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Introdução
A ação da angiotensina II na microcirculação renal
tem sido amplamente estudada por diversos pesquisadores com a aplicação de diferentes metodologias. Através da micropunção in vivo de néfrons superficiais,
observou-se que a administração de angiotensina II
exógena altera a resistência dos vasos pré e pós-glomerulares, ocasionando diminuição do fluxo sanguíneo renal e aumento da fração de filtração. 1 Resultados semelhantes também foram obtidos quando o
sistema renina-angiotensina foi modulado por alterações na ingestão de sal. 2 Então, muitos autores têm
descrito que a angiotensina II exerce ação vasoconstritora preferencial na arteríola eferente. Entretanto, estudos que utilizaram outras metodologias nem sempre
confirmaram esta hipótese. 3-6
Os preparados de rins hidronefróticos, que permitem a visualização in vivo da microcirculação renal mostraram que a infusão de angiotensina II exerce ação
constritora tanto nas arteríolas aferentes quanto nas
eferentes. 6,7 A perfusão sanguínea in vitro dos néfrons
justamedulares demonstrou a ação preferencial deste
agonista nas arteríolas aferentes. 4
Na verdade, o controle da circulação renal está
sujeito a mecanismos extra e intra-renais que podem
influenciar a circulação cortical de uma maneira e a
medular em sentido oposto. Nobes e cols. 3 observaram que o controle do fluxo sanguíneo no córtex e na

medula renal são independentes. Eles mediram o fluxo sanguíneo renal destas duas regiões com laser-Doppler e observaram que a infusão de angiotensina II
induz vasoconstrição cortical e vasodilatação papilar.
A microperfusão in vitro de arteríolas aferentes ou
eferentes microdissecadas de rins de coelho 8 ou de
ratos 9 também foi aplicada na elucidação do efeito da
angiotensina II nestes vasos e estes estudos indicaram
ação exclusiva 8 ou preferencial 9 nas arteríolas eferentes. Ao se analisarem estes resultados é importante verificar que a microperfusão in vitro das arteríolas eferentes foi realizada em sentido retrógrado, ou seja, da
extremidade do vaso para o glomérulo. Ito e cols. 10
demonstraram que a sensibilidade das arteríolas glomerulares à angiotensina II depende da maneira pela
qual elas são perfundidas. Assim, quando a perfusão é
feita no sentido ortógrado (do glomérulo para a extremidade do vaso), a contratilidade da arteríola eferente
é menor quando comparada ao mesmo procedimento
realizado no sentido retrógrado (da extremidade do
vaso para o glomérulo). Esses autores sugerem que o
glomérulo provavelmente exerça ação modulatória
sobre a resposta contrátil das arteríolas eferentes. Assim, é possível que os resultados referentes à ação da
angiotensina II, através da aplicação da microperfusão
in vitro , que mostraram alta sensibilidade das arteríolas eferentes tenham sido influenciados pela maneira
retrógrada de perfusão desses vasos.
Outro estudo interessante que demonstra ação
moduladora do glomérulo na vasomotricidade das arteríolas é o que foi realizado por Weihprecht e cols. 11
Eles demostraram que a angiotensina II só exerce ação
vasoconstritora sobre a arteríola aferente se esta estiver acoplada ao respectivo glomérulo. Por outro lado,
a presença ou ausência do glomérulo não altera a ação
da noradrenalina.
Como já nos referimos acima, a quantidade de trabalhos publicados sobre este tema é muito grande.
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Entretanto, todos estes estudos funcionais não têm considerado a heterogeneidade morfológica existente entre as arteríolas glomerulares, como também nem sempre há a preocupação em relatar qual a sua localização
no córtex renal.
Diversos estudos anatômicos12-16 que utilizaram rins
de diversas espécies de animais têm demonstrado que
o padrão das arteríolas aferentes é o mesmo por todo
o córtex renal (Figura 1), enquanto que as arteríolas
eferentes apresentam padrão morfológico heterogêneo
(Figura 2).
As arteríolas eferentes se distinguem das aferentes
por possuírem parede irregular formada por camada
muscular descontínua. Entretanto, no córtex justamedular, as arteríolas eferentes responsáveis pela formação da vasa rectae apresentam à microscopia óptica
aspecto morfológico semelhante ao das aferentes (Figura 2). A presença de ramificações que vão envolver
o túbulo proximal para formar os plexus capilares é
que permite a correta identificação das arteríolas eferentes justamedulares com aspecto espesso muscular.
É importante lembrar que a presença de ramificações
laterais é uma característica exclusiva das arteríolas
eferentes e está presente em todas elas, independente
de sua localização no córtex renal.
Uma vez que as arteríolas glomerulares não apresentem a mesma morfologia devido a diferenças na
constituição de sua parede vascular, é de se esperar
também que a transdução da mensagem da angiotensina II possa não ser a mesma a seu sistema efetor.
A interação da angiotensina II com o receptor da
célula do músculo liso ativa as fosfolipases C, D e A2
que através de seus respectivos mensageiros poderá
causar ações celulares distintas. 17
A ativação da fosfolipase C utiliza a variação da
concentração do cálcio livre no citosol ([Ca++]i) como
seu segundo mensageiro. Este se eleva devido à entrada do cálcio do extracelular para o intracelular,
como também pela liberação dos estoques intracelulares de cálcio. A ativação da fosfolipase D hidrolisa a
fosfatidilcolina liberando o ácido fosfatídico. Assim,
ocorre ativação do trocador Na +-H + com conseqüente
acúmulo de sódio no interior da célula e ativação
posterior do trocador Na +-Ca ++. E, por último, a angiotensina II pode estimular a fosfolipase A2, que libera prostaciclina.
Recentemente, realizamos estudo do efeito da angiotensina II na variação da [Ca++]i em diferentes tipos

Figura 1 - Fotografia de arteríolas aferentes
glomerulares microdissecadas de rins de ratos.
Na fotografia superior está exemplificada arteríola
aferente do córtex superficial e, na fotografia inferior, a do córtex justamedular. Observem o
padrão morfológico homogêneo da parede muscular do vaso independente da localização da
arteríola no córtex renal. O traço em negrito à
esquerda corresponde a 25 µm (Foto cedida por
Helou CMB e Marchetti J).
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Figura 2 - Fotografia de arteríolas eferentes glomerulares microdissecadas de rins de ratos. Na parte superior da figura
observamos arteríolas eferentes do córtex superficial (A) e do córtex justamedular (B). Observem a parede fina e
irregular da parede muscular e a presença de ramificações. Na parte inferior da figura está exemplificada arteríola
eferente do córtex justamedular de padrão morfológico espesso muscular que é responsável pela formação da vasa
rectae. Observem o padrão morfológico homogêneo da parede muscular semelhante ao existente nas arteríolas aferentes.
A presença de ramificações laterais é que permite a sua classificação como arteríola eferente. O traço em negrito à
esquerda corresponde a 25 µm (Foto cedida por Helou CMB e Marchetti J).

morfológicos de arteríolas microdissecadas de rins de
ratos. 16 Observamos que o efeito da angiotensina II
nas arteríolas aferentes foi o mesmo, independente de
sua localização no córtex renal. Entretanto, as arteríolas eferentes apresentaram respostas distintas à ação
da angiotensina II correlacionando-se com o seu tipo
morfológico.
No córtex superficial em que as arteríolas eferentes apresentam parede muscular fina e irregular, a variação da [Ca++]i em resposta à angiotensina II foi menor nas arteríolas eferentes em comparação à obtida
pelas aferentes. Entretanto, no córtex justamedular,
onde dois tipos morfológicos são observados, a angiotensina II também causou menor variação da [Ca++ ]i
nas arteríolas eferentes finas. Mas as arteríolas eferen-

tes responsáveis pela formação da vasa rectae e que
tinham aspecto morfológico semelhante ao das aferentes apresentaram variações da [Ca++]i em resposta à
angiotensina II de amplitude semelhante à das aferentes. Estes resultados sugerem que a angiotensina II
deva regular de maneira diferente a microcirculação
local, agindo preferencialmente nas arteríolas aferentes no córtex superficial, mas no córtex justamedular a
sua ação varia conforme o padrão morfológico do vaso
analisado.
Quanto à mobilização do cálcio, observamos que
as diferenças obtidas entre os diferentes tipos de arteríolas glomerulares não foi devido à liberação dos estoques intracelulares de cálcio, e sim pelos diferentes tipos de canais presentes na membrana extracelular.
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Existem estudos que sugerem presença de canais voltagem-dependentes apenas nas arteríolas aferentes. 18-20
Porém, há relato descrevendo ação constritora induzida por solução despolarizante de KCl, tanto nas arteríolas aferentes quanto nas eferentes.21 Apesar da controvérsia se as arteríolas eferentes apresentam ou não
canais voltagem-dependentes, os estudos sobre a ação
da angiotensina II não demonstraram que este agonista teria efeito sobre canais voltagem-dependentes nas
arteríolas eferentes.16,21,22 Em nosso estudo recente, 16
notamos que um terço das arteríolas eferentes finas
testadas apresentavam canais voltagem-dependentes e
a angiotensina II não exerceu qualquer ação sobre estes canais. Mas todas as arteríolas eferentes de padrão
morfológico espesso muscular presente na região justamedular apresentavam canais voltagem-dependente
e 55% do efeito da elevação da [Ca++]i induzida pela
ação da angiotensina II foi feita através da entrada de
cálcio externo para o intracelular através dos canais de
cálcio dependente de voltagem. Estes resultados reforçam a hipótese de que a heterogeneidade morfológica
das arteríolas glomerulares se acompanha de respostas distintas à ação da angiotensina II nestes vasos.
Em recente estudo, Carmines 23 demonstrou que
canais de cloro estariam presentes nas arteríolas aferentes justamedulares, mas ausentes nas eferentes. Estes canais estariam envolvidos nos mecanismos de despolarização da membrana celular para a abertura dos
canais voltagem-dependentes em resposta decorrente
da ação da angiotensina II. Mais uma vez, vale a pena
ressaltar que o tipo de arteríola eferente não foi citado.
Então, a ausência dos canais de cloro pode não ser
uma característica comum a todos os tipos morfológicos de arteríolas eferentes.
Outro ponto importante a ser considerado referese ao fato de a angiotensina II poder ativar diferentes
fosfolipases das células de músculo liso para que seja
efetuada a sua ação. Assim, um tipo morfológico pode
realmente diferir do outro não só pelo seu aspecto à
microscopia mas também pela resposta efetora a um
agonista. Por exemplo, angiotensina II induz produção
de prostaciclinas pelas arteríolas aferentes através da
ativação da fosfolipase A2. 24, 25 Dessa maneira, a ação
vasoconstritora da angiotensina II nas arteríolas aferentes é contrabalançada pela liberação de mediadores da vasodilatação, o que não ocorre nas eferentes.
Recentemente, demonstrou-se que as prostaglandinas renais estão envolvidas na regulação da circula-

ção medular. 26 Através do implante de eletrodos de
platina observou-se que as prostaglandinas teriam efeito
vasodilatador na região medular renal através da abertura de canais de K+ dependentes de ATP.
Por último, convém lembrar o efeito modulador
exercido pelo endotélio na camada muscular do vaso.
A resposta vasomotora à angiotensina II tem sido descrita como bifásica, ocorrendo inicialmente uma contração seguida de uma fase de relaxamento. 27-29 Cabe
ao endotélio a liberação de mediadores para que ocorra a fase de relaxamento, pois no caso de destruição
da camada endotelial a fase de relaxamento é perdida,
potencializando-se a resposta constritora. 28 Assim, existem relatos de que a angiotensina II teria ação também
sobre a camada endotelial com liberação de prostaglandina 30-32 ou de óxido nítrico. 33, 34
Quanto à ação do óxido nítrico nos vasos glomerulares, Ito e cols. 10 mostraram ação apenas nas arteríolas aferentes através da aplicação da técnica de microperfusão in vitro. Mais uma vez, ressaltamos que o
tipo morfológico e a localização cortical da arteríola
eferente não foi mencionado. Entretanto, a aplicação
da técnica de perfusão sanguínea in vitro de néfrons
justamedulares, mostrou que o óxido nítrico endógeno modula o efeito constritor tanto das arteríolas aferentes quanto das eferentes dos néfrons justamedulares sem necessidade de estímulo de síntese de óxido
nítrico. 35 O efeito antagônico exercido pelo óxido nítrico
à ação constritora da angiotensina II parece realmente
não depender da produção endógena do óxido nítrico, uma vez que tanto o endógeno quanto o exógeno
tiveram o mesmo efeito nas alterações do fluxo renal
exercido pela angiotensina II. 36
Em resumo, a ação da angiotensina II na microcirculação renal é modulada por diferentes mecanismos extra e intra-renais. Em recente artigo de revisão, Navar e cols. 37 destacam a influência de múltiplos
sistemas parácrinos interagindo na microcirculação renal. Esta pluralidade de sistemas interagindo necessita de novos experimentos para que possamos compreender a regulação destes componentes nos estados
fisiológicos, como também nas condições patológicas. Assim, todas as observações acima descritas levam-nos a crer que a angiotensina II age de maneira
distinta na microcirculação renal local. A ação da angiotensina II no fluxo sanguíneo cortical pode ser totalmente diferente à da medula renal em condições
fisiológicas e ter efeito totalmente diferente em situações patológicas.
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