequadamente 

no indivíduo hipertenso. Portanto, qualquer modificação da PA envolve 

necessariamente uma alteração do débito cardíaco da resistência periférica ou de 

ambos (HEIMANN, KRIEGER, ZATZ, 2006), conforme descrito no item 2.1. É 

importante salientar que para uma boa adaptação funcional do ciclo cardíaco, o 

débito cardíaco só pode ser mantido a cada minuto, caso o retorno venoso seja 

constante e eficiente, segundo Guyton e Hall (2006).  

Da Palma et al. (2012), em um experimento em ratas hipertensas 

ooforectomizadas (menopausadas) submetidas à treinamento físico aeróbico e 

resistido durante oito semanas demonstrou que o exercício fisico reduziu os níveis 

de PAD ( 156±3.1 vs 128±2.8 mmHg – controle x treinado, respectivamente), PAS 
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(202±5 vs 164±3.4 mmHg), PAM (177±3.4 vs 146 ± 3.1 mmHg) e FC (356±5 vs 

331±6 bpm), quando comparadas a ratas hipertensas ooforectomizadas sedentárias. 

Sanches et al. (2011) em outro experimento com ratas hipertensas 

ooforectomizadas (menopausadas), empregando treinamento físico durante 8 

semanas, demonstrou que o exercício físico diminuiu os níveis de PAD, PAS, PAM e 

FC, quando comparadas a ratas sedentárias hipertensas 

 Em nosso estudo demonstramos que os níveis pressóricos basais dos 

animais hipertensos evidenciaram uma redução expressiva após a irradiação do LBI 

em longo prazo. Os níveis de PA diastólica e PA média decresceram em 14mmHg e 

13mmHg, respectivamente, após o uso de laserterapia em SHR durante sete 

semanas (tabela 3 ), com diferenças estatísticas significante entre os 2 grupos. Tal 

fato, possivelmente, está relacionado com uma melhora do retorno venoso as 

câmaras atriais, concomitantes a diminuição da resistência vascular periférica pós-

laser, de acordo com os valores de PAD (143±4*vs157 ± 3 mmHg sham) e PAM 

(169 ± 4*vs182± 4 mmHg sham) encontrados nos registros deste experimento. Além 

disso, a FC denotou uma diferença estatisticamente significante no grupo laser em 

comparação ao grupo sham (312±14 x 361±13 bpm). Tal resultado demonstra ser 

um dos mecanismos capazes de diminuir o débito cardíaco, consequentemente, 

reduzindo os níveis pressóricos sistêmicos.  

Com base em evidências encontradas em vários experimentos in vivo e em 

humanos, avaliando a disfunção autonômica, o SNA pode estar relacionado à 

fisiopatologia da hipertensão arterial sistêmica, sendo desencadeada pelo 

incremento da atividade simpática com redução da função parassimpática. Este fato 

é caracterizado por aumento no débito cardíaco, FC e elevação dos níveis 

norepinefrina plasmática, vindo a lesar órgão alvos (particularmente, o coração e 

rim) relevantes no controle da PA sistêmica (SCHWATZ et al., 2012).  

Grassi (2004), afirma que o sistema nervoso simpático tem um papel 

fundamental no controle da PA e que a natureza neurogênica da HAS, pode estar 

relacionada aos seguintes resultados: 1- anormalidades hemodinâmicas 

relacionadas à hiperatividade simpática e inibição parassimpática; 2- elevação da 

concentração de noradrenalina plasmática em indivíduos hipertensos, indicando o 

predomínio da ação simpática; 3- aumento da taxa de spillover de norepinefrina no 

ramo neuroefetor simpático em orgãos alvo, como coração, cérebro e rim; 4- a 
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atividade adrenérgica no coração está incrementada, quando os níveis de PA 

sistêmica se encontram elevados durante longo prazo. Portanto, o aumento da 

atividade simpática no coração leva ao desenvolvimento, manutenção e progressão 

do quadro hipertensivo, desta forma seu decréscimo pode ser um dos alvos do 

tratamento medicamentoso anti-hipertensivo em paciente. 

As avaliações espectrais do domínio do tempo e frequência demonstrou ser 

uma ferramenta útil e capaz de estimar quantitativamente a atividade autonômica 

cardíaca na hipertensão. Nosso experimento mostrou uma significativa redução na 

atividade simpática (BF-IP = p < 0.05) do grupo Laser sobre o coração, sobretudo à 

custa da redução da frequência cardíaca. Já os componentes VAR-IP (76.99 ± 26.52 

e 46.82 ± 9.74 Sham ms²) e SD-IP (8.30 ± 2.96 e 6.58±1.86 ms Sham) foram 

estudados pela variação da frequência cardíaca, e, também denotaram diferenças 

estatístiscas significantes entre os dois grupos avaliados. Desta forma, evidenciou 

que a laserterapia reduziu a frequência cardíaca basal, ademais foi capaz de 

modular suas variações, mostrando ser um eficiente método na diminuição da 

atividade simpática, com consequente decréscimo dos níveis pressóricos dos 

animais SHR.  

Van de Borne et al. (1997) e Mortara et al. (1994), identificaram em seus 

estudos, que o fato da atividade simpática estar extremamente exacerbada 

(saturada) em determinadas condições patológicas, faz com que a modulação 

(variação) do componente (BF-IP) seja reduzida, tal fato tem sido relacionado a um 

prognóstico sombrio.  

Os nossos resultados mostraram que a banda BF-IP, que avalia a atividade 

simpática no coração, se encontra exacerbadamente reduzido no grupo Sham (6.77 

± 4.35 e 2.31±0.16 ms² sham), quando comparado ao grupo Laser, corroborando 

com os resultados de Van de Borne et al. (1997). Apesar de que, em um primeiro 

momento parecer estranho associar a redução da banda de BF-IP a um aumento da 

modulação simpática cardíaca, a atividade simpática do grupo Sham (gráfico12) 

estava extremamente saturada fazendo com que a modulação (variação) deste 

componente fosse reduzida. Desta forma, o LBI foi capaz de diminuir 

significativamente a atividade simpática no coração. 

Os pressoceptores arteriais também mantém a pressão arterial dentro de 

limites normais, sendo sempre ajustados em períodos de segundos a minutos e é 
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retroalimentado pelo SNA (SHEPHERD; MANCIA, 1986). A redução da sensibilidade 

dos barorreceptores ainda pode estar envolvida na patogênese da HAS, sendo, 

provavelmente, o maior determinante do incremento da variabilidade da PA em 

indivíduos hipertensos, de acordo com Irigoyen et al. (1998). Recentes trabalhos têm 

indicado que os barorreceptores não somente controlam a pressão arterial em curto 

prazo, como também participam do controle renal de volemia por meio do sistema 

simpático, ajustando a pressão cronicamente, ou seja, atuando em longo prazo 

(KOUGIAS et al., 2010). 

 Segundo Irigoyen et al. (2005) o incremento da sensibilidade barorreflexa 

está associada ao treinamento físico, como foi demonstrado no trabalho 

experimental em ratas ooforectomizadas. Este experimento demostrou uma 

associação entre a redução da PAM (112 ± 2 vs 122 ± 3 mmHg grupo sedentários) e 

FC (325 ± 4 vs 356 ± 12 bpm versus o grupo sedentário) com a melhora na 

sensibilidade do reflexo barorreceptor. 

  Resultados semelhantes foram encontrados com LBI em nosso 

trabalho, onde a sensibilidade barorreflexa espontânea foi avaliada pelo índice alfa. 

O grupo Laser revelou um aumento na resposta do reflexo barorreceptor, índice alfa 

(1.07 ± 0.23 vs 0.45 ± 0.20 ms/mmHg Sham), mostrando uma melhora na 

sensibilidade destes receptores, que também encontravam-se associados a uma 

redução da PAM e FC nestes ratos. 

 Outro dado relevante foi o resultado reduzido no grupo Laser do componente 

VAR-PAS (49.55 ± 15.94* vs 70.51 ± 13.55 mmHg² sham) e DP-PAS (6.94 ± 1.21* 

vs 8.68 ± 1.11 mmHg sham), que aferiu a modulação ou simplesmente a variação da 

PAS. Não houve diferenças estatística significante na PAS basal (196±5 vs 207 ± 4 

mmHg Sham) entre os dois grupos.  Porém, estes resultados evidenciaram uma 

expressiva redução do grupo Laser em comparação ao grupo controle quanto à 

modulação da PAS, indicando que a laserterapia diminuiu positivamente a 

variabilidade da PAS em função de um melhor controle reflexo dos barorreceptores, 

como indicado pelo índice alfa. 

Um dado que nos chamou a atenção, quanto ao resultado, foi a banda       

BF-PAS, que avalia a atividade do sistema simpático sobre o sistema vascular. Na 

avaliação espectral este componente se encontra expressivamente diminuído (7.28 

± 1.63* vs 9.86 ± 0.47 Sham) no grupo Laser com diferenças estatísticas 
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significantes entre os dois grupos, indicando que a redução simpática induziu no 

sistema vascular um vasorrelaxamento, que pode estar associado à melhora da 

resistência vascular periférica e  consequentemente a redução da PAM (177±3.4 vs 

146 ± 3.1 mmHg sham). 

Atualmente, tem-se discutido muito o papel da inflamação na gênese da HAS 

e na progressão das lesões de órgãos alvo. A inflamação crônica de baixo grau tem 

sido identificada como uma das causas de doenças vasculares, podendo estar 

também implicada no desenvolvimento da HAS (BOOS; LIP, 2006). A morbidade e 

mortalidade cardiovascular não é simplesmente o resultado de alterações 

hemodinâmicas, mas sim o resultado da desregulação do sistema nervoso 

autônomo, aumentando a resposta inflamatória do sistema imunitário inato e 

adaptativo (ABBOUD, 2012). 

Estudos recentes apontam para um crescente nexo causal entre a 

inflamação, estresse oxidativo e hipertensão arterial sistêmica que, analisadas em 

conjunto, sugerem que o estresse oxidativo ainda pode  causar HAS e esta também 

ser a causa à perpetuação deste ciclo de estresse oxidativo, sendo que a própria 

inflamação permeia as duas condições, promovendo um ciclo de autoperpetuação, 

segundo Vaziri (2008).  

Evidências do estresse oxidativo na HAS são baseadas nas seguintes 

observações: 1- uma associação consistente foi encontrada entre hipertensão e o 

estresse oxidativo nos rins, vasos sanguíneos e no cérebro. Experimentos 

demonstram que o ânion superóxido tem um papel central no endotélio disfuncional 

e hipertensão em ratos parcialmente nefrectomizados (HASDAN, 2002) devido a 

doença renal crônica (HEITZER et al., 1999) e administração de acetato de                             

sal-desoxicorticosterona (SOMERS et al., 2000); como também durante a inibição da 

síntese do óxido nítrico (FÖRSTERMANN, MÜNZEL, 2006); 2- a diminuição do 

estresse oxidativo, com doses farmacológicas de vários antioxidantes, tem 

demonstrado redução na pressão arterial em animais hipertensos, mas não em 

animais normotensos (CHEN, 2001); 3- Evidências diretas do papel do estresse 

oxidativo podem ser descritas a priori: (a) a indução do estresse oxidativo tem 

demonstrado causar hipertensão em animais geneticamente normais; (b) ratos com 

deficiência de manganês demonstraram ter hipertensão sal-sensível e (c) a ligação 

de angiotensina II com o receptor de angiotensina I (AT1) resultando em produção 
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de ROS através da ativação da NADPH-oxidase (nicotinamida adenina dinucleotídeo 

fosfato oxidase) no território renal e vascular (ZHOU, 2002; RODRIGUEZ-ITURBE, 

2004). 

O endotélio vascular também tem um papel essencial no controle do tônus 

vascular e respondendo a alterações dinâmicas do fluxo sanguíneo, devido ao shear 

stress, estímulos químicos, bem como à síntese e liberação de fatores vasoativos 

(BOO, JO, 2005). O NO produzido nas células endoteliais atuam no controle da 

resistência vascular periférica e na inibição de agregação plaquetária, impedindo 

desta maneira na formação de trombos (VANHOUTTE, 2003).  

O nosso experimento avaliou a ação do LBI no estresse oxidativo em plasma 

sanguíneo, observando: 1- danos oxidativos em proteínas (dosagem de carbonilas); 

2- metabolismo do NO (concentração de nitrito) e 3- defesa antioxidante através da 

enzima SOD e, indiretamente, avaliamos o processo inflamatório no sistema 

vascular em ratos hipertensos.  

O endotélio vascular contribui para o processo inflamatório, assim como é 

afetado por este. Além disso, o próprio endotélio produz proteínas de adesão que 

funcionam como um iniciador crítico para a resposta inflamatória, mediando à 

passagem de células inflamatórias para o interstício (MELO et al., 2007). A HAS é 

uma patologia caracterizada por disfunção endotelial que causa uma menor 

biodisponibilidade do NO na parede vascular, reduzindo assim resposta a 

vasodilatação (VASCONCELOS, 2007). 

Vários estudos demonstraram que a Laserterapia é capaz de diminuir o 

processo inflamatório, com uma ação antiedematosa, bem como este possibilita a 

modificação da resposta vascular (micro e macro-vascular) (RODRIGUES DE 

MORAIS et al., 2010). O LBI é ainda capaz de fornecer e induzir respostas 

fotobiológicas no interior das células e tecido-alvos, como também alterar os níveis 

de ROS, após a absorção de luz (KARU, 1999). 

Karu (1989) em um experimento in vitro relatou que o LBI levou a um 

incremento do ânion superóxido (O2
-) e peróxido de hidrogênio (H2O2) na cadeia 

respiratória, que são os responsáveis pela regulação do metabolismo celular. Em 

outro trabalho in vitro foi demonstrado que a irradiação com LBI, agindo no 

fotoaceptor na crista interna mitocondrial através do citocromo C-oxidase, foi capaz 

de facilitar as vias de sinalização entre mitocôndria, núcleo e membrana plasmática. 
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Ademais, o LBI atua no controle de NO e melhora a adesão celular in vitro (KARU et 

al, 2005). 

Os estudos sugeriram que a fotobiomulação, empregando um laser com a 

potência baixa, atua tanto nas fases inflamatórias e proliferativas de reparo tissular, 

através da modulação da síntese de mediadores inflamatórios e espécies reativas 

de oxigênio (ROS) (MAFRA et al., 2011). 

Em nosso estudo notamos que a laserterapia apresentou um papel 

determinante no sistema vascular, propiciando a queda dos níveis pressóricos em 

SHR. Constatamos que os ratos do grupo Laser evidenciaram um vasorrelaxamento 

induzido pelo decréscimo da atividade simpática no vaso (componente BF-PAS), 

além de melhorar a microcirculação destes animais em função da redução PAM. Na 

análise do estresse oxidativo, estimamos o aumento produção de nitrito (NO-
2) 

plasmático (produto da metabolização do NO) que revelou uma resposta 

estatisticamente significante no grupo Laser (0.36 ± 0.03 vs 0.26 ± 0.03 nm/mg 

Sham). Podemos inferir que o LBI incrementou a produção de NO, sendo que este 

fator induziu o relaxamento vascular tanto na micro quanto na macrocirculação dos 

animais. 

É notório que a inflamação e o estresse oxidativo estão intimamente 

interligados. Por exemplo, através da ativação de NF-kappa B e do ativador da 

proteína-1, o estresse oxidativo estimula a produção de citocinas, quimiocinas, e 

moléculas de adesão, bem como a ativação e proliferação de linfócitos e macrofagos 

ativados. Estes eventos, por sua vez, resultam na ativação e adesões celulares com 

um incremento de células imunes infiltradas. Por outro lado, a inflamação provoca 

estresse oxidativo, uma vez que a produção de ROS é um atributo inerente de 

células imunes ativadas.  Evidências mostraram que os leucócitos circulantes no 

sangue e as células do sistema imunológico, que se infiltraram no rim, passaram a 

produzir ROS, tanto em animais hipertensos como em humanos (RODRÍGUEZ-

ITURBE et al., 2003). 

Silveira et al 2009 avaliou o efeito do LBI no estresse oxidativo em 

cicatrização de feridas em animais, utilizando um laser no infravermelho durante 

cinco dias. Os resultados mostraram que no grupo irradiado, houve uma diminuição 

significativa de ânion superóxido e peroxidação lipídica em relação ao grupo 

controle. Foi identificado aumento expressivo na atividade do sistema de defesa 
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oxidativo através da enzima catalase e nao houve alteração significativa da atividade 

da enzima superóxido dismutase (SOD) nos grupos irradiados durante cinco dias em 

relação ao grupo controle. Desta forma, o estudo acima mencionado, mostrou que o 

LLLT tem uma ação antioxidante e protege a célula contra danos oxidativos durante 

o processo de cicatrização de feridas cutâneas em ratos.  

  Os nossos resultados também demonstraram que a laserterapia reduziu 

parâmetros oxidativos através da diminuição do nitrito plasmático, como já descrito 

anteriormente, e, além do mais, apresentou uma redução estatisticamente 

significante da concentração de carbonilas plasmáticas (3.93 ± 0.24 * vs 4.75 ± 0.26 

nm/mg sham). Assim evidenciamos que o LBI foi capaz de reduzir este parâmetro 

oxidativo, possibilitando um menor dano às proteínas. A defesa enzimática foi 

analisada através da concentração da enzima SOD no plasma sanguíneo, que não 

denotou diferença significativa (4.42 ± 0.10  vs 4.25 ± 0.06 usod/mg) entre os 

grupos.  Provavelmente, concentrações significativas seriam encontradas em outras 

amostras, como no tecido cardíaco, renal, vascular ou ainda, em outros métodos de 

análises da SOD.  

Os resultados encontrados em nosso experimento mostraram que a ação do 

LBI foi marcante no sistema vascular, sendo que provavelmente o endotélio foi uma 

das sedes dos fenômenos inflamatórios e oxidativos.  

Sob o ponto de vista hemodinâmico, o fluxo sanguíneo laminar exerce uma 

força mecânica tangencial sobre o endotélio conhecido com shear stress (força de 

cisalhamento) a força pressórica (distensibilidade/complacência). As células 

endoteliais respondem ao estiramento mecânico pelo aumento da regulação de 

citocinas ou quimiocinas, mediadas através de NF - κΒ, que iniciam uma resposta 

inflamatória numa tentativa para delimitar dano (REA et al., 2013).  

O exercício físico, tambem é capaz de estimular fatores vasodilatadores no 

endotélio, em experimentos in vivo e em estudos clínicos. A força de cisalhamento 

(shear stress) atua sobre as células endoteliais por meio de uma cascata de 

eventos, que estimula a liberação de fatores como o NO e o fator hiperpolarizante 

derivado do endotélio (EDHF), reduzindo assim os níveis de PA (KINGWEL, 2000; 

KURU et al., 2002). 

Na HAS, o fluxo laminar sanguíneo se torna turbulento (strech stress), em 

função do aumento pressórico, e esta força passa a ser exercida sobre o endotélio 
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disfuncional e sobre a musculatura lisa do vaso, que resultarão em uma produção 

sustentada de ânion superóxido, reduzindo a biodisponibilidade do NO e 

alimentando o estresse oxidativo vascular (VASCONCELOS et al., 2007). 

Ricci et al (2009), demonstrou que a irradiação com LBI em células 

endoteliais submetidas a stress nutricional, reorganizou os filamentos de actina do 

citoesqueleto associado com a proliferação celular. 

No trabalho experimental realizado no Instituto de Física da USP, estudou as 

propriedades hemorreológicas in vitro, sobre a ação do LBI em amostra sanguínea. 

Cubetas com amostras sanguíneas, previamente tratadas, foram irradiadas e 

mostraram que o LBI foi capaz de alterar propriedades hemorreológicas, diminuindo 

a viscosidade sanguínea (MAGALHÃES, 2013). 

A laserterapia em nosso experimento evidenciou resultados expressivos, com 

respostas estatisticamente significantes, na redução dos níveis pressóricos. 

Provavelmente, esta redução por ações hemorreológicas, pode ter alterado o fluxo 

sanguíneo, e reduzido à força sobre a parede vascular com repercussões no 

balanço oxidativo do endotélio. Esta hipótese foi reforçada pelos resultados 

encontrados na análise oxidativa e a resposta autonômica, que mostraram um 

aumento da produção do NO (nitrito 0.36 ± 0.03 vs 0.26 ± 0.03 nm/mg Sham), 

ademais uma expressiva redução do simpático vascular (BF-PAS 7.28 ± 1.63* vs 

9.86 ± 0.47 Sham), ambos levando a uma vasodilatação, consequentemente queda 

das pressões arteriais. 
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10. CONCLUSÃO 

  

O presente estudo demonstrou que o LBI alterou, de forma importante, a 

modulação do sistema nervoso simpático cardiovascular, com diferenças estatísticas 

significantes, e ainda, modificou parâmetros oxidativos em ratos espontaneamente 

hipertensos em aplicações em longo prazo. 

Os resultados mostraram especificamente que o LBI: 

1 – Reduziu a Pressão Arterial média (PAM), Diastólica (PAD) e a Frequência 

Cardíca (FC). 

2 – Aumentou a varibilidade da Frequência Cardíca (VFC) e reduziu a 

variabilidade da Pressão Arterial Sistólica (VPAS), em função de uma menor 

atividade simpática e com uma expressiva melhora da sensibilidade baroreflexa. 

3 – Modificou parâmetros oxidativos, tais como:  

I – Carbonilas: Alterou a concentração de carbonilas plasmáticas, sendo 

capaz de reduzir os danos às proteínas resultantes do estresse oxidativo.  

II – Nitrito: Aumentou a produção de óxido nítrico com repercussões no 

endotélio vascular, confirmada pelo resultado aumentado da concentração de nitrito 

plasmático. 

Desta forma, nosso estudo evidenciou que a laserterapia foi capaz de 

decrescer de forma significativa, os níveis pressóricos, alterando a resposta 

hemodinâmica em ratos espontaneamente hipertensos (SHR) e, sobretudo 

promovendo uma proteção cardiovascular, com possíveis implicações relevantes 

para população de hipertensos que não respondem adequadamente (coast-

effectiveness) a drogas anti-hipertensivas. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Segundo inúmeros trabalhos publicados em International Journal of 

Hypertension , Circulation  e outras revistas especializadas, apontam que a HAS é 

uma das causas mais relevantes de morte súbita ao redor do mundo. HAS é 

considerada o maior fator de risco para os principais problemas neuro-

cardiovasculares, portanto, um grave problema de Saúde Pública, neste início de 

século.  

Lewington et al., (2002), afirma que para cada  aumento de 20mmHg na PAS 

e 10 mmHg na PAD em um indivíduo normotenso, duplicam as taxas de mortalidade 

associadas a doenças cardiovasculares. Esta patologia afeta mais de 1 bilhão de 

indivíduos, mundialmente. Neste ponto é marcante mencionar a relevância social 

deste tipo de projeto, que busca de uma nova alternativa terapêutica a fim de reduzir 

os custos de tratamento e internação, que constantemente tendem a ser elevados, 

tanto para o paciente quanto para o SUS. 

Atualmente, a laserterapia se configura no arsenal terapêutico, como uma 

ferramenta eficiente, não invasiva, segura e de baixo custo. Este estudo sinaliza que 

o  Laser de Baixa Intensidade pode ser uma alternativa terapêutica não 

medicamentosa contra a Hipertensão Arterial Sistêmica. Desta forma, mais estudos 

são necessários para confirmar nossos achados, e utilizaremos estes resultados 

para aprimorar delineamento experimental em estudos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 
 

12. ESTUDOS FUTUROS 

Ensaios clínicos pilotos sinalizam serem promissores em indivíduos 

hipertensos, através da aplicação da Laserterapia, como tratamento adjuvante no 

controle da Hipertensão Arterial Sistêmica. 
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