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Resumo 

O NO é um gás solúvel com meia vida de apenas alguns segundos e ampla 

ação sinalizadora intra e intercelular, bem como fator relaxante de vasos de 

resistência e está diretamente relacionado à própria proteção da função endotelial. 

Nesse contexto, o tratamento com NG-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME), um 

análogo da L-arginina que inibe a produção de NO por competição com a L-arginina 

endotelial, promove elevada e sustentada hipertensão arterial. Ratos tratados com L-

NAME apresentaram aumento significativo no tamanho do coração quando 

comparados a ratos que não foram tratados com L-NAME. O objetivo do estudo foi 

investigar a influência de baixas doses de L-NAME, seja isoladamente ou associado 

ao exercício físico aeróbio sobre o processo de remodelação cardíaca. Ratos Wistar  

(70 a 100 dias) foram distribuídos de forma randomizada em quatro (4) grupos 

experimentais: controle (C; n = 6): os animais desse grupo não sofreram intervenções 

por exercício físico e L-NAME; Exercício Físico (Ex; n = 5): submetidos ao exercício 

físico aeróbio em esteira; L-NAME (L; n = 7): submetidos à administração de L-NAME; 

Exercício Físico + L-NAME (ExL; n = 7): submetidos concomitantemente ao exercício 

físico e a administração de baixas doses de L-NAME. O programa de exercício físico 

foi realizado em esteira rolante específica para ratos, 3 a 5 dias por semana durante 

12 semanas. A administração de L-NAME (1,5 mg/kg/dia) foi realizada diariamente 

por gavagem oro-gástrica. Para a análise da medida indireta da pressão arterial 

sistólica e diastólica foi utilizado o método de pletismografia de cauda A morfologia 

cardíaca foi avaliada por meio de análise da área seccional transversa do miócito e 

colágeno miocárdico. O nível de significância considerado para todas as discussões 

será de 5%. Os resultados demonstram que o treinamento físico associando ao L-

NAME acarretou aumento do átrio e elevação do colágeno miocárdico quando 

comparado ao grupo L-NAME. Todavia não foram observadas modificações na área 

seccional transversa dos miócitos entre os grupos estudados. Em conclusão, a 

administração crônica com baixas doses de L-NAME somado ao exercício físico 

aeróbio promove adaptações morfológicas ao coração, uma vez que proporciona 

aumento do átrio e colágeno no miocárdio. Entretanto, contrariando a hipótese inicial, 

os níveis de colágeno miocárdico não se manifestaram menores. 
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1- INTRODUÇÃO 

O óxido nítrico (NO) é um gás solúvel com meia vida de apenas alguns 

segundos e ampla ação sinalizadora intra e intercelular (SEDDON et al., 2007). No 

organismo, o NO é sintetizado e formado pelas enzimas óxido nítrico sintases (NOS) 

a partir do aminoácido L-arginina e na presença de cofatores como o oxigênio e a 

nicotinamida-adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH). A literatura destaca que existem 

pelo menos três isoformas NOS, as quais foram identificadas, descritas, clonadas e 

purificadas entre 1989 e 1994 (ALDERTON et al., 2001). Dentro desse contexto, são 

descritas: 1) NOS neuronal (NOS1 ou nNOS); 2) NOS induzível (NOS2 ou iNOS); 3) 

NOS endotelial (NOS3 ou eNOS). As três isoformas NOS existem em diferentes 

tecidos, entre eles, no músculo cardíaco (SEDDON et al., 2007). 

Além de ser um fator relaxante de vasos de resistência, o NO está  diretamente 

relacionado à proteção da função endotelial (VANHOUTE et al., 2009). O NO também 

participa de vários eventos fisiológicos no coração como, por exemplo, captação de 

glicose, supressão da síntese de colágeno, crescimento e sobrevivência celular, 

contração celular e inibição endógena da cascata de sinalização da hipertrofia 

cardíaca mal-adaptada (XAVIER-VIDAL et al., 2003; SEDDON et al., 2007).  

A inibição de curto e médio prazo da produção de NO no coração promove 

diversos efeitos deletério. Observa-se que o tratamento com NG-nitro-L-arginine 

methyl ester (L-NAME), um análogo da L-arginina que inibe a produção de NO por 

competição com a L-arginina endotelial, promove elevada e sustentada hipertensão 

arterial (RIBEIRO et al., 1992), bem como lesões isquêmicas caracterizadas por 

fibrose e necrose, principalmente, na região subendocárdica ventricular (MORENO et 

al., 1997; TAYLOR et al., 2007). A literatura destaca que a inibição crônica da 

biossíntese de NO causa isquemia cardíaca, a qual está relacionada à disfunção 

mecânica não associada à hipertrofia cardíaca. Essa disfunção é similar à observada 

em alguns pacientes que sofrem de hipertensão arterial crônica (MORENO et al., 

1996).  

Entretanto, ratos tratados com baixas doses de L-NAME (~1,5 mg/kg/dia) por 

oito (8) semanas não apresentaram alterações quanto ao peso cardíaco, fibrose  e 

espessamento na área seccional transversa das artérias aorta e femoral 

(BERNÁTOVÁ et al., 2007). Os autores sugerem que o tratamento com baixa dose de 
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L-NAME pode ativar a síntese de NO no sistema cardiovascular por feedback negativo 

e, dessa forma, oferecer vantagens fisiológicas (KOPINCOVÁ, J.; PÚZSEROVÁ, A.; 

BERNÁTOVÁ, I, 2011). Dentre as vantagens fisiológicas, estudos mostram a 

contribuição na função endotelial, uma vez que  age como vasodilatador (GOTO et al. 

2003; LEUNG et al., 2008; VANHOUTE et al., 2009), bem como apresenta 

propriedades antiaterogênicas (ALLEN et al. 2006). No coração, o NO está envolvido 

na contração celular, inibição endógena da cascata de sinalização de hipertrofia 

cardíaca mal-adaptada, supressão da síntese de colágeno, crescimento e 

sobrevivência celular e captação de glicose (KOLPAKOV; GORDON; KULIK, 1995; 

MATSUOKA et al., 1996; CAO et al.,1997; KINGWELL, 2000; OZAKI et al., 2002; 

XAVIER-VIDAL et al., 2003; SEDDON et al., 2007; LUNZ et al., 2011). 

Outro fator que interfere diretamente na saúde cardiovascular é o aumento de 

colágeno miocárdico, maior classe de proteína fibrosa insolúvel encontrada na matriz 

extracelular e nos tecidos conectivos. No coração são descritos diferentes tipos de 

colágenos (I, III, IV e VI), sendo que os colágenos tipo I e III representam os principais 

colágenos cardíacos (MILL; VASSALLO, 2001). O colágeno tipo I constitui cerca de 

80% do colágeno cardíaco, sendo o principal responsável pela rigidez da câmara 

cardíaca; o colágeno tipo III constitui cerca de 12% do colágeno cardíaco, formando 4 

agregados mais finos do que o tipo I e exercendo papel importante na manutenção do 

alinhamento dos feixes de miócitos (MILL; VASSALLO, 2001). A rede de colágeno, a 

qual envolve e interliga todas essas estruturas, apresenta como principais funções: 

regulação da apoptose, fornecimento de resistência às deformações patológicas, 

manutenção do alinhamento das estruturas e regulação da transmissão de força 

durante o encurtamento da fibra cardíaca, os quais são essenciais para o processo 

de remodelação cardíaca. Entretanto, dependendo do estímulo ao qual o coração é 

submetido, pode ocorrer acúmulo de colágeno, caracterizando a fibrose miocárdica 

(WEBBER et al. 1989). Xavier-Vida et al. (2008) mostraram que ratos submetidos a 

ingestão de L-NAME apresentaram acentuada hipertrofia cardíaca, consequência do 

aumento do volume de células no miócito. Esse aumento foi avaliado em torno de 

30%, quando comparado aos ratos do grupo controle. Os autores ainda relatam uma 

provável contribuição, ainda que residual, no aumento da matriz extracelular por 

fibrose reativa (XAVIER-VIDAL; MADI, 2008). 
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A literatura relata que o exercício físico (Ex) promove efeitos cardioprotetores 

(BLAIR et al., 1994), surgindo como estratégia terapêutica muito importante no 

sistema cardiovascular. O Ex promove aumento no consumo máximo de oxigênio 

(VO2max) (TIPTON, 1991), capilarização do miocárdio (ZIADA et al., 2005), bradicardia 

(TIPTON, 1991), redução do sistema nervoso simpático (MINAMI et al., 2003) e da 

pressão arterial (TIPTON, 1991).  

Em modelo experimental com animais tem sido observado que o Ex promove 

efeitos positivos no coração e em cardiomiócitos isolados. O exercício físico aumenta 

as dimensões dos miócitos cardíacos (RICHEY; BROWN, 1998; NATALI et al., 2002), 

eleva o débito cardíaco, bem como no mecanismo de Frank-Starling e força de 

contrátil absoluta (NATALI et al., 2002). O exercício físico também promove alterações 

na expressão de proteínas envolvidas na contratilidade (DIFFEE; NAGLE, 2003). 

Outro aspecto benéfico evidenciado no exercício físico é que o conteúdo total de 

colágeno no coração não é alterado em ratos submetidos ao Ex em comparação com 

ratos não treinados (BURGESS et al., 1996).  

Em relação à síntese de NO, estudos mostram que o exercício físico realizado 

por alguns dias ou semanas também aumenta a biodisponibilidade cardíaca de NO 

por mecanismos que incluem o aumento da expressão e atividade das NOS 

(GRIJALVA et al., 2008) e elevação do NO derivado do endotélio de artérias 

coronárias (estresse de cisalhamento ou shear stress) (KINGWELL, 2000). Em estudo 

realizado com ratos Wistar,  tratados com baixa dose de L-NAME 1,5 mg/kg/dia,  o 

grupo que recebeu L-NAME apresentou aumento significativo da pressão arterial de 

aproximadamente 9% a 12% quando comparado ao grupo controle, entretanto, após 

um período de seis semanas a pressão arterial retornou a normalidade. Além disso, 

os resultados mostram que não houve diferença estatística nos valores da massa 

ventricular esquerda, fibrose cardíaca e relação colágeno III/I área da seção 

transversal e na relação espessura/diâmetro da parede da aorta e da artéria femoral 

entre os grupos controle e L-NAME (BERNÁTOVÁ et al., 2007). Os achados também 

demonstram que baixas doses de L-NAME induzem vasodilatação dependente do 

endotélio e vasoconstrição reduzida da artéria femoral (BERNÁTOVÁ, 2007). 

Em razão da carência de estudos que verificaram a influência da administração 

crônica com L-NAME em baixas doses somada ao exercício físico aeróbico, a 

hipótese desse estudo é que a interação da administração com L-NAME e exercício 



8 

 

 

 

físico promove benefícios de maior magnitude quando comparados as intervenções 

isoladas sobre o processo de remodelação cardíaca, sendo vez que essa associação 

causará redução dos níveis de colágeno miocárdico. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Investigar se a administração crônica com baixas doses de L-NAME somado 

ao exercício físico aeróbio seria capaz de promover adaptações morfológicas ao 

coração. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Investigar se a administração crônica com baixas doses de L-NAME, seja 

isoladamente ou associado ao exercício físico aeróbio, acarretará remodelação 

cardíaca com consequente redução dos níveis de colágeno miocárdico. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

No presente estudo foram utilizados 25 ratos Wistar, com 70 e 100 dias, 

fornecidos pelo Biotério Central do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal do Espirito Santo (UFES). Os animais foram alojados em gaiolas coletivas (5 

animais por caixa) de polipropileno com tampas de arame cromado, forradas com 

maravalha de Pinus peneirada. O ambiente foi controlado com temperatura 24 ± 2C, 

umidade 55 ± 5% e ciclo de iluminação claro-escuro invertido de 12 horas. Os 

procedimentos experimentais foram realizados de acordo com o “Guide for the Care 

and Use of Laboratory Animals” publicado pelo “U.S. National Institutes of Health” e 

aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade 

Federal do Espírito Santo, sob protocolo 050/2012 (Anexo 1). 

 

3.1 Protocolo Experimental 

Os animais foram distribuídos e randomizados em quatro grupos 

experimentais: 1) Exercício Físico (Ex; n=5): submetidos ao exercício aeróbio contínuo 

em esteira; 2) L-NAME (L; n=7): submetidos à administração de L-NAME; 3) Exercício 

Físico + L-NAME (ExL; n=7): submetidos concomitantemente ao exercício físico e à 

administração de L-NAME; 4) Controle (C; n=6) submetidos ao mesmo tratamento que 

os demais grupos com exceção das intervenções por exercício físico e administração 

de L-NAME. A ração específica para roedores (Nuvilab CR1-Nuvital, Colombo, 

Paraná, Brasil) e a água foram ofertadas ad libitum. A duração do protocolo 

experimental foi 12 semanas. O peso corporal dos animais foi mensurado inicialmente 

e a cada semana de administração, até o final do protocolo experimental. 

 

3.2 Protocolo de Treinamento Físico 

Os animais dos grupos Ex e ExL foram submetidos ao protocolo de treinamento 

físico aeróbio em esteira rolante específica para ratos por um período de 12 semanas 

(Insight Instrumentos – Ribeirão Preto, SP, Brasil), com progressão de velocidade e 

duração, conforme demonstrado no Quadro 1.  

Nas semanas 1 a 5, o treinamento físico aeróbio foi realizado 5 vezes por 

semana. A partir da 6ª semana, o exercício físico foi realizado com frequência semanal 
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de 3 vezes. A intensidade e o volume do treinamento apresentaram-se de forma 

ondulatória, onde entre as semanas de 1 a 3, a intensidade foi de 50% da velocidade 

máxima média (VMM) obtida no teste de desempenho. Entre as semanas 4 e 6, a 

intensidade foi de 60% da VMM, nas semanas 7 e 9 a intensidade foi de 70% e entre 

as semanas 10 e 12, a intensidade foi de 80%. Em relação ao volume, nas semanas 

1 e 4, os 3 primeiros dias foram de 15 minutos e os outros 2 dias de 30 minutos. Nas 

semanas 2 e 5, os 3 primeiros dias foram de 45 minutos e os outros 2 de 60 minutos. 

Nas semanas 3 e 6 a duração foi sempre de 60 minutos. Nas semanas 7 e 10, os 2 

primeiros dias foram de 15 minutos, o terceiro dia foi de 30 minutos. Nas semanas 8 

e 11, os dois primeiros dias foram de 45 minutos e o terceiro dia foi de 60 minutos. 

Nas semanas 9 e 12, a duração foi de 60 minutos nas 3 sessões.  

 

Quadro 1. Protocolo de Treinamento Físico Aeróbio 

SEMANA INTENSIDADE DURAÇÃO 

Adaptação 10m/min SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

1 50% da VMC 15 min 15 min 15 min 30 min 30min 

2 50% da VMC 30 min 30 min 30 min 45 min 45 min 

3 50% da VMC 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 

4 60% da VMC 15 min 15 min 15 min 30 min 30 min 

5 60% da VMC 30 min 30 min 30 min 45 min 45 min 

6 60% da VMC 60 min  60 min  60 min 

7 70% da VMC 15 min  15 min  30 min 

8 70% da VMC 30 min  30 min  45 min 

9 70% da VMC 60 min  60 min  60 min 

10 80% da VMC 15 min  15 min  30 min 

11 80% da VMC 30 min  30 min  45 min 

12 80% da VMC  60 min  60 min  60 min 

VMC: Velocidade máxima de corrida obtida no teste de esforço. 

 

Antes do início do treinamento físico aeróbio, os animais foram aclimatados na 

esteira rolante por 5 dias para verificação da predisposição à corrida. Nesse período 

foi utilizada a duração de 10 min/dia, 0º de inclinação e velocidade de 10 m/minuto. 

Após 48h, os ratos que apresentaram predisposição à corrida foram submetidos ao 



12 

 

 

 

teste de desempenho físico para determinação da intensidade do treinamento físico a 

partir da velocidade máxima de corrida (Quadro 2). Os animais iniciaram o teste com 

velocidade de 10 m/min, 0º de inclinação e incrementos de 3 m/min a cada 3 minutos 

até o momento em que o animal não conseguia continuar o teste e/ou atingir a 

exaustão. O momento de encerramento do teste foi quando o animal não conseguiu 

manter a coordenação da corrida de acordo com a velocidade da esteira (adaptado 

de MELO et al., 2003; MORAES-SILVA et al., 2010). Após realização do teste de 

desempenho físico, os animais foram distribuídos em 4 grupos experimentais a partir 

de pareamento pela capacidade de esforço. Os testes foram realizados no início do 

protocolo experimental (semana 0), na 6ª semana e 12ª semana, final do treinamento 

físico. 

 

           Quadro 2. Teste de Velocidade Máxima de corrida 

TEMPO (minutos) VELOCIDADE 

0  10 m/min 

3 13 m/min 

6 16 m/min 

9 19 m/min 

12 22 m/min 

15 25 m/min 

18 28 m/min 

21 31 m/min 

24 34 m/min 

27 37 m/min 

               VMC: Velocidade máxima de corrida obtida no teste de esforço. 

 

3.3 Administração da Droga 

A administração de L-NAME foi realizada diariamente por meio de gavagem 

orogástrica durante as 12 semanas do protocolo experimental. Os animais dos grupos 

L e ExL receberam a droga na concentração de aproximadamente 1,5 mg/kg/dia 

(BERNÁTOVÁ et al., 2007). Na 12ª semana do protocolo experimental, a 

administração de L-NAME foi encerrada, precedendo o teste de desempenho físico 
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final. Os grupos C e Ex receberam aproximadamente 0,5 ml de água (quantidade 

similar administrada aos grupos tratados). 

 

3.4 Eutanásia e Coleta de Materiais Biológicos 

Os animais permaneceram em jejum por 12 a 15 horas, sendo posteriormente 

anestesiados com cloridrato de ketamina (50 mg/kg/ip; Dopalen, Sespo Indústria e 

Comércio Ltda - Divisão Vetbrands, Jacareí, São Paulo, Brasil) e cloridrato de xilazina 

(10 mg/kg/ip; Anasedan, Sespo Indústria e Comércio Ltda - Divisão Vetbrands, 

Jacareí, São Paulo, Brasil) e eutanasiados por toracotomia mediana. 

3.5 Avaliação da Pressão Arterial 

Para a análise da medida indireta da pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica 

(PAD) foi utilizado o método de pletismografia de cauda (Insight, Ribeirão Preto, SP, 

Brasil) (PFEFFER et al., 1971). Os animais foram acomodados em câmara aquecida, 

com temperatura média de 37ºC por 15 minutos (MALKOFF, 2005). Após esse 

período, na região proximal da cauda foi conectado um manguito de borracha com 

transdutor de pressão de 0 a 300 mmHg. Os valores da PAS e PAD foram obtidos por 

meio de sinais do transdutor acoplado ao computador e analisados em software 

(Insight Instrumentos - Ribeirão Preto, SP, Brasil). Foram realizadas três medidas em 

cada animal para obtenção de um registro médio. A pressão arterial média (PAM) foi 

obtida por meio do seguinte cálculo, PAM: (PAS + 2*PAD)/3 (AIRES, 2008). As 

medidas foram obtidas em três momentos: 4ª , 8ª e 12ª semanas do protocolo 

experimental. 

3.6 Análise Morfológica Miocárdica Post Mortem 

A remodelação macroscópica, que identifica a presença ou ausência de 

hipertrofia cardíaca, foi determinada pela análise dos seguintes parâmetros: peso total 

do coração, átrio (AT), ventrículo esquerdo (VE) e direito (VD) e das respectivas 

relações com o comprimento da tíbia. A tíbia foi dissecada e seu comprimento 

mensurado com auxílio de paquímetro (ZAAS Precision - Amotools Comercial e 

Importadora Ltda).  
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3.7 Determinação do Teor de Água  

O percentual de água tecidual nas amostras de VE, VD, AT, pulmão e fígado foi 

realizada após a remoção dos tecidos, onde inicialmente aferiu-se o peso in natura. 

Em seguida, as amostras foram submetidas à secagem em estufa (Q317M2 2 portas, 

Quimis, São Paulo, Brasil) sob temperatura de 55 ± 5°C por período de 48 horas. A 

determinação do teor de água foi expressa em valores relativos (%) e calculada pela 

seguinte fórmula: [(Peso in natura – Peso seco)/Peso in natura] x 100%. 

 

3.8 Análise Histológica Cardíaca 

A análise da área seccional transversa do miócito foi realizada utilizando 

amostras de VE. Após toracotomia mediana, o coração foi removido e amostras da 

parede anterior do VE foram retiradas. Os fragmentos foram colocados em solução 

de paraformaldeído (4%, pH 7.4) (FORECHI et al., 2012). A seguir, o tecido miocárdico 

foi transferido para solução de etanol 70% e incluído em bloco de parafina. Os cortes 

histológicos de 6 µm de espessura foram corados em lâmina com solução de 

hematoxilina-eosina (HE) e projetados em aumento de 40 vezes com o auxílio de 

microscópio, (AX70, Olympus Optical CO, Hamburg Germany), acoplado à câmera de 

vídeo, a qual envia imagens digitais a um computador dotado de programa de análise 

de imagens (Image Pro-plus, Media Cybernetics, Silver Spring, Maryland, USA). Para 

cálculo das áreas seccionais dos miócitos foram mensuradas 50 células por VE. Os 

miócitos analisados, localizados na camada subendocárdica da parede muscular, 

estavam seccionados transversalmente e apresentavam forma arredondada com 

núcleo visível no centro da célula (MATSUBARA et al., 2000). As áreas seccionais 

transversas dos miócitos (AST; μm2) foram utilizadas como indicador do tamanho 

celular, caracterizando presença ou ausência de hipertrofia cardíaca. 

  

3.9 Colágeno Intersticial Miocárdico 

A determinação do colágeno (%) foi realizada por meio da técnica de Picrosirius 

Red, sendo o colágeno perivascular excluído e mensurado apenas o colágeno 

intersticial. Os fragmentos do VE foram transferidos para etanol 70% diluído em água, 

inclusos em blocos de parafina e corados com Picrosirius Red. A quantificação do 

colágeno intersticial foi realizada utilizando-se 15 campos por fragmento. Os 
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componentes do tecido foram identificados de acordo com o nível de coloração: 

vermelho, fibras colágenas; amarelo, miócitos e branco, espaço intersticial.Os cortes 

histológicos foram ampliados em 40 vezes com o auxílio de microscópio (AX70, 

Olympus Optical CO, Hamburg Germany) acoplado a uma câmera de vídeo, que envia 

imagens digitais a um computador dotado de programa de análises (Image Pro-plus, 

Media Cybernetics, Silver Spring, Maryland, USA). 

 

3.10 - Análise Estatística 

As características gerais, pressóricas e as análises histológicas dos grupos 

experimentais foram expressas por meio de média e erro padrão da média (EPM) e 

submetidas à análise de variância (ANOVA - duas vias) para amostras independentes 

e complementada com teste post hoc de Tuckey. O nível de significância considerado 

para todas as variáveis foi de 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

4 - RESULTADOS 

4.1- Evolução do Peso Corporal 

A Figura 1 ilustra a evolução do peso corporal dos animais durante as 12 

semanas do protocolo experimental. Não houve diferença estatística para o peso 

corporal entre os grupos analisados ao longo de 12 semanas de protocolo 

experimental.  
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4.2 Características Gerais 

A Tabela 1 apresenta as características gerais dos animais ao final do protocolo 

experimental. Os resultados mostram que não houve diferença nos valores do peso 

corporal inicial e comprimento nasoanal entre os grupos estudados. O grupo Ex 

apresenta peso corporal final menor quando comparado ao grupo C (C: 529g ± 15g 

vs. Ex: 438g ± 16g, p<0,05). Não houve diferença estatística para o peso corporal final 

entre os demais grupos. A análise do ganho de peso corporal demonstrou que os 

grupos Ex e L apresentaram menores ganhos de peso do que o grupo C (p<0,05). O 

ExL apresentou ganho de peso corporal significativamente maior quando comparado 

Figura 1. Evolução semanal do peso corporal dos grupos após 12 semanas de 
protocolo experimental. C = grupo controle (n=6); L = grupo tratado com NG-nitro-L-
arginine methyl Ester (L-NAME) (n=7); Ex = grupo submetido ao exercício aeróbio 
(n=5); ExL = grupo tratado com (L-NAME) e submetido ao exercício aeróbio (n=7). 

Dados expressos em média  erro padrão da média (EPM). ANOVA duas vias 
complementada com o teste post hoc de Bonferroni. 
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ao Ex, acarretando elevação de aproximadamente 61% (Tabela 1). Não houve 

diferença estatística entre os grupos ExL e L referente ao ganho de peso corporal. 

Em relação à gordura total, o grupo Ex apresentou valores significativamente 

menores que o grupo C e ExL, respectivamente (C = 30,1g ± 3,6g, Ex=10,8g ± 1,2g e 

ExL= 20,3g ± 1,2g, p<0,05). A gordura visceral do grupo Ex foi menor quando 

comparada aos grupos C e ExL (C = 7,65g ± 0,99g, Ex =  3,28g ± 0,31g e ExL = 6,35g 

± 0,37g). Para a gordura epididimal e retroperitoneal, somente o grupo Ex apresenta 

valor significativamente menor comparado ao grupo C. No índice de adiposidade (IA), 

foram observadas diferenças significativas nos grupos Ex em relação ao grupo C e 

ExL em relação ao grupo Ex (C= 5,65 ± 0,58, Ex= 2,47 ± 0,29 e ExL= 4,28 ± 0,28 

p<0,05). 

 

 

Tabela 1. Características gerais 

 

Variáveis 

Grupos  

C (n=6) L (n=7) Ex (n=5) ExL (n=7) 

PCI (g)   386 ± 20   385 ± 28     361 ± 7    354 ± 11 

PCF (g)   529 ± 15   490 ± 38     438 ± 16*    477 ± 12 

GPC (g)   143 ± 12   105 ± 12* 77 ± 15*    123 ± 6,79# 

CNA (cm)  27,2 ± 0,2  26,1 ± 0,7    25,5 ± 0,6   26,3 ± 0,4 

Visceral (g) 7,65 ± 0,99 6,93 ± 1,09 3,28 ± 0,31* 6,35 ± 0,37# 

Retroperitoneal(g) 15,9 ± 2,01  11,4 ± 2,1    5,51 ± 0,8*   9,46 ± 0,67 

Epididimal (g) 6,50 ± 1,74 5,38 ± 0,96 1,96 ± 0,35*   4,50 ± 0,40 

Gordura Total (g)  30,1 ± 3,6  23,8 ± 4,0    10,8 ± 1,2*   20,3 ± 1,2# 

IA (%) 5,65 ± 0,58 4,68 ± 0,53 2,47 ± 0,29* 4,28 ± 0,28# 

 
 

4.3 - Pressão Arterial 

 

 

 

 

Valores apresentados como média ± EPM. C = grupo controle; L = grupo tratado com NG-nitro-L-arginine methyl 

Ester (L-NAME); Ex = grupo submetido ao exercício aeróbio; ExL = grupo tratado L-NAME e submetido ao 

exercício aeróbio. PCI = peso corporal inicial; PCF = peso corporal final; GPC = ganho de peso corporal; CNA = 

comprimento nasoanal; IA = índice de adiposidade. p < 0,05* vs. C; # vs. Ex; ANOVA Two Way complementada 

com o teste  post hoc de Tukey. 
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A Figura 2 mostra os resultados de pressão arterial sistólica, diastólica e média 

ao final do protocolo experimental. Não houve diferença significativa entre os grupos. 
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4.3 Características Morfológicas Cardíacas 

 

A Tabela 2 ilustra as características morfológicas dos grupos experimentais. 

Não houve diferença estatística nas variáveis coração total, VE, VD, tíbia e as relações 

coração/tíbia, VE/tíbia VD/Tíbia e pulmão/PCF entre os grupos experimentais. No 

entanto, entre os grupos ExL e Ex, o grupo ExL apresentou maior valor de átrio (ExL: 

0,13± 0,01 vs. Ex: 0,09 ± 0,01 p < 0,05), representando aumento de 44,4%. Quando 

normalizados pela tíbia, o AT do grupo ExL foi maior que o Ex (ExL: 0,03 ± 0,002 vs. 

Ex: 0,02 ± 0,002, p<0,05). 

 

Figura 2. Valores expressos em média ± EPM, 5 animais por grupo. PAS: pressão arterial sistólica; 
PAD: pressão arterial diastólica; PAM: pressão arterial média; FC = frequência cardíaca. C = grupo 
controle; L = grupo tratado com NG-nitro-L-arginine methyl Ester (L-NAME); Ex = grupo submetido 
ao exercício aeróbio; ExL = grupo tratado L-NAME e submetido ao exercício aeróbio. Anova Two 
Way para amostras independentes, complementada com o teste post-hoc de Tukey.       
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Tabela 2. Características Morfológicas  

 

 

 

 

 

A Tabela 3 mostra o teor de água nos tecidos cardíaco, hepático e pulmonar. 

O grupo Ex apresentou maior percentual de água no fígado em relação ao grupo C. 

Não houve diferença estatística para as variáveis VE e pulmão entre os grupos.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Percentual de Umidade dos Tecidos 

 

 Variáveis (%) 

  Grupos  

C (n = 6) L (n = 7) Ex (n = 5) ExL (n=7) 

VE 75,3 ± 0,4 69,7 ± 4,8 76,0 ± 0,1 76,8 ± 0,2 

Fígado 67,5 ± 0,6 68,0 ± 0,5  69,7 ± 0,8* 68,3 ± 0,4 

Pulmão 77,6 ± 0,9 78,1 ± 0,4 79,4 ± 0,6 78,4 ± 0,6 

 

Variáveis 

Grupos 

C (n=6) L (n=7) Ex (n=5) ExL (n=7) 

Coração Total (g)  1,26 ± 0,04 1,18 ± 0,06  1,18 ± 0,07 1,28 ± 0,07 

VE (g)  0,89 ± 0,02 0,85 ± 0,05  0,87 ± 0,05 0,91 ± 0,04 

VD (g)  0,25 ± 0,03  0,21 ± 0,02   0,22 ± 0,01  0,24 ± 0,02 

AT (g)  0,13 ± 0,01 0,12 ± 0,01  0,09 ± 0,01*  0,13 ± 0,01# 

Tíbia (cm)  4,10 ± 0,04  4,19 ± 0,07   4,10 ± 0,03 3,97 ± 0,07 

Coração/Tíbia (g/cm)  0,31 ± 0,01 0,28 ± 0,01  0,29 ± 0,02 0,32 ± 0,01 

VE/Tíbia (g/cm)  0,22 ± 0,01  0,20 ± 0,01   0,21 ± 0,01 0,23 ± 0,01  

VD/Tíbia (g/cm)  0,06 ± 0,01  0,05 ± 0,004 0,05 ± 0,004  0,06 ± 0,004 

AT/Tíbia (g/cm) 0,03 ± 0,002 0,03 ± 0,002  0,02 ± 0,002*  0,03 ± 0,003  

Pulmão/PCF (g/g) 4,47 ± 0,44 4,56 ± 0,24  5,43 ± 0,60  4,69 ± 0,12 

Valores apresentados como média ± EPM. n = número de animais; C = grupo controle; L = grupo 
tratado com NG-nitro-L-arginine methyl Ester (L-NAME); Ex = grupo submetido ao exercício aeróbio; 
ExL = grupo tratado com L-NAME e submetido ao exercício aeróbio. PCF = peso corporal final; VE = 
ventrículo esquerdo; VD = ventrículo direito; AT = átrio. p < 0,05. * vs. C; # vs. Ex. ANOVA Two Way 
complementada com o teste  post hoc de Tukey. 
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 As Figuras 3 e 4 mostram os resultados da área seccional transversa do miócito 

(AST) realizada em fragmentos de VE dos grupos C, L, Ex e ExL. Não houve diferença 

estatística para a AST entre os grupos ao final do protocolo experimental (Figuras 3 e 

4). 

A
S

T
 (

µ
m

2
)

C L E x E x L

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

Valores apresentados como média ± EPM. n = número de animais; C = grupo controle; L = grupo tratado com 

NG-nitro-L-arginine methyl Ester (L-NAME); Ex = grupo submetido ao exercício aeróbio; ExL = grupo tratado 

com L-NAME e submetido ao exercício aeróbio. VE = ventrículo esquerdo. p < 0,05. * vs. C. ANOVA Two Way 

para amostras independentes, complementada com o teste post-hoc de Tukey.  

Figura 3. Área seccional transversa do miócito (AST) do 

ventrículo esquerdo de animais controle (C; n= 6); animais 

submetidos a baixa dosagem de L-Name (L; n= 7); grupo que 

realizou treinamento físico aeróbico (Ex; n= 5); e grupo que 

realizou treinamento físico aeróbico e foi tratado com L-name 

(ExL; n= 7). Valores apresentados como média ± EPM. n = 

número de animais. ANOVA Two Way complementada com 

o teste post-hoc de Tukey. Fator exercício (p = 0,053). 
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 As Figuras 5 e 6 mostram a quantidade de colágeno intersticial nos fragmentos 

do VE dos grupos C, Ex, L e ExL. Os resultados mostram que o protocolo de 

treinamento físico promoveu alterações na fração de colágeno intersticial no VE entre 

os grupos L vs ExL, sendo maior no grupo ExL (ExL=5,49 ± 0,44 vs. L=4,77±0,42; p < 

0,05).  Além disso, não houve alteração nos níveis de colágeno miocárdico nos 

demais grupos. Os resultados também demostram que não houve diferença 

estatística entre os grupos C e L, no entanto, o grupo L apresentou valores menores 

de colágeno (p = 0,051). 

 

Figura 4. Secções transversas subendocárdicas do ventrículo esquerdo (VE) 
dos grupos experimentais. C = grupo controle; L = grupo tratado com NG-nitro-
L-arginine methyl Ester (L-NAME); Ex = grupo submetido ao exercício aeróbio; 
ExL = grupo tratado com L-NAME e submetido ao exercício 
aeróbio.Hematoxilina-Eosina; 40X. 
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Figura 5. Fração de colágeno intersticial do ventrículo 
esquerdo (VE) dos grupos experimentais. C = grupo 
controle(n=6); L = grupo tratado com NG-nitro-L-arginine 
methyl Ester (L-NAME)(n=7); Ex = grupo submetido ao 
exercício aeróbio (n=5); ExL = grupo tratado com L-NAME e 
submetido ao exercício aeróbio(n=7). Valores apresentados 
como média ± EPM. n = número de animais. p < 0,05 (&) (ExL 
vs L). ANOVA Two Way complementada com o teste post-
hoc de Tukey.  
 

Figura 6. Secções transversas subendocárdicas do ventrículo esquerdo 
(VE); Colágeno intersticial; dos grupos experimentais. C = grupo controle; 
L = grupo tratado com NG-nitro-L-arginine methyl Ester (L-NAME); Ex = 
grupo submetido ao exercício aeróbio; ExL = grupo tratado com L-NAME e 
submetido ao exercício aeróbio. Picrosirius Red (PSR) 40X.   
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5 - DISCUSSÃO  

 

O presente estudo investigou o efeito do treinamento físico quando associado 

ou não à administração diária de baixas dose de L-NAME sobre a morfologia cardíaca. 

O principal achado desse estudo foi que o protocolo de treinamento físico associado 

à administração de baixas doses de L-NAME aumentou o átrio e a fração de colágeno 

do miocárdico, demonstrando que o treinamento associado ao L-NAME acarreta 

modificações morfológicas. No entanto, não foram observadas modificações na área 

seccional transversa dos miócitos entre os grupos estudados. 

 O protocolo experimental utilizado foi o exercício aeróbio, o qual se mostrou 

eficiente em promover redução do peso e gordura corporal no grupo Ex, evidenciado 

pela redução do índice de adiposidade. Esses achados corroboram dados da 

literatura, uma vez que protocolos de treinamento físico aeróbio e anaeróbios induzem 

perda de peso corporal total, redução de gordura corporal e ganho de massa muscular 

(SILVA; MARCONDES; MELLO, 1999; MACHADO, et al., 2014). 

Estudos demonstram que o exercício físico é benéfico no tratamento e prevenção de 

doenças, tais como diabetes, obesidade e hipertensão arterial 

(PAFFENBARGER et al. 1993; RIQUE; SOARES; MEIRELLES, C., 2002). Os 

exercícios físicos aeróbios predominantemente dinâmicos são mais indicados para 

redução da pressão arterial, pois, a partir da queda na frequência cardíaca, é possível 

manutenção ou melhora na pressão arterial, destacando seu efeito hipotensor 

(JÚNIOR; MARTINS; DANTAS, 1999; BRUM et al., 2004). O’Sullivan e Bell (2000) 

relatam em pesquisa os efeitos do exercício e treinamento sobre o reflexo 

cardiovascular, destacando a diminuição da atividade simpática após o exercício e 

melhora da sensibilidade dos pressorreceptores, os quais são prejudicados nos 

quadros de hipertensão.  

Altas doses de L-NAME demonstram aumento da pressão arterial devido a 

inibição de NO (PEREIRA; VIANNA; MANDARIM-DE-LACERDA, 1998; ARAÚJO et 

al 2013). Frequentemente a pressão arterial que acontece decorrente à administração 

do L-NAME provoca como consequência mudanças morfológicas e funcionais no 

coração e nos vasos arteriais (RIBEIRO et al., 1992; PEREIRA; MANDARIM-DE-

LACERDA, 1999; ARAÚJO et al., 2013). Contudo, não foi observada diferença 

estatística entre os grupos Ex e C pesquisados nos valores de pressão arterial 
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sistólica, diastólica e média. Dentro desta realidade, não foi possível observar os 

efeitos benéficos do exercício aeróbio sobre a pressão arterial. É provável que a 

biodisponibilidade de NO não tenha diminuído em nosso experimento ou não tenha 

sido suficiente para desenvolver o aumento na pressão arterial. Essa situação 

promoveu um efeito pressórico estável em todos os grupos. Outros mecanismos 

vasodilatadores podem ter contribuído para o equilíbrio da pressão arterial, entre eles, 

a angiotensina II (TRAPP et al., 2009). 

Após 12 semanas de protocolo experimental, as alterações morfológicas 

observadas por meio do estudo macroscópico post mortem não mostraram diferença 

estatística para os valores do coração total, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, 

coração/tíbia, VE/tíbia e VD/tíbia nos grupos Ex e L quando comparado ao grupo C 

(Tabela 1). Entretanto, foram observadas alterações estatísticas nos valores do átrio, 

sendo menor no grupo exercício quando comparado ao C, e menor no L comparado 

exercício ExL. A redução da biodisponibilidade de NO acarreta desequilíbrio entre os 

fatores hipertróficos e anti-hipertróficos, resultando em remodelamento cardíaco.  

O conceito de remodelação cardíaca passou por algumas alterações e a mais 

recente é que remodelação é o conjunto de variações moleculares, celulares e 

intersticiais cardíacas, que vão se manifestar clinicamente por alterações no tamanho, 

massa, geometria e função do coração, em resposta a determinada agressão 

(AZEVEDO et al., 2016). As possíveis causas de hipertrofia cardíaca são diversas, 

mas sabe-se que o aumento do estiramento dos miócitos é a principal (XAVIER-

VIDAL; MADI, 2008; GARCIA et al., 2008).  

Sobre o processo de remodelamento cardiáco correlacionam-se o aumento do 

ventrículo esquerdo e a fração de colágeno intersticial. Associando essas alterações 

ao dano da contratilidade miocárdica (NUNES et al.; 2006). Existe um fator limitante 

da hipertrofia cardíaca, seja concêntrica ou excêntrica, o nível máximo de aumento do 

miocárdio do ventrículo esquerdo é de 200g, a partir desse ponto a rede de colágeno 

que contribui para função adequada do coração fica comprometida, pois os vasos não 

mantêm a capacidade de transportar oxigênio e nutrientes as fibras, tornando-se desta 

forma a hipertrofia patológica (MADY, 1996). Nos grupos analisados, os resultados da 

área seccional transversa dos miócitos demonstram que não houve remodelação 

cardíaca, desde que não houve diferença estatística entre os grupos. Este fato, 
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provavelmente, se deve a estabilidade da pressão arterial, uma vez que não houve 

sobrecarga pressórica, bem como hipertrofia adaptativa no ventrículo esquerdo.  

O protocolo de treinamento físico realizado isoladamente não foi capaz de 

alterar os níveis de colágeno miocárdico de ratos quando comparados ao grupo 

controle.  Esse resultado corrobora com estudos nos quais a fração intersticial total de 

colágeno não foi modificada em ratos que realizaram treinamento físico em 

comparação com ratos não treinados (BURGESS et al. 1996; JIN; RENHUI; 

WEI, 2000). Contudo, o protocolo de treinamento físico associado ao L-NAME 

acarretou aumento do colágeno miocárdio no grupo ExL quando comparado ao grupo 

Ex. Esse resultado pode ser explicado pela dificuldade no processo de angiogênese, 

o qual depende de estímulos mecânicos e moleculares nos vasos sanguíneos. O NO 

também está envolvido nesse processo, o que explicaria o aumento da fibrose 

cardíaca observada no grupo ExL (Fukumura et al., 2001; Denipoti et al., 2006). 

Em protocolo experimental realizado por Pereira et al. (1998), ratos Wistar 

tratados com 50 mg/kg/dia de L-NAME por 40 dias apresentaram elevada pressão 

arterial, consequente do bloqueio da síntese das enzimas de oxido nítrico, 

desencadeando hipertrofia e aumento na concentração de fibras colágenas. Os 

autores ressaltam que em animais submetidos ao uso de L-NAME, a hipertrofia 

miocárdica não é proporcional aos níveis tensionais e as alterações miocárdicas 

intersticiais, uma vez que são mais intensas que às apresentadas em outros modelos 

de hipertensão.  

Nunes e colaboradores (2006) relatam que o aumento ilimitado, não-

proporcional do colágeno, altera o arranjo das células miocárdicas, prejudicando a 

força de contração, contudo não define a quantidade intersticial de colágeno. Souza e 

colaboradores (2007) concluíram em estudo que o bloqueio da síntese do NO com L-

NAME causa grave hipertensão, mas não promove hipertrofia cardíaca em animais 

sedentários não-treinados. Entretanto, ratos submetidos a treinamento físico aeróbio 

prévio obtiveram menor elevação da pressão arterial mesmo com a inibição da síntese 

de NO, porém associada ao aumento expressivo da hipertrofia cardíaca e da fibrose 

miocárdica. Esses resultados sugerem o importante papel do NO no remodelamento, 

observado na hipertrofia cardíaca fisiológica do treinamento físico. 
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6 - Conclusão 

A administração crônica com baixas doses de L-NAME somado ao exercício 

físico aeróbio promove adaptações morfológicas ao coração, uma vez que 

proporciona aumento do átrio e colágeno no miocárdio. Entretanto, contrariando a 

hipótese inicial, os níveis de colágeno miocárdico não se manifestaram menores. 
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