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Resumo 

 

 O papel da hipertensão renovascular ainda não está totalmente esclarecido na 

manutenção da pressão intracraniana (PIC), sobretudo no modelo experimental de 

hipertensão de Goldblatt, 2 rins e 1 clipe (2R1C), caracterizado por disfunção 

autonômica e hiperatividade do sistema renina-angiotensina (SRA). Ainda, o 

monitoramento e o acompanhamento temporal da dinâmica da PIC (incluindo sua 

morfologia de onda e relação P2/P1) tornam-se essenciais na hipertensão arterial, 

visto que na clínica o monitoramento da PIC é realizado comumente em situações de 

emergência, como acidente vascular cerebral e hidrocefalia. Portanto, nosso objetivo 

foi analisar os efeitos da hipertensão renovascular ao longo do tempo na PIC em ratos. 

A hipertensão foi induzida pela clipagem da artéria renal e o monitoramento da PIC foi 

realizado nos animais em diferentes semanas após a indução da hipertensão. Quatro 

semanas após a cirurgia, os animais 2R1C apresentaram um aumento significante da 

PIC quando comparado aos animais controle (16 ± 0,11 vs. 8,05 ± 0,9 mmHg, 

respectivamente). Adicionalmente ao aumento da PIC, houve aumento significante da 

relação P2/P1 nos animais hipertensos (1,07 ± 0,012 vs. 0,86 ± 0,021 animais 

controle; respectivamente) e alteração da morfologia de onda da PIC, sugerindo 

comprometimento na complacência cerebral de ratos 2R1C. Encontramos, também, 

ruptura da barreira hematoencefálica (BHE) nas regiões do núcleo paraventricular do 

hipotálamo (PVN), da região rostroventrolateral (RVL) e núcleo do trato solitário (NTS) 

três semanas após a cirurgia 2R1C. Em relação às respostas ao bloqueio dos 

receptores AT1 de angiotensina II (ANG II), a administração de losartan (i.v.) em ratos 

2R1C seis semanas após a cirurgia promoveu redução significante da PIC (14,4 ± 0,8 

vs. 18,9 ± 1,23 mmHg tratamento com salina, respectivamente), redução da relação 

P2/P1 (0,9 ± 0,05 vs. 1,13 ± 0,04 tratamento com salina, respectivamente) e reversão 

da alteração da morfologia de onda da PIC. Assim, nossos resultados mostram que a 

hipertensão renovascular promove importantes alterações na dinâmica cerebral ao 

contribuir na manutenção da pressão intracraniana. 

Palavras-chave: hipertensão renovascular, pressão intracraniana, barreira 

hematoencefálica, angiotensina II, receptor tipo 1 de angiotensina II 
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Abstract 

 

 The role of renovascular hypertension is not fully understood in the maintenance 

of intracranial pressure (ICP), especially in the experimental model of Goldblatt 

hypertension 2-kidney, 1-clip (2K1C) model, characterized by autonomic dysfunction 

and hyperactivity of the renin-angiotensin system (RAS). Furthermore, the monitoring 

temporal of ICP dynamics (including a ICP waveform morphology and P2/P1 ratio) 

become essential in arterial hypertension, since in the IC monitoring routine is 

commonly performed in emergency situations, such as stroke and hydrocephalus. 

Therefore, we analyzed the effects of renovascular hypertension over time on ICP in 

rats. Hypertension was induced by clipping of the renal artery and monitoring ICP was 

performed in animals at different weeks after induction of renovascular hypertension. 

Four weeks after surgery, 2K1C animals showed a significant increase in ICP when 

compared to control animals (16 ± 0.11 vs. 8.05 ± 0.9 mmHg, respectively). In addition 

to increase in ICP, there was a significant increase in the P2/P1 ratio in hypertensive 

animals (1.07 ± 0.012 vs. 0.86 ± 0.021 control animals, respectively) and altered ICP 

wave morphology, suggesting impairment in brain complacency of 2K1C rats. We also 

found rupture in the blood-brain barrier (BBB) in the paraventricular nucleus of the 

hypothalamus (PVN), rostral ventrolateral medulla (RVLM) and the nucleus tractus of 

solitarius (NTS) three weeks after 2K1C surgery. Regarding blockade of angiotensin II 

(ANG II) AT1 receptors, administration of losartan (i.v.) to 2K1C rats six weeks after 

surgery produced a significant reduction of ICP (14.4 ± 0.8 vs. 18.9 ± 1.23 mmHg 

treatment with saline, respectively) and reversed the change in ICP waveform 

morphology. Thus, our results show that renovascular hypertension promotes 

important changes in brain dynamics by contributing to the maintenance of intracranial 

pressure. 

Key-words: renovascular hypertension, intracranial pressure, blood-brain barrier, 

angiotensin II, AT1 receptor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Denomina-se pressão intracraniana (PIC) a pressão existente no interior da 

caixa craniana, a qual é derivada da circulação sanguínea cerebral e do líquido 

cefalorraquidiano (LCR) (Czosnyka e Pickard, 2004). Em indivíduos saudáveis, a PIC 

em repouso varia entre 5-15 mmHg refletindo a relação entre a circulação vascular 

cerebral, produção e a drenagem liquórica (Czosnyka e Pickard., 2004; McBryde et 

al., 2016). Em algumas situações, no entanto, como hemorragia cerebral, 

traumatismos cranianos, hidrocefalia e exposição prolongada à hipertensão arterial 

maligna, os valores médios da PIC podem aumentar severamente, causando danos 

cerebrais graves ou levando à morte (Schwartz, 2002). 

 A respeito do componente liquórico, o LCR é um líquido aquoso e incolor, o 

qual preenche as cavidades ventriculares do sistema nervoso central (SNC) e forma 

uma fina camada externa em volta do encéfalo e da medula espinhal, no espaço 

subaracnóideo (Boron e Boulpaep, 2015). O LCR é secretado no encéfalo por uma 

estrutura epitelial altamente vascularizada chamada plexo coroide, presente nas 

cavidades ventriculares e, ao circular, atinge locais no espaço subaracnóideo, onde é 

drenado para o sistema sanguíneo venoso (Boron e Boulpaep, 2015). As vilosidades 

aracnóideas, estruturas presentes nas membranas aracnóideas, são responsáveis 

principalmente por realizarem a drenagem do LCR ao longo do seio sagital, 

constituindo um siste de drenagem passivo e unidirecional controlado através do 

aumento de pressão liquórica – quando a pressão atinge 5 mm/H2O, mecanismos 

valvulares nos canalículos que unem o espaço subaracnóideo às veias que drenam 

para o seio sagital superior abrem-se e permitem o escoamento do LCR para dentro 

do sistema venoso (Carlotti Jr. et al., 1998). Uma vez produzido nos ventrículos 

laterais, o LCR circula, de modo geral, através dos forames interventriculares para o 

terceiro ventrículo e, em seguida, para o quarto ventrículo, através do aqueduto 

cerebral. Do quarto ventrículo, LCR sai pelas suas aberturas laterais (forames de 

Luschka e Magendie) e alcança as cisternas basais. Além disso, o LCR circula ao 

redor da medula no canal raquidiano, em um movimento de entrada e saída na caixa 

craniana (Carlotti Jr. et al., 1998). Levando em consideração o componente liquórico, 

as alterações que promovem aumento de pressão intracraniana geralmente estão 

associadas à obstrução da circulação liquórica em qualquer ponto de sua via e às que 

causam dificuldade em sua absorção ou drenagem (Carlotti Jr. et al., 1998). Logo, por 
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fornecer informações sobre o metabolismo e o funcionamento cerebral, a PIC é um 

importante paramêtro determinante na manutenção da circulação cerebral. 

 O fluxo sanguíneo cerebral (FSC) em repouso, no adulto, é de cerca de 50 

ml/100 g de tecido/min. O consumo total de oxigênio (O2) no tecido cerebral é de 

aproximadamente 3,5 ml de O2/100 g de tecido/min (Prabhu e Gupta, 2001). Dentre 

os fatores que regulam o FSC destaca-se a regulação miogênica, ou autorregulação, 

presente em muitos leitos vasculares, mas particularmente bem desenvolvida no 

encéfalo devido provavelmente às necessidades metabólicas cerebrais (Prabhu e 

Gupta, 2001). A autorregulação cerebral refere-se aos mecanismos que atuam para 

manter constante o FSC durante alterações na pressão sanguínea ou de acordo com 

as demandas tissulares cerebrais (Ainslie e Brassard, 2014).  

 Diferentes fatores, incluindo atividade do nervo simpático (ANS), pressões 

parciais de oxigênio arterial (PaO2) e de dióxido de carbono arterial (PaCO2), agentes 

farmacológicos e outros, podem influenciar nas variações limítrofes da faixa 

autorregulatória (isto é, variação na pressão arterial entre 50-150 mmHg), além dos 

reflexos barorreceptores periféricos (Preckel et al., 1996; Lagerkranser et al., 1997; 

Roatta et al., 1998; Panerai et al., 2010; Taccone et al., 2013). Recentemente foi 

sugerido a existência de um barorreflexo central (ou seja, barorreflexo intracraniano), 

responsável pelo controle eferente simpático mediado por alterações na PIC e no FSC 

controlando, portanto, os mecanismos autorregulatórios (Schmidt et al., 2018). O 

envolvimento da atividade simpática na PIC e no FSC não está totalmente esclarecido, 

no entanto, sabendo que lesões cerebrais possam ocorrer quando os mecanismos de 

autorregulação cerebral são prejudicados, destaca-se a importância dos estudos 

sobre a PIC na manutenção do FSC e nos mecanismos de autorregulação. Além 

disso, como flutuações nos valores da pressão arterial média podem interferir 

diretamente nos mecanismos responsáveis pelo controle da circulação cerebral, 

torna-se importante também o monitoramento e o acompanhamento da evolução da 

PIC em pacientes hipertensos, não apenas em situações clínicas graves 

(traumatismos cranianos ou acidentes vasculares cerebrais, por exemplo). Deste 

modo, torna-se imprescindível o monitoramento da PIC para melhor tomada de 

decisão clínica, sobretudo na hipertensão. 

 O monitoramento da PIC é feito, tradicionalmente, através da inserção de 

diferentes tipos de transdutores nos espaços ventricular, parenquimatoso, epidural e 

subaracnóideo (Figura 1) (Steiner e Andrews, 2006). 
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Figura 1: Esquema representativo dos métodos invasivos de monitoramento da pressão 
intracraniana (PIC): a) intraventricular; b) intraparenquimatoso; c) epidural; d) subaracnóideo. 
Modificado de Steiner e Andrews, 2006. 
 

 Dentre as principais vantagens do monitoramento intraventricular, considerado 

padrão-ouro, destaca-se a capacidade de drenagem de líquor juntamente com a 

inserção do transdutor externo de pressão (Steiner e Andrews, 2006), reduzindo os 

níveis elevados da PIC. No entanto, o risco de infecção ao longo do tempo de 

monitoramento (cerca de 6-11%) é ainda a principal limitação deste método (Mayhall 

et al., 1984; Aucoin et al., 1986; Steiner e Andrews, 2006). Além disso, a inserção de 

cateteres ventriculares pode ser difícil em pacientes com edema cerebral grave, sendo 

a melhor alternativa a inserção de um sensor intraparenquimatoso (Citerio e Andrews, 

2009) ou monitorá-lo a partir de um método não invasivo de registro da PIC. 

 Em relação ao sistema de monitoramento não invasivo da PIC utilizado 

atualmente, o sensor é acomodado sobre a pele do crânio e preso com uma fita 

elástica, sendo capaz de mensurar pequenas deformações ósseas cranianas através 

de um extensômetro acoplado (Figura 2 A, B), não havendo necessidade de uma 

craniotomia ou inserção cirúrgica no paciente (Figura 2C) (Cabella et al., 2016; 

Ballestero et al., 2017; Frigieri et al., 2018). 
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Figura 2: Esquema representativo do método de monitoramento não invasivo da PIC. A) Sensor 
tipo strain gauge para monitoramento não invasivo da PIC. O pino (indicado pela seta preta) é 
pressionado contra a superfície craniana e transmite as oscilações/deformações ósseas ao 
extensômetro elétrico (seta preta). B) Sensor que é acoplado à faixa elástica. As setas brancas indicam 
a superfície de acoplamento e o pino que conecta o sensor não invasivo. C) Esquema representativo 
detalhando o método de monitoramento não invasivo em humanos e aquisição de dados da PIC. 
Modificado de Ballestero et al., 2017. 
 

 Por possibilitar melhor compreensão do funcionamento da circulação e da 

complacência cerebral, tem-se destacado a análise do pulso de onda da PIC (Daley 

et al., 2005; Czosnyka et al., 2006; Guendling et al., 2006), análise esta que representa 

uma das características específicas que podem ser avaliadas através de seu 

monitoramento, seja ele de modo invasivo ou não invasivo. Diversos trabalhos 

demonstram cada vez mais a importância da análise da morfologia de onda da PIC, 

seu comportamento no estado de complacência cerebral e sua dinâmica de variação 

AB AA 

AC 
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(Czosnyka et al., 1999; Czosnyka e Pickard, 2004; Czosnyka et al., 2006; Hutchinson 

et al., 2013; Ballestero et al., 2017), identificando aumentos nos valores médios da 

PIC e consequente redução da perfusão cerebral, contribuindo para o 

comprometimento da complacência cerebral. 

 A morfologia de onda da PIC baseia-se em um traço modificado da pulsação 

arterial, isto é, ondas resultantes da pulsação respiratória e da transmissão do pulso 

cardíaco aos vasos sanguíneos cerebrais (Figura 3), e possui 03 movimentos 

ascendentes os quais iremos chamá-los de picos (Figura 4). O primeiro pico (P1) 

resulta da transmissão do pulso de onda arterial para o plexo coroide, isto é, formada 

a partir da pressão do pulso cardíaco, e reflete o fluxo cerebral; o segundo pico (P2) 

consiste no reflexo de P1 e varia de acordo com o estado de complacência cerebral; 

o terceiro pico (P3) é precedido pela curva dicrótica seguida do fechamento da válvula 

aórtica (Balestreri et al., 2004; Adams et al., 2010; Dias et al., 2013; Ballestero et al., 

2017). Em condições fisiológicas (relação P2/P1 < 1), os três picos estão relacionados 

como P1 > P2 > P3. No entanto, em condições em que há aumento da PIC e 

comprometimento da complacência cerebral, a morfologia de onda da PIC muda 

gradualmente e a relação P2/P1 torna-se aumentada (relação P2/P1 ≥ 1) (Citerio e 

Andrews, 2009; Dias et al., 2013; Ballestero et al., 2017). Em nossos estudos, 

avaliamos apenas os picos P1 e P2, tendo em vista que a análise da relação P2/P1, 

por representar um método de avaliação não invasivo de parâmetros hemodinâmicos 

centrais, nos forneceria informações sobre o estado de complacência cerebral desses 

animais. Uma vez que a análise da relação P2/P1 representa um indicativo indireto da 

pressão intracraniana e para obtermos valores reais absoluto (mmHg) das variações 

da PIC, realizamos também o seu monitoramento invasivo, buscando esclarecer se 

as variações de seus valores absolutos estão diretamente relacionadas às alterações 

na amplitude dos picos de sua morfologia de onda. 
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Figura 3: Exemplos de registro de pressão intracraniana, mostrando (A) Pulso da PIC com as ondas 
sobrepostas no domínio do tempo (painel superior. Adaptado e modificado de Czosnyka e Pickard, 
2004) e (B) a morfologia da PIC com suas ondas resultantes das pulsações respiratória e vascular 
cerebral, resultante da transmissão do pulso cardíaco aos vasos cerebrais (painel inferior. Adaptato e 
modificado de Rodríguez-Boto et al., 2015). 

 

 

Figura 4: Esquema representativo do pulso da PIC ampliado, mostrando sua morfologia de onda. 
(A) a disposição dos picos P1, P2 e P3 numa situação normal (figura à esquerda) e numa situação 
onde há aumento da PIC (figura à direita), resultando na amplitude de P2 maior que P1 (Adaptado e 
modificado de Rodríguez-Boto et al., 2015). (B) Morfologia da PIC e disposição de P1 e P2 em cérebros 
complacentes (P1 é proeminente ao P2, ilustração acima) e quando há comprometimento da 
complacência vascular cerebral (P2 torna-se mais proeminente que P1, aumentando a relação P2/P1) 
(Adaptado e modificado de Adamns et al., 2010). 
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 O quociente entre a diferença de volume (∆V) e a diferença da pressão 

intracraniana (∆P), ou seja, o volume necessário para obter uma mudança conhecida 

na pressão, determina a complacência cerebral. A complacência cerebral pode ser 

entendida, portanto, como a capacidade adaptativa do crânio que permite tolerar 

certos aumentos no volume de acordo com os mecanismos de compensação. A 

operação inversa (∆P/∆V) determina a elastância cerebral (pressão resultante de uma 

mudança conhecida no volume) e representa a resistência que se opõe à expansão 

do volume intracraniano (Rodríguez-Boto et al., 2015). A curva volume-pressão 

(Figura 5) apresenta três estágios (Rodríguez-Boto et al., 2015): estágio inicial (1), 

representa alta complacência e baixa elastância quando a PIC se encontra baixa. 

Apesar do baixo aumento no volume intracraniano, quase não há aumento na PIC 

devido ao controle do FSC e dos mecanismos de produção e drenagem liquórica; 

estágio de transição (2), caracterizada por baixa complacência devido ao aumento 

lento da PIC, caso o aumento do volume intracraniano não seja controlado; estágio 

ascendente (3), caracterizado por baixa ou ausência de complacência, alta elastância 

e aumento da PIC. Mecanismos compensatórios tornam-se exauridos e qualquer 

alteração no volume intracraniano nesse estágio, seja por pequenos aumentos, 

provocam aumentos imediatos da PIC, denotando baixa reserva compensatória na 

curva volume-pressão (Czosnyka e Pickard, 2004; Rodríguez-Boto et al., 2015). 

 

 

Figura 5: Representação da curva volume-pressão, mostrando a relação entre pressão 
intracraniana e seus estágios de acordo com alterações no volume intracraniano (Adaptado e 
modificado de Rodríguez-Boto et al., 2015). 
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 Evidenciada a intrínseca relação entre complacência cerebral, pressão arterial 

e PIC, observa-se que qualquer alteração sobre uma é refletida sobre a outra e vice-

versa, destacando a importância do controle arterial sobre a PIC. Estudos de Roy e 

Sherrington (1980) demonstraram a importância da pressão arterial na regulação do 

FSC ao observarem que o suprimento de sangue encefálico varia diretamente com a 

pressão arterial sistêmica. A pressão fornecida ao tecido vascular cerebral é 

dependente, principalmente, de fatores “externos” ao encéfalo: o coração fornecendo 

o débito cardíaco, enquanto os vasos sanguíneos periféricos proporcionam a 

resistência, ambos influenciando na PIC. Neste sentido, o equilíbrio entre a resistência 

vascular cerebral (RVC) e a resistência periférica total (RPT) irá determinar a 

quantidade de sangue que chegará ao encéfalo, ou seja, no fluxo sanguíneo cerebral. 

Assim, qualquer evento fisiológico ou patológico que afete o coração ou a vasculatura 

como um todo tem o potencial para alterar a circulação cerebral (Donnelly et al., 2016). 

Deste modo, a hipertensão arterial apresenta um determinante significante na PIC ao 

atuar sobre o FSC. 

 A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial caracterizada pela 

elevação crônica e sustentada dos níveis de pressão arterial, isto é, quando a pressão 

arterial sistólica se encontra ≥ 140 mmHg e a pressão arterial diastólica encontra-se ≥ 

90 mmHg (World Health Organization, 2013). De acordo com a Organização Mundial 

da Saúde (World Health Organization, 2013) 1/3 dos adultos no mundo tem 

hipertensão. No Brasil, a prevalência geral da hipertensão arterial representa cerca de 

28,5% entre os adultos (Picon et al., 2012) e de 68,9% na população com idade maior 

ou igual a 60 anos (Picon et al., 2013), tornando-se um grande problema de saúde 

pública no país, sendo um dos principais fatores contribuintes para o desenvolvimento 

de patologias como doença arterial coronariana, infarto do miocárdio, acidente 

vascular cerebral (AVC) entre outros. 

 Dentre os modelos experimentais de hipertensão arterial, destaca-se o modelo 

de hipertensão renovascular de Goldblatt e colaboradores (1934), dois rins e um clipe 

(2R1C), onde a hipertensão é induzida pela estenose unilateral da artéria renal, 

promovendo redução da perfusão renal e estimulando o aumento da síntese e 

liberação de renina pelas células justaglomerulares do rim clipado (Goldblatt et al., 

1934; Navar et al., 1998). A renina liberada pelos rins cliva enzimaticamente o 

angiotensinogênio circulante, formando a angiotensina I (ANG I). Esta é convertida 

em angiotensina II (ANG II) pela enzima conversora de angiotensina (ECA) localizada, 
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no endotélio dos vasos pulmonares, SNC e em outros tecidos do organismo (McKinley 

et al., 2003; Boustany et al., 2004). Ao atuar sobre seus receptores AT1, a ANG II 

promove diversas respostas no organismo resultando no aumento da pressão arterial. 

Nos vasos sanguíneos, causa vasoconstrição e, portanto, aumento da RPT. A ANG II 

aumenta a liberação de aldosterona ao atuar sobre a glândula adrenal e promove 

reabsorção de sódio pelos rins e retenção de água, o que leva à expansão de volume 

(Navar et al., 1998). Por fim, no SNC, especialmente em áreas como no núcleo 

paraventricular do hipotálamo (PVN), órgão subfornical (OSF) e região 

rostroventrolateral (RVL) a ANG II produz o aumento do tônus vasomotor simpático 

(Bergamaschi et al., 1995; Colombari et al., 2001; Oliveira-Sales et al., 2009; Braga et 

al., 2011), que é considerado um importante mecanismo para a manutenção da 

hipertensão arterial observada nesse modelo. Logo, torna-se importante em nossos 

estudos avaliar as respostas angiotensinérgicas e os efeitos da hipertensão 2R1C 

sobre a pressão intracraniana ao utilizar-se o antagonista de receptor AT1 de ANG II, 

losartan, buscando saber se com a redução da pressão arterial, haveria mudanças no 

comportamento da PIC, da relação P2/P1 e em sua morfologia de onda. 

 Outra importante estrutura responsável por influenciar na circulação cerebral 

ao impedir a livre difusão entre os líquidos e o sangue dos tecidos periféricos ao SNC 

e transportar nutrientes essenciais, íons e resíduos metabólicos é a barreira 

hematoencefálica (BHE), vista como uma barreira física constituída por células 

endoteliais cerebrais (Redzic, 2011). A estrutura dos capilares cerebrais difere da dos 

capilares em outros órgãos. Os capilares de outros órgãos apresentam aberturas 

simples, ou fissuras, entre suas células endoteliais, permitindo que solutos difundam-

se facilmente através dessas fissuras ou fenestras (Boron e Boulpaep, 2015). As 

células endotelias que constituem a BHE, no entanto, estão fusionadas entre elas por 

meio de junções oclusivas, impedindo a passagem de íons hidrossolúveis e moléculas 

sanguíneas para o cérebro através da via paracelular. Além disso, outras 

características interessantes dos capilares encefálicos são a espessa membrana 

basal que sustenta as células endoteliais, a presença de pericitos na membrana basal 

e os pés (ou processos) terminais dos astrócitos, fornecendo uma cobertura quase 

contínua desses capilares (Boron e Boulpaep, 2015).  Assim, a BHE contribui para a 

estabilização e a proteção do microambiente neuronal, facilitando a entrada de 

substâncias necessárias, removendo metabólitos utilizados e não permitindo a 

entrada de substâncias tóxicas (Boron e Boulpaep, 2015). 
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 Trabalhos atuais vêm demonstrando a importância da integridade da BHE 

também no controle autonômico central e, nesse sentido, a fisiopatologia da 

hipertensão associada às ações centrais do SRA têm-se destacado (Pelisch et al., 

2011; Yao e May, 2013; Biancardi et al., 2014). Em seus estudos, Yao e May (2013) 

mostraram que a ruptura da BHE via manitol hiperosmótico permitiu a entrada de ANG 

II injetada perifericamente na região rostroventrolateral, ativando neurônios que estão 

envolvidos no controle central cardiovascular. Biancardi e colaboradores (2014) 

demonstraram que a integridade da BHE em animais SHR e 2R1C está 

comprometida, permitindo a entrada de ANG II periférica circulante em importantes 

áreas centrais responsáveis pelo controle cardiovascular como o núcleo do trato 

solitário (NTS), PVN e RVL. Estudo anterior havia mostrado que a ANG II é capaz de 

modular a permeabilidade paracelular de células endoteliais da BHE cultivadas 

(Fleegal-DeMotta et al., 2009). Uma vez que a ANG II ultrapassa a BHE rompida, pode 

atuar, também, sobre componentes gliais, como mostra o trabalho de Stern e 

colaboradores (2016), os quais verificaram que as injeções de ANG II inibem a 

atividade do transportador de glutamato nos astrócitos dentro do PVN, aumentando 

indiretamente a atividade neuronal e o fluxo simpático, demonstrando o envolvimento 

dos astrócitos na cascata de sinalização dos efeitos simpatoexcitatórios mediados 

pela atividade angiotensinérgica no PVN. Em seus experimentos, Biancardi e 

colaboradores (2014) Mostraram, ainda, que o tratamento com o antagonista do 

receptor AT1 de ANG II, losartan, preveniu a ruptura da BHE nos animais hipertensos 

(tanto animais SHR quanto 2R1C). É importante ressaltar que os experimentos para 

verificar a integridade da BHE nos animais 2R1C no trabalho de Biancardi foram 

realizados seis semanas após a cirurgia de indução da hipertensão renovascular, não 

sabendo se antes desse período (ou seja, no decorrer do desenvolvimento da 

hipertensão 2R1C) há envolvimento da ANG II na ruptura da BHE com consequente 

entrada de ANG II circulante no SNC, podendo contribuir tanto na manutenção da 

hipertensão quando na formação de edema, aumentando a PIC e consequentemente 

a relação P2/P1, alterando sua morfologia de onda.  

 Apesar de todos esses estudos descritos anteriormente demonstrarem como 

as variações na pressão arterial sistêmica promovem alterações na circulação 

cerebral, não está claro na literatura o papel das alterações que ocorrem na PIC 

(incluindo relação P2/P1 e sua morfologia de onda) na fisiopatologia da hipertensão 

arterial, sobretudo no modelo experimental de hipertensão renovascular 2R1C visto 
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que esse modelo apresenta disfunção autonômica e aumento da atividade simpática, 

além de alterações vasculares, em resposta à hiperativação do sistema renina-

angiotensina (SRA). Ainda, a literatura carece de informações sobre o monitoramento 

crônico da pressão intracraniana na hipertensão, visto que grande parte dos trabalhos 

enfatiza o monitoramento da PIC apenas em situações clínicas de emergência, como 

AVC e hidrocefalia, reforçando a necessidade do monitoramento e acompanhamento 

da PIC ao longo do desenvolvimento da hipertensão. 
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 2 OBJETIVOS 

 

 2.1 Objetivo geral  

 Utilizando os métodos de monitoramento invasivo e não invasivo da PIC, o 

objetivo geral do presente estudo foi analisar os efeitos da hipertensão renovascular 

na pressão intracraniana, na relação P2/P1 e em sua morfologia de onda. 

 

 2.2 Objetivos específicos 

i. Analisar se há e em que período (faixa temporal) ocorre aumento/inversão da 

relação P2/P1, alteração da morfologia de onda da PIC e perda de 

complacência cerebral nos animais hipertensos após a cirurgia para a indução 

da hipertensão; 

 

ii. Avaliar as respostas da PIC através da injeção aguda do antagonista de 

receptor AT1 de ANG II, losartan, nos ratos 2R1C com a hipertensão já 

estabelecida.  

 

iii. Investigar a integridade da barreira hematoencefálica e sua importância no 

controle da PIC durante o desenvolvimento da hipertensão; 
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 3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 3.1 Animais 

 Para a indução da hipertensão renovascular 2R1C ou cirurgia fictícia, foram 

utilizados ratos Holtzman jovens (150-180 g), fornecidos pelo Biotério da Faculdade 

de Odontologia e Farmácia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho” – UNESP, Campus de Araraquara.  

 Todos os protocolos experimentais estão de acordo com o Conselho Nacional 

de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e foram aprovados pelo Comitê de 

Ética no Uso de Animais da Faculdade de Odontologia de Araraquara, UNESP (FOAr 

– UNESP) (processo CEUA n° 25/2016) e, também, pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais da Escola Paulista de Medicina/Universidade Federal de São Paulo (EPM – 

UNIFESP) (processo CEUA n° 6237130618). 

 Foram utilizados também neste estudo ratos Wistar (~170 g), os quais foram 

adquiridos em Charles River Laboratories (MA, EUA). Todos os procedimentos 

experimentais foram aprovados pelo Comitê Institucional da Universidade de Auburn 

para Uso e Cuidado de Animais de Laboratório e realizados de acordo com as 

diretrizes da Institutional Animal Care and Use Comittee (Protocol 2016-2883). 

 Todos os animais foram alojados em salas com acesso à água e ração padrão 

peletizada para ratos da marca Socil (Neovia Nutrição e Saúde Animal, Descalvado, 

SP) ad libitum em ambiente com temperatura e umidade controlados (temperatura de 

23 ± 2 ºC e umidade de 50 ± 10%) e ciclo claro/escuro de 12:12 horas. 

 

 3.2 Cirurgia para o desenvolvimento da hipertensão 2R1C 

 Nos experimentos realizados no laboratório de Fisiologia da Faculdade de 

Odontologia de Araraquara da UNESP, ratos Holtzman foram anestesiados com 

cetamina (80 mg/kg de peso corporal (pc)) combinada com xilazina (7 mg/kg de peso 

corporal (pc)) e, em seguida, foram posicionados em uma mesa cirúrgica e foi feita 

uma laparotomia para a exposição do rim esquerdo. A artéria renal foi então 

cuidadosamente limpa e isolada e foi inserido um clipe de prata para ocluir 

parcialmente o fluxo sanguíneo da artéria (diâmetro interno de 0,2 mm). A incisão foi 

suturada e, imediatamente após a cirurgia, os animais foram tratados com uma dose 

profilática de antibiótico (benzil-penicilina, 30.000 UI, via intramuscular) e de anti-

inflamatório (cetoprofeno 1%; Ketoflex, Mundo Animal, SP, Brasil; 0,03 ml/rato via 

subcutânea) para prevenir infecção e dor/inflamação pós-operatória. Nos 

experimentos realizados no laboratório de Anatomia, Fisiologia e Farmacologia da 

Universidade de Auburn, ratos Wistar foram anestesiados com isoflurano (3%) e o 

mesmo procedimento cirúrgico descrito acima foi realizado (exposição do rim 

esquerdo via incisura abdominal e oclusão parcial da artéria renal por um clipe de 

prata de diâmetro interno de 0,2 mm). Nos ratos com cirurgia fictícia (ratos 
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normotensos – NT), o mesmo procedimento cirúrgico foi feito, exceto a inserção do 

clipe de prata. 

 

 3.3 Registro de pressão arterial e frequência cardíaca 

 Durante a realização do estudo preliminar no laboratório de Fisiologia da FOAr-

UNESP em Araraquara, nos experimentos de longa duração após a cirurgia 2R1C, as 

variáveis cardiovasculares pressão arterial pulsátil (PAP), pressão arterial média 

(PAM) e frequência cardíaca (FC) foram monitoradas semanalmente em animais não 

anestesiados através de transdutores de telemetria (transmissor TA11PAC40, DSI, 

St. Paul, MN, EUA). Os transdutores foram implantados na aorta abdominal dos 

animais logo após a colocação do clipe de prata na artéria renal, como descrito acima 

(item 3.2., materiais e métodos). Ao final da cirurgia, foram ministrados benzil-

penicilina (30.000 UI, via intramuscular) e anti-inflamatório (cetoprofeno 1%). Esse 

método permite o registro das variáveis cardiovasculares por um longo período de 

tempo. Uma semana após a cirurgia 2R1C ou fictícia e implante de transmissor de 

telemetria, os registros da PAM e FC ocorreram durante 2-4 horas por dia durante o 

ciclo claro, uma vez por semana, durante seis semanas. Foi utilizado o programa 

Dataquest IV (Dataquest IV, DSI, St. Paul, MN, EUA) para análise dos dados. 

 Para a realização dos experimentos agudos nos ratos 2R1C ou NT, sob 

anestesia de cetamina e xilazina, foram inseridos na artéria e veia femoral dos animais 

tubos de polietileno (PE-10 soldados a tubos de polietileno PE-50) para registro direto 

da PAM e FC, anestesia e administração de drogas, respectivamente. No final do 

procedimento cirúrgico, foi ministrado anti-inflamatório (cetoprofeno 1% via 

subcutânea) e ambos os cateteres foram preenchidos com solução fisiológica estéril, 

exteriorizados e suturados no dorso do animal. Vinte e quatro horas após a cirurgia, o 

cateter arterial foi conectado a um transdutor de pressão (Stathan Gould P23 Db) 

acoplado a um pré-amplificador (modelo ETH-200 Bridge Bio Amplifier) e conectado 

a um sistema de aquisição de dados (PowerLab ADinstruments, Castle Hill, Austrália; 

2 KHz sampling rate). PAP, PAM e FC foram registradas simultaneamente, sendo que 

a PAM e a FC foram derivadas do sinal da PAP. 

 Para a realização dos experimentos agudos efetuados no laboratório de 

Anatomia, Fisiologia e Farmacologia da Universidade de Auburn, três semanas após 

a cirurgia de indução da hipertensão renovascular ou cirurgia fictícia, a pressão arterial 

foi medida nos animais não anestesiados por meio do registro de pletismografia de 

cauda (CODA High Throughput Monitor, Kent Scientific Corporation, CT, USA). 

 

 3.4 Monitoramento invasivo e não invasivo da PIC 

 A pressão intracraniana dos animais 2R1C ou NT foi registrada por meio dos 

sistemas de monitoramento invasivo para obter os valores absolutos da PIC (sensor 

de pressão CODMAN, Millar Instruments, INC., Houston, Texas 77023, USA) e não 
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invasivo (sensor BRAINCARE PIC NI01 BcMM 2000, Braincare Corp, São Carlos, São 

Paulo, Brasil) (Figura 6), . Em relação ao sistema de monitoramento invasivo, foi feita 

a craniotomia na região parietal esquerda e o sensor intraparenquimal foi posicionado 

no parênquima cerebral. O sistema de monitoramento não invasivo da PIC utilizado 

em humano (Mascarenhas and Vilela, 2013) foi modificado e adaptado a um aparelho 

de cirurgia estereotáxico para animais, o qual foi acoplado o sensor não invasivo do 

tipo strain gauge foi posicionado na região craniana parietal direita, sem a 

necessidade de incisão cirúrgica. O monitor multiparamétrico (Braincare MM 2.0) 

adquire, amplifica e digitaliza o sinal proveniente dos sensores invasivo e não invasivo, 

mostrando em tempo real a variação da PIC ao longo dos experimentos, e os dados 

(parâmetros de morfologia da onda de pulso da PIC e relação P2/P1, sendo expressa 

pela razão P2/P1 e classificada como P1>P2 ou P2>P1) foram analisados pelo 

software Braincare versão 2.0.  

 

Figura 6: Monitoramento invasivo e não invasivo da PIC em rato. A seta vermelha indica o 

posicionamento da barra com o sensor não invasivo acoplado. A seta amarela indica o posicionamento 

do sensor invasivo intraparenquimal (Adaptado e modificado de Andrade, 2013). 

 

 3.5 Droga e solução utilizadas 

 Uma vez que a hipertensão renovascular estava estabelecida, para avaliar as 

respostas da PAM, PIC e relação P2/P1 e a participação do SRA, foi usado o 

antagonista do receptor AT1 de ANG II (losartan. Galena química e farmacêutica, 
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Campinas, São Paulo) seis semanas após a cirurgia 2R1C ou fictícia. A dose utilizada 

foi de 10 mg/kg/ml baseada na literatura (Sugawara et al., 2002) na dose de 0,3 ml/rato 

i.v.. Salina isotônica estéril (0,15 M) foi utilizada como veículo para dissolver a droga. 

 

 3.6 Injeção intravascular de dextranos fluorescentes e análise da 

permeabilidade da BHE 

 Nos estudos realizados na Universidade de Auburn para analisar a 

permeabilidade da BHE, os animais 2R1C ou NT foram anestesiados com isoflurano 

(3%) e a artéria carótida esquerda foi cateterizada para administração de dextranos 

conjugados a fluorescentes. Uma mistura contendo isotiocianato de rodamina B-

dextrano (RHO70, 10 mg/ml, de elevado peso molecular: 70 kDa) e isotiocianato de 

fluoresceína-dextrano (FITC10, 10 mg/ml, de baixo peso molecular: 10 kDa) foi 

injetada na dose de 300 µl/100g. Trinta minutos após a injeção do dextrano conjugado, 

os animais foram decapitados e os encéfalos foram removidos, pós-fixados numa 

solução de paraformaldeído (PFD 4%, 2 dias; 4°C) seguido por uma solução 

crioprotetora em 30% de sacarose (3 dias; 4°C) e armazenados em -80°C até o 

processamento. 

 Foram realizados cortes coronais do hipotálamo e do tronco encefálico em 40 

µm e 50 µm em criostato, respectivamente, e os cortes foram coletados em placas de 

cultura de 24 poços contendo PBS 0,01 M. As seções foram incubadas com TOTO-3 

Iodide (1:50 K, Thermo Fisher Scientific, MA, USA) para delineamento da área a ser 

estudada e DAPI (Vector Laboratories, CA, USA). Trinta imagens (1 µm de intervalo, 

aumento de 20x) foram obtidas para cada corte contendo o PVN, o RVL e o NTS 

utilizando-se um confocal (Nikon A1R confocal system, Nikon, USA). Imagens de três 

cortes contendo o PVN (bilateral) e cinco cortes contendo o RVL e o NTS (bilaterais) 

foram capturadas para cada animal e analisadas pelo software ImageJ (NIH). 

 Para detectar a quantidade de FITC10 extravasado para o parênquima cerebral 

(isto é, meio extravascular) através da ruptura da BHE, foi utilizada uma abordagem 

de subtração digital, na qual a imagem da coloração total de FITC10 presente no meio 

intravascular e extravascular foi subtraída pela imagem da coloração de FITC10 

presente apenas no meio intravascular; resultando em uma imagem binária contendo 

somento a coloração de FITC extravasado (FITCEV). É importante salientar que para 

detectar o FITC10 no meio intravascular antes de realizar a subtração digital descrita 

acima, algoritmos do software ImageJ detectaram e isolaram o sinais da co-

localização dos dextranos fluorescentes RHO70 e FITC10 e, após isolar, obtém-se a 

imagem do FITC10 presente no meio intravascular. Uma vez obtida a coloração de 

FITC10 extravasado, para quantificar o grau de FITCEV na imagem subtraída, a 

proporção de pixels positivos (ou seja, representando a coloração FITC) na imagem 

binária foi calculada e comparada entre os grupos experimentais de acordo com as 

regiões de interesse. 
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 3.7 Análise estatística 

 Os dados foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM) e 

analisados através da análise de variância (ANOVA uma ou duas vias), associada ao 

pós-teste de Fisher’s LSD. Teste t de Student também foi utilizado quando apropriado, 

conforme o indicado. Diferenças foram consideradas significantes para p <0,05. 
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 4 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS 

 

 4.1 Monitoramento crônico das variáveis cardiovasculares e da PIC ao 

longo do desenvolvimento da hipertensão renovascular em animais 2R1C 

anestesiados com halotano  

 No estudo preliminar (n=3), o registro da PAM, FC e PIC foi realizado 

semanalmente, a partir da primeira até a sexta semana após a cirurgia 2R1C e 

inserção do transdutor de telemetria (itens 3.2 e 3.3., materiais e métodos). No dia do 

experimento, a PAM e FC foram registradas por 2-4 horas durante o ciclo-claro. Após 

o registro das variáveis cardiovasculares, os animais foram anestesiados com 

halotano (2% em 100% O2), posicionados em um aparelho estereotáxico e o sensor 

não invasivo foi posicionado sobre a região parietal direita do crânio do animal (item 

3.4., materiais e métodos). O registro da morfologia da PIC foi realizado por 5-10 

minutos, tempo escolhido aleatoriamente e suficiente para adquirir sinal de qualidade. 

Após os registros, os animais recuperavam-se totalmente da anestesia e, então, 

retornavam ao biotério. Na sexta semana, ao final dos experimentos desse protocolo, 

os animais foram sacrificados com aprofundamento anestésico (tiopental 70 mg/kg 

i.p.) e os dados foram analisados. Abaixo, a linha temporal do protocolo experimental 

4.1. 

 

 

 4.2 Registro agudo das variáveis cardiovasculares e da PIC ao longo 

do desenvolvimento da hipertensão renovascular em animais 2R1C ou NT 

anestesiados com uretana 

 Após a cirurgia 2R1C ou fictícia, os animais hipertensos ou NT tiveram a PAM, 

FC e PIC registradas na primeira, quarta e sexta semanas, formando-se um total de 

06 grupos: 2R1C primeira semana, 2R1C quarta semana, 2R1C sexta semana, NT 

primeira semana, NT quarta semana e NT sexta semana. Os animais passaram pela 

cirurgia para o implante de cateteres nas artérias e veias femorais (item 3.3., materiais 

e métodos) e vinte e quatro horas após o cateterismo, no dia do experimento, foram 

registradas a PAP, PAM e FC por 30 minutos para obter os valores basais dos animais 

não anestesiados. Em seguida, foram anestesiados com uretana (1,2 g/kg i.v.), 
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posicionados em um aparelho estereotáxico e os sensores invasivo e não invasivo 

foram posicionados na região craniana dos animais (item 3.4., materiais e métodos). 

Para o monitoramento invasivo da PIC, foi realizada uma craniotomia na região 

parietal direita e o sensor de pressão foi inserido no tecido parenquimatoso cerebral. 

Para o monitoramento não invasivo da PIC, o sensor foi posicionado na região parietal 

esquerda, próximo ao sensor invasivo. Uma vez anestesiados e, após o 

posicionamento dos sensores, tanto as variáveis cardiovasculares quanto os 

parâmetros da PIC (morfologia de onda e valor da PIC) foram registrados 

concomitantemente por 20 minutos. Durante todo o experimento, a temperatura 

corporal foi mantida constante a 37,5°C utilizando-se uma manta térmica. No final dos 

experimentos, os animais foram profundamente anestesiados (uretana i.v.) e os dados 

foram analisados. Abaixo, a linha temporal do protocolo experimental 4.2. 

 

 

 4.3 Avaliação do antagonismo de receptores AT1 de ANG II nas 

respostas cardiovasculares e da PIC em ratos 2R1C ou NT 

 Uma vez estabelecida a hipertensão renovascular (somente animais 

hipertensos com PAM ≥ 150 mmHg foram usados nesse experimento), seis semanas 

após a cirurgia 2R1C ou fictícia, os animais hipertensos ou NT tiveram PAM, FC e PIC 

registrados antes, durante e após a administração de salina ou losartan, buscando 

avaliar a participação dos receptores angiotensinérgicos AT1 na hipertensão arterial 

e pressão intracraniana. Desta maneira, foram formados 02 grupos: grupo 2R1C 

tratado com salina ou losartan e NT tratado com salina ou losartan. Os animais 

passaram pela cirurgia para o implante de cateteres na artéria e veia femoral e vinte 

quatro horas após a cirurgia, PAM e FC basais foram registradas 30 minutos durante 

o experimento. Em seguida, os animais foram anestesiados com uretana (1,2 g/kg), 

posicionados em um aparelho estereotáxico e os sensores invasivo e não invasivo 

foram posicionados no crânio dos animais, como descrito subitem 4.2. Foi injetada 

salina isotônica estéril (0,15 M i.v.) ou losartan (10 mg/kg/ml, i.v.) e registradas as 

variáveis cardiovasculares e a PIC por 30 minutos em cada uma das administrações 

(salina ou losartan). Durante todo o experimento, a temperatura foi mantida constante 

a 37,5°C utilizando-se uma manta térmica e, ao final dos experimentos, os animais 
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foram sacrificados com aprofundamento anestésico (uretana i.v.) e os dados foram 

analisados. Abaixo, linha temporal do protocolo experimental 4.3. 

 

 

 4.4 Estudo da permeabilidade da BHE em animais 2R1C ou NT 

 Três semanas após passarem pela cirurgia de indução da hipertensão 

renovascular ou cirurgia fictícia, os animais 2R1C ou NT foram anestesiados com 

isoflurano (3%), tiveram sua artéria carótida esquerda cateterizada para administração 

de uma mistura conjugada com dextranos fluorescentes contendo proteínas de alto 

peso molecular (RHO70) e baixo peso molecular (FITC10). Trinta minutos após a 

injeção dos dextranos, os animais foram decapitados e os encéfalos foram coletados, 

pós-fixados em PFD 4% (2 dias; 4°C) seguido por uma solução crioprotetora em 30% 

de sacarose (3 dias; 4°C) e armazenados em -80°C até o processamento. Como 

marcador da permeabilidade da BHE, foi quantificado o extravasamento do dextrano 

fluorescente de baixo peso molecular (FITCEV) no PVN, RVL e NTS. Abaixo, linha 

temporal do protocolo experimental 4.4. 
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 5 RESULTADOS 

 

 5.1 Desenvolvimento da hipertensão renovascular em ratos 2R1C 

altera os valores médios de PIC, sua morfologia de onda e relação P2/P1 ao 

longo do tempo. 

 Após o monitoramento crônico da PAM e da PIC em animais anestesiados com 

halotano (2% em 100% O2) (n = 3), observou-se que durante o desenvolvimento da 

hipertensão renovascular, os animais 2R1C tiveram alteração da relação P2/P1 

(Figura 7) e de sua morfologia de onda da pressão intracraniana (Figura 8). Como 

mostrado na Figura 7, na terceira semana após a cirurgia para o desenvolvimento da 

hipertensão, os animais tiveram um aumento significante na PAM quando comparados 

aos valores médios na primeira e na segunda semana (154 ± 5 vs. 115 ± 7 e 138 ±3 

mmHg, respectivamente; p<0,05); além disso, a relação P2/P1 desses animais 

também aumentou na terceira semana de hipertensão quando comparada com as 

duas primeiras semanas após a cirurgia (1,19 ± 0,067 vs. 0,8 ± 0,063 e 0,87 ± 0,053; 

respectivamente. p<0,05). 

 A Figura 8 mostra a morfologia de onda da PIC em um animal representativo 

do grupo. Nota-se que nas duas primeiras semanas (Figuras 8A e 8B), enquanto o 

animal ainda estava normotenso, a relação P2/P1 era 0,78 e 0,90 respectivamente, e 

os picos P1 e P1 aparecem em ordem crescente, sendo a amplitude de P1 maior que 

P2. No entanto, na terceira semana após a cirurgia (Figura 8C), o aumento da PAM 

foi acompanhado pelo aumento da relação (P2/P1 = 1,01) e, consequentemente, da 

alteração da morfologia da PIC, sendo P2 maior que P1, sugerindo diminuição da 

função cerebrovascular e perda de complacência cerebral. 
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Figura 7: Alterações na PAM e Relação P2/P1 em ratos durante o desenvolvimento da 
hipertensão 2R1C. Os resultados estão expressos como média ± EPM. ANOVA de uma via com 
medidas repetidas associada ao post-test de Fisher’s LSD; *diferente da primeira e segunda semana; 
#diferente da terceira semana; &diferente da quarta semana; p<0,05. n = número de ratos. 

 

 

Figura 8: Alterações na morfologia de onda da PIC e Relação P2/P1 em um animal hipertenso 
representativo do grupo na (A) primeira semana, (B) segunda semana e (C) terceira semana após a 
cirurgia para o desenvolvimento da hipertensão 2R1C. 
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 A tabela a seguir mostra a PAM antes e após a anestesia com uretana em ratos 

2R1C ou NT em suas respectivas semanas de monitoramento. Não foi observada 

nenhuma alteração significante na PAM dos animais 2R1C ou NT nos registros basais 

da PAM antes e após a anestesia em suas respectivas semanas de monitoramento . 

Tabela 1: Pressão arterial média (PAM) antes e após a anestesia com uretana (1,2 g/kg i.v.) em 
animais hipertensos (2R1C) ou normotensos (NT) na primeira, quarta e sexta semanas após a 
cirurgia 2R1C ou fictícia. 

      
Os dados estão expressos como média ± EPM. ANOVA de uma via; p>0,05. n = número de ratos. 

 A Figura 9 mostra as alterações na PAM, PIC e relação P2/P1 em ratos 

hipertensos ou normotensos anestesiados com uretana na primeira, quarta e sexta 

semanas após a cirurgia 2R1C ou fictícia. Como observado na Figura 9A, os animais 

hipertensos da sexta semana tiveram um aumento significante da PAM quando 

comparados aos animais NT da primeira, quarta e sexta semanas (195 ± 3,6 vs. 101 

± 0,55; 102 ± 1,7 e 106 ± 2,2 mmHg; respectivamente; p<0,05) e, também, quando 

comparados aos animais 2R1C da primeira semana (195 ± 3,6 vs. 117 ± 7,1; 

respectivamente; p<0,05). Nota-se também um aumento significante na relação P2/P1 

nos animais hipertensos na quarta semana após a cirurgia quando comparados aos 

grupos de animais NT em todas as suas respectivas semanas de monitoramento (1,07 

± 0,012 vs. 0,87 ± 0,015 NT da primeira semana; 0,86 ± 0,021 NT da quarta semana 

e 0,83 ± 0,03 NT da sexta semana; respectivamente; p<0,05) e, também, aos animais 

2R1C da primeira semana (1,07 ± 0,012 vs. 0,86 ± 0,023; respectivamente; p<0,05) 

(Figura 9A). 

 Uma vez que os valores da PAM estavam elevados, observou-se que nos 

animais 2R1C da quarta semana houve aumento significante nos valores médios da 

PIC quando comparados aos animais NT (16 ± 0,11 vs. 9,75 ± 1,3 NT da primeira 

semana; 8,05 ± 0,9 NT da quarta semana e 8,48 ± 1,7 mmHg NT da sexta semana; 
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respectivamente; p<0,05) e, também, quando comparados aos animais 2R1C da 

primeira semana (16 ± 0,11 vs. 10 ± 1,4 mmHg; respectivamente; p<0,05) (Figura 9C). 

Adicionalmente ao aumento da PIC, houve aumento significante da relação P2/P1 nos 

animais hipertensos na quarta semana quando comparados aos animais NT, como 

descrito anteriormente (9B).  

 

Figura 9: Alterações da PAM, PIC e Relação P2/P1 na primeira, quarta e sexta semanas após a 
cirurgia 2R1C. (A e B) Alteração da relação P2/P1 com o aumento da pressão arterial média (PAM) e 
da pressão intracraniana (PIC) e (C) aumento da PAM e da PIC em ratos hipertensos ou NT 
anestesiados com uretana (1,2 g/kg i.v.) durante a primeira, quarta e sextas semanas após a cirurgia 
2R1 ou fictícia. Os resultados estão expressos como média ± EPM. ANOVA de duas vias associada ao 
post-test de Fisher’s LSD; *diferente de NT; #diferente de 2R1C primeira semana; &diferente de 2R1C 
quarta semana; p<0,05. n = número de ratos. 

 

 5.2 Antagonismo de receptores AT1 de angiotensina II reduz a PIC e 

reverte o aumento da relação P2/P1 em ratos com hipertensão renovascular 

 Como demonstrado anteriormente, a hipertensão renovascular promove 

aumento da PIC e da relação P2/P1 ao longo de seu desenvolvimento e essas 

alterações ocorrem quando os níveis médios de pressão arterial dos animais 

hipertensos encontram-se ≥ 150 mmHg. Desta forma, uma vez que a hipertensão 

renovascular já estava bem estabelecida, seis semanas após a cirurgia 2R1C ou 
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fictícia, os animais 2R1C ou NT (n = 6 – 5) passaram pelo monitoramento da PAM e 

da PIC antes e após o tratamento com losartan (10 mg/kg/ml, i.v.) ou veículo (salina 

0,15 M, i.v.) e os resultados são mostrados na Figura 10. 

 Após anestesia com uretana (1,2 g/kg i.v.), a PAM basal dos animais 2R1C 

encontrava-se significantemente mais elevada quando comparada aos animais NT 

(200 ± 4,9 vs. 108 ± 4,7 mmHg; respectivamente; p<0,05), assim também como a PIC 

dos animais hipertensos quando comparada com os animais normotensos (19,2 ± 

1,22 vs. 8,4 ± 1,6 mmHg; respectivamente; p<0,05). Trinta minutos após a injeção de 

losartan, houve uma redução significante e normalização da PAM dos animais 

hipertensos quando comparada ao tratamento com salina (97 ± 3,2 vs. 196 ± 5,3 

mmHg; respectivamente; p<0,05) (Figura 10A). Semelhante ao ocorrido com a PAM, 

os animais 2R1C tratados com losartan tiveram uma diminuição significante da PIC 

quando comparada ao tratamento com salina (14,4 ± 0,8 vs. 18,9  ± 1,23; 

respectivamente; p<0,05) (Figura 10A). Apesar do tratamento com losartan reduzir 

significantemente a PAM dos animais NT quando comparada ao tratamento com 

salina (85,7 ± 5,0 vs. 108,9 ± 3,15 mmHg, respectivamente; p<0,05), não houve 

nenhuma alteração significante nos valores médios da PIC nesse grupo (8,2 ± 1,77 

vs. 8,13 ± 1,60 tratamento com losartan, respectivamente; p>0,05) (Figura 10A). 

 Além dos efeitos sobre a PAM, o tratamento com losartan promoveu também 

uma redução significante da relação P2/P1 nos animais 2R1C quando comparada ao 

tratamento com salina (0,9 ± 0,05 vs. 1,13 ± 0,04; respectivamente; p<0,05) (Figura 

10B). A Figura 10C mostra que a diminuição significante da relação P2/P1 é 

acompanhada, também, pela redução da PIC em animais 2R1C tratados com losartan 

– valores médios descritos acima. O tratamento com losartan não causou nenhuma 

alteração significante da relação P2/P1 em animais NT quando comparado ao 

tratamento com salina (0,83 ± 0,02 vs. 0,81 ± 0,012; respectivamente; p>0,05) 

(Figuras 10B e 10C). Com isso, o tratamento com losartan foi capaz de reverter o 

aumento da relação P2/P1 promovido pela hipertensão renovascular. 
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Figura 10: Redução da PAM, PIC e Relação P2/P1 em ratos 2R1C ou NT após a administração de 
losartan. Antagonismo de receptor AT1 de ANG II promove alterações na (A) Pressão arterial média 
(PAM), pressão intracraniana (PIC) e (B) relação P2/P1 de animais hipertensos (2R1C). (C) Losartan 
reduz significantemente os valores aumentados de PIC e relação P2/P1 em ratos 2R1C, mas não em 
normotensos (NT). Os resultados estão expressos como média ± EPM. ANOVA de duas vias associada 
ao post-test de Fisher’s LSD; *diferente de salina; #diferente de normotenso; &diferente basal 
normotenso; @diferente basal 2R1C; p<0,05. n = número de ratos. 

 A Figura 11 mostra a morfologia de onda da PIC de um animal 2R1C 
representativo do grupo. Observa-se que o tratamento com salina (A) não reduziu a 
relação P2/P1 no animal hipertenso (relação P2/P1 = 1,04) enquanto o tratamento 
com losartan (B), além de reduzir a relação P2/P1 para 0,82 foi capaz de reverter a 
alteração da morfologia de onda da PIC causada pela hipertensão 2R1C. 
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Figura 11: Antagonismo de receptores AT1 de ANG II reduz Relação P2/P1 e reverte alteração da 
morfologia de onda da PIC em rato 2R1C. Imagem de um animal representativo do grupo, mostrando 
(A) tratamento com salina; (B) tratamento com losartan. 

 

 5.3 Integridade da barreira hematoencefálica é prejudicada em ratos 

hipertensos na terceira semana após a cirurgia 2R1C 

 Três semanas após a cirurgia de indução da hipertensão renovascular, os 

animais 2R1C apresentaram PAM significantemente maior quando comparados aos 

animais NT (176,9 ± 5 vs. 110,9 ± 4 mmHg, respectivamente; p<0,05) (Figura 12). 

 

Figura 12: Alteração na PAM em ratos hipertensos 2R1C vs. NT três semanas após a cirurgia 
2R1C. Os resultados estão expressos como média ± EPM. (○) NT; (□) 2R1C; ****p<0,05. n = 9/grupo. 
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 A integridade da barreira hematoencefálica no PVN, RVLM e NTS foi avaliada 

a partir do índice de extravasamento dos dextranos fluorescentes conjugados com 

dextrano, isto é, RHO70 e FITC10. Como descrito anteriormente (Biancardi et al., 

2014), o RHO70 é retido no interior dos vasos, enquanto o FITC10 é capaz de 

extravasar sob condições de ruptura da BHE devido às diferenças nos pesos 

moleculares de suas proteínas; com isso, alta co-localização dos dois conjugados 

indicam integridade da BHE, enquanto um aumento na quantidade de FITC10 

extravasado (FITCEV) representa ruptura da BHE. A Figura 13 mostra a 

permeabilidade da BHE no PVN, RVL e NTS de animais 2R1C (B, E, H) ou NT (A, D, 

G) três semanas após a cirurgia de indução da hipertensão e o FITCEV (C, F, I). 

Observa-se que a quantidade de FITCEV foi significantemente maior nos animais 

2R1C quando comparados aos animais NT no PVN (4,66 ± 0,31 vs. 1,28 ± 0,18% 

área; respectivamente; p<0,05), no RVLM (2,44 ± 0,21vs. 0,74 ± 0,11% área; 

respectivamente; p<0,05) e no NTS (4,31 ± 0,44 vs. 1,23 ± 0,19 % área; 

respectivamente; p<0,05). 

 

Figura 13: Aumento da permeabilidade da BHE no PVN, RVL e NTS em animais 2R1C ou NT três 
semanas após a cirurgia para indução da hipertensão renovascular. Imagens representativas de 
projeção máxima dos ratos NT (A, D, G) e 2R1C (B, E, H), mostrando o FITC10 (verde) e RHO70 
(vermelho) nos núcleos centrais de interesse. As imagens adjacentes (C, F, I) representam o FITC10 
extravasado (FITCEV) no PVN, RVLM e NTS, respectivamente. Os resultados estão expressos como 
média ± EPM; test-t não pareado; p<0,05; n = 3 por grupo; barra de escala: 10 µm; 3V: terceiro 
ventrículo; CC: canal central; AP: área postrema; PVN: núcleo paraventricular do hipotálamo; RVL: 
região rostroventrolateral; NTS: núcleo do trato solitário. 
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 6 DISCUSSÃO 

 

 Nossos resultados mostraram que o desenvolvimento da hipertensão 

renovascular promove o aumento da pressão intracraniana, da relação P2/P1 e 

alteração da morfologia da PIC em ratos 2R1C anestesiados, tornando a amplitude 

de P2 maior que P1, sugerindo compromentimento na capacidade vascular cerebral 

de retomar às suas dimensões originais, isto é, perda da complacência cerebral. Além 

disso, mostramos também que três semanas após a cirurgia para a indução da 

hipertensão, os animais 2R1C apresentaram ruptura da BHE em importantes áreas 

centrais responsáveis pelo controle cardiovascular (PVN, RVL e NTS). Em relação às 

respostas ao antagonismo de receptores AT1 de ANG II, demonstramos que a injeção 

de losartan (10 mg/kg/ml i.v.) agudamente foi capaz de normalizar a PAM nos animais 

hipertensos, além de reduzir o aumento da relação P2/P1 e reverter a alteração na 

morfologia de onda causada pela hipertensão renal, enquanto em ratos normotensos 

não foi observada nenhuma alteração significante na PIC ou na relação P2/P1. 

 Trabalhos recentes vêm mostrando a eficácia e a vantagem na utilização do 

método de monitoramento não invasivo da pressão intracraniana, tanto no uso clínico 

(Ballestero et al., 2017) quanto no uso experimental com animais (Cabella et al., 2016). 

Ballestero e colaboradores (2017), ao utilizarem o método não invasivo para monitorar 

crianças com hidrocefalia, mostraram que o pico P1 foi maior que P2 cerca de 93% 

das crianças, enquanto o pico P2 foi maior que P1 em 7,14%. Ainda, mostraram que 

o método de monitoramento não invasivo da PIC foi útil no diagnóstico da hipertensão 

intracraniana em crianças com hidrocefalia, sugerindo-o em aplicações clínicas. Em 

nosso estudo, apesar da patologia estudada não ser a hidrocefalia, vimos que o 

monitoramento não invasivo mostrou-se útil ao fornecer informações como a relação 

P2/P1 e a morfologia de onda da PIC em animais com hipertensão e normotensos, 

nos mostrando a dinâmica da variação da PIC e o estado de complacência cerebral 

desses animais. Isso e, juntamente com o fato de que utilizamos também o método 

de monitoramento invasivo concomitantemente, contribuem para a validação do 

método não invasivo e sua utilização na pesquisa básica. Apesar do monitoramento 

não invasivo ainda não fornecer o valor absoluto da PIC como no método de 

monitoramento invasivo (mmHg), diversos estudos vêm mostrando que o valor 

absoluto não é a única característica importante no monitoramento da PIC, mas 

também a análise do pulso de onda da pressão intracraniana por informar sobre o 

comportamento da PIC de acordo com suas variações e o estado de complacência 

cerebral, informações de grande importância para definir quais os melhores 

procedimentos a serem adotados e o prognóstico do paciente (Daley et al., 2005; 

Czosnyka et al., 2006; Guendling et al., 2006; Ballestero et al., 2017). 

 Sabendo-se que o crânio é um arcabouço ósseo rígido, qualquer aumento no 

volume de um compartimento cerebral, seja um aumento no volume intravascular, do 

compartimento liquórico ou do parênquima cerebral, pode aumentar a PIC e, portanto, 

alterar a circulação cerebral (Donnelly et al., 2016). Em nosso estudo, observamos 
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que o aumento crônico da pressão arterial nos ratos hipertensos resultou em um 

aumento da pressão intracraniana e comprometimento da complacência cerebral, 

uma vez que a complacência cerebral é inversamente proporcional à PIC (Czosnyka 

e Citerio, 2012). Esse aumento da PIC nos animais 2R1C ocorre provavelmente em 

resposta ao aumento da pressão arterial acima dos níveis da faixa de autorregulação 

cerebral, fazendo com que a constrição dos vasos sanguíneos cerebrais seja 

superada pela pressão intravascular excessiva, resultando em dilatação forçada dos 

vasos cerebrais (perda do tônus miogênico) e aumento da pressão hidrostática no 

endotélio cerebral, contribuindo para a formação de edema (Johansson et al., 1970; 

Lassen e Agnoli, 1972; Kontos et al., 1978). No entanto, mais experimentos são 

necessários para confirmar isso, como, por exemplo, o registro do fluxo sanguíneo 

através da artéria carótida para verificar se o mesmo encontra-se alterado na 

hipertensão renovascular e, assim, se está contribuindo ou não no comprometimento 

desses mecanismos de autorregulação cerebral. Além disso, outros fatores podem 

estar contribuindo para o aumento da PIC nos animais hipertensos como, por 

exemplo, comprometimento da drenagem liquórica por aumento da pressão venosa, 

visto que já está descrito que animais 2R1C, de acordo com o grau de estenose, 

apresentam danos em órgãos alvos, como distrofia endotelial e hipertrofia cardíaca 

(Akabane et al., 1985; Pinto et al., 1998). 

 Em acordo, Donnelly e colaboradores (2016) já haviam descrito que alterações 

de volumes intracranianos podem ser causadas por dilatação vascular cerebral, 

hidrocefalia ou edema. Além disso, assim como as patologias que alteram os níveis 

pressóricos arteriais também podem afetar circulação cerebral, as terapias para 

aumentar o FSC frequentemente o fazem através da modulação da pressão arterial 

(Donnelly et al., 2016). Como confirmado, a administração aguda de losartan foi capaz 

de reduzir a PIC ao bloquear a ação da ANG II em seus receptores AT1 nos animais 

hipertensos renovasculares em comparação aos animais normotensos. Apesar de não 

sabermos se essa redução da PIC se deve à diminuição da pressão arterial elevada 

ou à atuação da própria ANG II, deduzimos que o antagonismo dos receptores AT1 

possa ter melhorado a circulação cerebral ao atenuar a pressão intracraniana nesses 

animais hipertensos mediante a modulação da pressão arterial. 

 No que se refere à participação da atividade simpática no controle e a 

manutenção da pressão intracraniana, isso ainda não está totalmente elucidado. 

Estudo recente de Schmidt e colaboradores (2018) mostrou que ao induzir um 

aumento da PIC em camundongos e humanos com infusão de líquido intraventricular 

e lombar, respectivamente, houve aumento significante da atividade simpática renal 

nos animais e da atividade simpática muscular em humanos. Além disso, quando a 

infusão do líquido foi cessada, houve diminuição da PIC e da atividade simpática tanto 

nos animais quanto nos pacientes, sugerindo que a PIC seja um determinante 

reversível do fluxo simpático eferente (Schmidt et al., 2018). Embora em nossos 

estudos não tenhamos realizado o registro da atividade simpática concomitante ao 

monitoramento da PIC nos animais ao longo do desenvolvimento da hipertensão, já 
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está bem estabelecido que o modelo experimental de hipertensão renovascular, além 

da hiperatividade do sistema renina-angiotensina (Goldblatt et al., 1934; Navar et al., 

1998) apresenta também disfunção autonômica e aumento da atividade simpática 

(Oliveira-Sales et al., 2009; Blanch et al., 2014; Oliveira-Sales et al., 2014; Campos et 

al., 2015). No entanto, se esse aumento da atividade simpática está contribuindo para 

o aumento da pressão intracraniana ou vice-versa nos animais 2R1C, isso não está 

totalmente esclarecido. 

 Diversos trabalhos experimentais vêm buscando demonstrar a participação da 

ANS na manutenção e preservação do fluxo sanguíneo cerebral (Heistad et al., 1978; 

Cassaglia et al., 2008; Schmidt et al., 2018). Heistad e colaboradores (1978) 

mostraram que a estimulação simpática reduziu o FSC em condições normais em 

macacos e durante a hipertensão aguda em gatos. Em consonância, estudos de 

Cassaglia e colaboradores (2008), ao registrarem a ANS do gânglio cervical superior, 

confirmaram que elevações transitórias da pressão arterial promovidas pela infusão 

de adrenalina, felinefrina ou ANG II foram capazes de aumentar a ANS cerebral nos 

gânglios cervicais superiores em carneiros anestesiados e, consequentemente, 

reduzir a perfusão sanguínea cerebral nesses animais, realçando a importância do 

sistema nervoso simpático como um mecanismo protetor da circulação cerebral ao 

diminuir a perfusão excessiva. Apesar de ainda faltar evidências diretas, a literatura 

clássica e moderna sugere a presença de um mecanismo reflexo central (barorreflexo 

intracraniano), regulando a atividade simpática eferente (Dickinson, 1990; McBryde et 

al., 2016; Schmidt et al., 2018). Este novo reflexo intracraniano, em contraste com a 

simpatoinibição provocada pelo barorreflexo extracraniano, parece ser um ativador 

simpático. Assim, o barorreflexo extracraniano e intracraniano poderiam estar atuando 

como um mecanismo regulador das vias eferentes do sistema nervoso simpático 

(Schmidt et al., 2018). São necessários, no entanto, mais estudos para confirmar essa 

teoria, isto é, demonstrar se há modulação do set-point da atividade simpática pela 

PIC; esclarecer o papel da elevação da PIC numa situação fisiopatológica onde há 

hiperatividade simpática (hipertensão renovascular, por exemplo); determinar se o 

controle da PIC com uma droga ou derivação ventricular pode ser clinicamente 

relevante em doenças direcionadas à atividade simpática entre outros. 

  

 6.1 Envolvimento da angiotensina II na proteção neurovascular 

 Além das funções da ANG II circulante sobre os vasos sanguíneos, rins (Ploth, 

1983; Braam et al., 1995; Navar et al., 1998) e no SNC (Bergamaschi et al., 1995; 

Colombari et al., 2001; Oliveira-Sales et al., 2009; Braga et al., 2011), o aumento do 

tônus vasomotor simpático é considerado um importante mecanismo para a 

manutenção dos níveis pressóricos arteriais observados no modelo experimental de 

hipertensão renovascular.  

 Nossos resultados mostraram que a injeção de losartan i.v. foi capaz de 

normalizar a PAM em ratos 2R1C e reduzir os aumentos na PIC e na relação P2/P1 
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promovidos pela hipertensão, sugerindo melhora na circulação cerebral e revertendo 

os efeitos deletérios sobre a complacência cerebral desses animais mediados pela 

hipertensão renovascular. Uma possível explicação para tal resultado se deve ao fato 

de que drogas antagonistas de receptores AT1 apresentam proteção cerebrovascular 

por aumentar os níveis de angiotensina II em resposta ao bloqueio de AT1 e estimular 

indiretamente os receptores AT2, os quais apresentam funções opostas aos 

receptores AT1, diminuindo a atividade simpática exacerbada e reduzindo os riscos 

de AVC (Fournier et al., 2004). É importante salientar que não descartamos a hipótese 

de que outras drogas utilizadas no tratamento para a hipertensão (inibidores da 

enzima conversora de angiotensina, por exemplo) possam também reduzir a pressão 

intracraniana em animais 2R1C, posto que em nosso estudo utilizamos apenas o 

bloqueador de receptor AT1 de ANG II. 

 Dahlöf e colaboradores (2002) observaram que pacientes com hipertensão e 

hipertrofia ventricular esquerda tratados com losartan tiveram uma menor incidência 

de AVC em comparação com um grupo semelhante de pacientes que foram tratados 

com beta-bloqueador, atenolol. Foram descritos mais tarde que os efeitos 

neuroprotetores dos bloqueadores de receptores da ANG II comparados aos 

inibidores da ECA ocorrem devido à estimulação da ativação de receptores AT2 

angiotensinérgicos (Fournier et al., 2004). Como os receptores AT2 são 

superexpressos no tecido cerebral isquêmico, esse mecanismo aumentaria a 

circulação colateral para as regiões agravadas (Makino et al., 1996; Fournier et al., 

2004) 

 Além dos antagonistas de receptores AT1, outros fármacos também 

apresentam efeito neuroprotetor. Estudos no Medical Research Council (1985, 1992) 

mostraram que os diuréticos em monoterapia apresentavam maior prevenção ao AVC 

quando comparados à monoterapia com um betabloqueador, por exemplo. Sempre 

que um betabloqueador era combinado com um diurético, a eficácia era reduzida. Em 

complemento, Kostis e colaboradores (1995) verificaram que pacientes que 

receberam uma combinação de um betabloqueador com um diurético apresentaram 

um risco 34% maior de um AVC do que aqueles que receberam monoterapia diurética, 

apesar do controle semelhante da pressão arterial. Em comparação aos diuréticos, os 

antagonistas de cálcio parecem desempenhar efeito vascular cerebral protetor 

semelhante. Estudo de Hansson e colaboradores (2000) demonstraram que pacientes 

tratados com diltiazem, um bloqueador dos canais de cálcio, apresentaram proteção 

cerebral 20% maior comparados com a terapia convencional (diuréticos e 

betabloqueadores), embora a redução da pressão arterial tenha sido um pouco menor. 

É notável em todos esses trabalhos citados que o tratamento com fármacos que não 

atuam reduzindo a atividade ou produção de ANG II (diuréticos e bloqueadores dos 

canais de cálcio, por exemplo) desempenham maior proteção neurovascular quando 

comparados ao tratamento com fármacos que reduzem a atividade ou produção desse 

peptídeo (inibidores da ECA, por exemplo), apoiando nossa sugestão de envolvimento 

do sistema renina-angiotensina na disfunção cerebral na hipertensão renovascular. 
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 6.2 Importância da barreira hematoencefálica na pressão intracraniana 

 Diversos trabalhos mostram o envolvimento do sistema nervoso autônomo e 

do sistema renina-angiotensina como principais contribuintes na patogênese da 

hipertensão. Embora as ações centrais da ANG II sobre a função autonômica tenham 

sido estudadas há muito tempo (Schölkens et al., 1982), seus efeitos decorrentes a 

essas ações, incluindo estresse oxidativo (Oliveira-Sales et al., 2009; Braga et al., 

2011), neuroinflamação (Coffman, 2011; Winklewski et al., 2015; Rudemiller e 

Crowley, 2017;) e ruptura da BHE (Pelisch et al., 2011; Yao e May; 2013; Biancardi et 

al., 2014) foram descobertos recentemente. 

 Cremer e colaboradores (2004) mostraram que há um comprometimento na 

autorregulação cerebral durante a hipertensão intracraniana em resposta aos 

comprometimentos vasomotores cerebrais, ruptura da barreira hematoencefálica e a 

consequente formação de edema. Em concordância, nossos achados demonstraram 

ruptura na BHE e aumento da PIC nos ratos 2R1C três semanas após a cirurgia para 

a indução da hipertensão quando comparados aos animais controle. Uma vez que o 

aumento da permeabilidade cerebrovascular na hipertensão renal parece ocorrer em 

diferentes níveis de produção de renina e angiotensina, sejam eles baixos ou elevados 

(Johansson e Linder, 1980), a perda da integridade da BHE em nossos animais 2R1C 

somada ao aumento da permeabilidade vascular cerebral e potencial extravasamento 

de líquido parecem estar contribuindo para a formação de edema, resultando no 

aumento da PIC e, consequentemente, aumento da relação P2/P1, alterando sua 

morfologia de onda. 

 Buscando melhor compreensão das ações centrais mediadas pela ANG II e 

sua relação com a integridade da BHE, Biancardi e colaboradores (2014) descobriram, 

através de injeção intravascular de dextranos fluorescentes de alto e baixo peso 

molecular, que houve ruptura da BHE e aumento da sua permeabilidade em regiões 

hipotalâmicas (PVN) e no tronco encefálico (RVL e NTS) de ratos espontaneamente 

hipertensos e 2R1C seis semanas após a cirurgia de indução da hipertensão. 

Mostraram, ainda, que a infusão periférica de ANG II com marcador fluorescente 

poderia adentrar essas regiões e estar atuando no controle autonômico central, 

sugerindo que componentes periféricos circulantes podem ultrapassar a barreira 

hematoencefálica comprometida e alterar a sinalização do SNC, em concordância 

com os achados de Fleegal-DeMotta e colaboradores (2009), que demonstraram que 

a ANG II é capaz de modular a permeabilidade paracelular em células endoteliais de 

BHE cultivadas. 

  Utilizando-se a mesma técnica dos conjugados fluorescentes de diferentes 

pesos moleculares e imunohistoquímica, confirmamos que houve extravasamento de 

FITC10 (dextrano de baixo peso molecular) e ruptura da BHE nas regiões do PVN, 

RVLM e NTS de animais hipertensos 2R1C; no entanto, o que não se sabia até então 

é que esse comprometimento da BHE ocorre pouco tempo após a clipagem da artéria 

renal (três semanas após a cirurgia), ressaltando a importância da ANG II na 
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integridade da BHE, no controle autonômico e manutenção da fisiopatologia da 

hipertensão e, também, no controle da PIC nos animais hipertensos. 

 Uma consideração importante é que, em condições normais, a ANG II não 

cruza a BHE; no entanto, o órgão subfornical (OSF) e a área postrema, regiões livres 

de BHE, percebem os níveis de ANG II circulantes (Smith e Fergunson, 2010). A partir 

do OSF a informação é, então, transmitida ao PVN, RVL e NTS (Anderson et al., 2001; 

Smith e Fergunson, 2010). Apesar de grande parte dos componentes do SRA 

(incluindo receptores AT1 e ANG II) estar presente em vários núcleos centrais, 

incluindo PVN, RVLM e NTS (Veerasingham e Raizada, 2003), foi proposto que o 

extravasamento de ANG II através da BHE rompida durante a hipertensão possa estar 

atuando como um importante mecanismo subjacente que promove atividade 

exacerbada da ANG II já presente nesses núcleos, contribuindo por sua vez para a 

ativação neuro-humoral durante a hipertensão (Biancardi et al., 2014). 

 Biancardi e Colaboradores (2014) verificaram, ainda, o possível envolvimento 

da sinalização da ANG II via AT1 na permeabilidade da BHE ao tratar cronicamente 

animais SHR com losartan ou hidralazina (vasodilatador direto). O antagonista dos 

receptores AT1 preveniu a ruptura da BHE e reduziu sua permeabilidade, além de 

impedir o extravasamento de FITC10 no PVN, RLV e NTS. Em contrapartida, a 

administração de hidralazina, apesar de reduzir a pressão arterial nos animais 

hipertensos em grau semelhante ao do losartan, não conseguiu restaurar a 

integridade da BHE, sugerindo que a ruptura da barreira por meio da ativação dos 

receptores AT1 possa preceder e contribuir na patogênese da hipertensão (Biancardi 

et al., 2014). Em nossos resultados, observamos que o bloqueio dos receptores AT1 

de ANG II foi capaz de reduzir e normalizar a PAM de animais hipertensos e, também, 

promover uma diminuição da pressão arterial dos animais normotensos, sendo 

possível que nossa linhagem de animais (Holtzman) apresente maior sensibilidade 

nas respostas à administração aguda de losartan. No entanto, curiosamente, essa 

redução da PAM em normotensos não provocou nenhuma alteração na PIC e nem na 

relação P2/P1, resposta completamente oposta ao bloqueio de AT1 em 2R1C, 

sustentando nossa hipótese de que a sinalização angiotensinérgica via receptor AT1 

esteja contribuindo para uma disfunção cerebrovascular em ratos com hipertensão 

renovascular ao longo do tempo, resultando em aumento da pressão intracraniana, 

da relação P2/P1 e alteração de sua morfologia de onda. Embora não tenhamos 

testado outras drogas anti-hipertensivas, já foi mostrado que o antagonismo dos 

receptores AT1 promove efeitos neuroprotetores e preventivos na integridade da BHE, 

além de atenuar o estímulo simpatoexcitatório no PVN (Chen et al., 2011), no RVL (Ito 

et al., 2002) e aumentar a sensibilidade barorreflexa no NTS (Matsumura et al., 1998) 

em ratos hipertensos, tornando, assim, nossa hipótese plausível. 

 Vale ressaltar que outros fatores também estão envolvidos na disfunção 

cerebrovascular e na integridade da BHE na hipertensão, especialmente fatores 

relacionados a processos inflamatórios. Estudo que buscou caracterizar alterações 

cerebrovasculares na hipertensão induzida por ANG II em camundongos C57BL/6N 
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encontrou acúmulo de células TCD3+ na parede da artéria cerebral, sugerindo um 

comprometimento vascular cerebral. Foi mostrado também que os camundongos 

hipertensos apresentaram acentuado acúmulo de FITC nas paredes dos vasos das 

artérias cerebrais em comparação aos camundongos normotensos (Meissner et al., 

2017). Ademais, Setiadi e colaboradores (2017) destacaram a importância das células 

gliais na regulação autonômica ao descobrir que a inibição farmacológica dos 

astrócitos usando fluoroacetato de sódio promoveu um aumento na pressão arterial 

em animais normotensos, o que foi associado a uma diminuição na permeabilidade 

da BHE no PVN. Neste sentido, nossos estudos reforçam a ideia de que mecanismos 

deletérios presentes na hipertensão, os quais podem estar associados à 

hiperatividade do SRA e aumento da atividade simpática ou distúrbios promovidos por 

processos inflamatórios, possam estar colaborando na disfunção neurovascular, 

alterando a circulação cerebral e consequentemente seus mecanismos 

autorregulatórios, aumentando a PIC, resultando no comprometimento da 

complacência vascular cerebral. 
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 7 PERSPECTIVAS 

  

 O monitoramento da PIC não é comumente realizado em situações onde há 

aumento crônico dos níveis pressóricos arteriais, isto é, hipertensão. Ainda, uma vez 

que nossos achados mostraram que ao longo do desenvolvimento da hipertensão há 

alterações no padrão da pressão intracraniana, incluindo relação P2/P1 e em sua 

morfologia de onda, evidencia-se a importância do monitoramento da PIC em 

pacientes hipertensos, posto que a hipertensão arterial seja considerada o maior fator 

de risco modificável para o acidente vascular cerebral (Castro et al., 2009; Eyken e 

Moraes, 2009). Neste sentido, nossos estudos apoiam o fato que o tratamento anti-

hipertensivo possa promover melhoras também na circulação cerebral, reduzindo a 

PIC. Mostramos que ao reduzir a pressão arterial em animais hipertensos por diminuir 

as respostas angiotensinérgicas com o bloqueio de receptores AT1 de ANG II, houve 

redução da relação P2/P1 e reversão de seu pulso de onda alterado, sinalizando 

evidente melhora na dinâmica da PIC e reestabelecendo sua complacência cerebral. 

Esperamos que estes novos resultados sejam clinicamente relevantes, além de servir 

como base para novas pesquisas básicas ou de caráter translacional. 
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 8 CONCLUSÃO 

 

 Nossos resultados sugerem que os efeitos resultantes do desenvolvimento da 

hipertensão renovascular alteram os parâmetros da pressão intracraniana, relação 

P2/P1 e a morfologia de onda da PIC. Concluímos, ainda, que a redução da pressão 

arterial pelo bloqueio dos receptores AT1 foi capaz de reduzir essas alterações 

cerebrais, revertendo o comprometimento da complacência cerebral em ratos 2R1C. 
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