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RESUMO 

A literatura tem relatado que o exercício físico de médio e longo prazo melhora a 

contratilidade-relaxamento de cardiomiócitos isolados, em particular do ventrículo esquerdo 

(VE). Apesar dessa compreensão, ainda não está totalmente esclarecido os efeitos agudos de 

uma única sessão de exercício sobre a contratilidade-relaxamento de cardiomiócitos isolados 

no ventrículo direito (VD). Em razão da carência de estudos e informações do VD frente às 

demandas acarretadas pelo exercício físico, o objetivo foi investigar as respostas agudas da 

contratilidade-relaxamento de cardiomiócitos isolados do VD. A hipótese é que o exercício 

físico agudo não seria capaz de induzir alterações contráteis no VD, dado que o maior estresse 

ocorre no VE. Ratas Wistar com 10 semanas foram aleatoriamente alocadas em dois grupos: 

controle (C; n = 5) e exercício físico (Ex; n = 7).  Cada rata do Ex realizou uma única sessão 

de natação com sobrecarga de 4% do peso corporal. Após uma hora da sessão de exercício 

físico, as ratas foram eutanasiadas para obtenção e isolamento das células, bem como para 

análise da contratilidade cardíaca e transiente da [Ca
+2

]i por meio do sistema de análise 

específico (Ionoptix). O nível de significância adotado foi de 5%. Os resultados demonstram 

que não houve diferença significativa no comprimento dos sarcômeros e no percentual de 

encurtamento entre os grupos C e Ex. Os grupos C e Ex apresentaram maior tempo de 

contração (T50%) e relaxamento (Trelax50%) na frequência 1 Hz quando comparados à frequência 

de 3 Hz. O grupo C apresentou maiores Trelax50% e T50% em relação ao Ex nas frequências de 1 e 

3 Hz, respectivamente. O grupo C apresentou maiores tempos de contração até o pico e até 

50% do pico tanto em 1 quanto em 3 Hz em relação ao Ex. Nas frequências de 1 e 3 Hz, o 

tempo para 50% do decaimento apresentou diferença estatística entre as frequências tanto no 

grupo C quanto no Ex (1 Hz > 3Hz). Em conclusão, os resultados mostram que a captação e 

liberação de cálcio são acelerados em resposta aguda ao exercício físico, visualizado pelos 

menores tempos de contração e relaxamento, no entanto, não é capaz de acarretar melhora 

contratilidade de cardiomiócitos do VD. 

 

Palavras chave: natação; coração; miocárdio; músculo cardíaco. 
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1 - Introdução 

A literatura define os exercícios físicos como eventos que geram estresse ao 

organismo, entre eles, engloba-se o sistema cardiovascular (DUNCKER e BACHE, 2008; 

LUNZ et al., 2011). O exercício físico correlaciona-se inversamente com o risco e 

mortalidade por doenças cardíacas (BLAIR et al., 1994). 

As adaptações cardíacas induzidas pelo exercício físico estão relacionadas à habilidade 

de contração dos cardiomiócitos. Um bom exemplo dessas adaptações são as mudanças que o 

exercício físico, praticado de forma contínua, acarretam ao coração saudável ou acometido 

por alguma disfunção. Melhorias na função cardíaca, saúde e qualidade de vida refletem 

diretamente nos índices de morbidade e mortalidade, independente de sexo, idade ou estágio 

da doença (OLIVEIRA et al., 2009). 

A contração cardíaca é resultado das contrações coordenadas de cada cardiomiócito, 

influenciando diretamente na força e a extensão (BERS, 2002). Os cardiomiócitos são células 

primárias do coração que, apesar de contabilizarem cerca de 20% das células totais do 

coração, ocupam cerca de 90% da massa do miocárdio (BERGMANN et al., 2009). 

 O desenvolvimento da força de contração depende tanto do cálcio intracelular quanto 

do cálcio (Ca
+2

) total (BERS, 2002). Além disso, a contração fisiológica gera ambas, força 

isométrica e rápido encurtamento. Há duas formas de modificar a força de contração cardíaca: 

1) alterando a amplitude, duração do transiente de Ca
+2

 e; 2) a sensibilidade dos 

miofilamentos ao cálcio. Como o volume de ejeção pode variar de acordo com a intensidade 

do exercício físico, a força e extensão de cada contração pode também variar (BERS, 2002).  

As respostas aos estímulos podem ocorrer de diferentes maneiras, incluindo regulação 

do tamanho do cardiomiócitos e contrações intrínsecas. Nesse sentido, a intensidade do 

exercício físico pode também influenciar nessas adaptações (KEMI et al., 2005). Dentro desse 

contexto, exercícios aeróbicos realizados em alta intensidade, acima de 80% do VO2max, 

melhoram a contratilidade de cardiomiócitos isolados. Além disso, observa-se que o 

percentual de encurtamento pode melhorar em torno de 40-50% e a contração/relaxamento em 

torno de 20-40% (KEMI et al., 2004).  

Outro aspecto importante visualizado são as adaptações no transiente de cálcio (Ca
+2

) 

intracelular no ventrículo esquerdo (VE) de ratos submetidos ao exercício crônico (NATALI 

et al., 2001 e 2002; CARNEIRO-JÚNIOR et al., 2010). Estudos em miócitos isolados 

indicam que o exercício de longa duração aumenta, predominantemente, o comprimento das 

células do VE em ratos, ao passo que exercícios realizados de forma intermitente aumentam a 
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espessura da célula (MOORE et al., 1993). Nesse sentido, há predominância de hipertrofia 

excêntrica, o qual acarreta aumento da cavidade do ventrículo esquerdo, mas também o 

aumento proporcional de espessura da parede com a finalidade de normalizar a tensão do 

miocárdio. A nível estrutural há surgimento de novos sarcômeros em série, resultando em 

aumento do comprimento de cardiomiócitos (BERNARDO et al., 2010; MELO et al., 2015). 

Na ciência do treinamento físico, entre as sessões de treinamento, são necessários 

intervalos de recuperação, os quais, de modo geral, ocorrem entre 24h à 72h (GARBER et al., 

2011). Esse princípio de "estímulo-recuperação" permite que o organismo se recupere e 

adquira supercompensação positiva, princípio entendido como a relação positiva entre o 

estímulo, os ajustes e a subsequente sobrecarga (WEINECK,1999). 

Durante o exercício físico, cardiomiócitos isolados do VD e VE são submetidos às 

sobrecargas de volume simultaneamente. Contudo, a sobrecarga de pressão é maior no VE. O 

remodelamento cardíaco induzido pelo treinamento aeróbico consiste em hipertrofia 

excêntrica moderada no VE e dilatação do ventrículo direito (VD), entretanto, treinamento de 

força parece impactar minimamente no VD (CARNEIRO-JÚNIOR et al. 2013). Kemi et al. 

(2010) mostraram que a capacidade de produzir valores mais altos de débito cardíaco está 

relacionada também com a adaptação central que é induzida ao coração pelo exercício 

aeróbico. 

Embora tenha sido descrito que os efeitos do treinamento físico sobre a contratilidade 

de cardiomiócitos isolados decorrem do somatório dos resultados de sessões individuais, 

denominado efeito crônico, ainda não estão suficientemente esclarecidas na literatura os 

efeitos agudos frente ao exercício físico (OLAH et al., 2015). Além disso, observa-se menos 

evidências científicas se forem consideradas apenas as primeiras horas após uma sessão de 

treino. Existem alguns poucos estudos que investigaram respostas agudas ao exercício sobre o 

coração íntegro (Thomas 1985; Taylor et al., 2006; Wang et al., 2013), mas não em 

cardiomiócitos isolados. 

No entanto, esses estudos abordaram os efeitos crônicos do treinamento físico no VE. 

Historicamente, percebe-se desinteresse na investigação científica frente ao VD, 

possivelmente, porque o VD trabalha contra uma pós-carga muito menor que o VE, de modo 

que o processo de remodelação cardíaca seria menor. 

O coração funciona como uma bomba dupla, movendo o sangue sequencialmente por 

uma circulação pulmonar (ventrículo direito) e uma circulação sistêmica (ventrículo 

esquerdo). Em adição, a espessura da parede de cada câmara cardíaca é relacionada 

diretamente à sua função. Sendo assim, os átrios, os quais desenvolvem baixas pressões, 
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apresentam parede relativamente fina. Contudo, os ventrículos, que desenvolvem pressões 

maiores, apresentam parede consideravelmente mais espessa. Neste caso, VE, responsável 

pela alta pressão da circulação sistêmica, apresenta parede mais espessa que a do VD, o qual 

não necessita desenvolver pressão muito elevada para bombear sangue pela circulação 

pulmonar (AIRES et al., 2007).  

No exercício físico aeróbico, embora a pós-carga não se altere consideravelmente, a 

frequência cardíaca aumenta bastante, de modo que o trabalho do VD aumenta. Diante disso é 

possível que o VD também possa apresentar algum tipo de remodelamento induzido pelo 

exercício físico. Recentemente, Carneiro-Júnior et al. (2013) não conseguiram identificar 

alterações funcionais em VD de cardiomiócitos isolados após 8 semanas de exercício físico de 

baixa intensidade. 

As adaptações no VD dependem do tipo e intensidade de exercício físico. Outra 

possibilidade é que a exposição do VD a protocolos mais longos possa promover maiores 

respostas adaptativas em cardiomiócitos. GERCHE et al. (2012) confirmam a hipótese 

apresentada por Carneiro-Junior et al., (2013) mostrando que a função ventricular direita pode 

ser mais profundamente afetada por exercícios físicos de característica aeróbica intensos. 

Além disso, há uma especulação de que essas mudanças podem influenciar uma remodelação 

pró-arritmogênica em alguns atletas, indicando que essas adaptações crônicas são resultados 

de repetidas sessões de exercícios aeróbicos intensos e de longa duração. 

Em razão da carência de estudos e informações sobre os aspectos estruturais e a 

contratilidade de VD de cardiomiócitos isolados frente às demandas acarretadas pelo 

exercício físico, o objetivo desse estudo foi investigar as respostas contráteis de 

cardiomiócitos isolados do VD após uma única sessão de exercício físico. A hipótese é que o 

exercício físico agudo, realizado próximo ao limiar de lactato, não acarreta adaptações 

morfológicas e funcionais no VD de cardiomiócitos isolados. 

 

 

 

 

 

2 - Metodologia 

 

2.1 Protocolo Experimental 

[JC1] Comentário: Não consegui 
pensar em uma forma de mudar esse 

pedaço. 
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 Ratas Wistar jovens, com 10 semanas, foram alojadas em gaiolas coletivas (n = 4), 

mantidas em ambiente com temperatura média de aproximadamente 25
º
C e ciclo claro-escuro 

de 12h a um regime de luminosidade de 12 h escuridão por 12 h claridade. A oferta de água e 

ração padrão foram ad libitum. O peso corporal foi obtido no início e ao término do protocolo 

experimental. 

 

2.2 Seleção dos Animais 

  As ratas foram aleatoriamente alocadas em dois grupos: Controle (C; n = 5) e Exercício 

Físico (Ex; n = 7). O grupo Ex foi submetido a uma única sessão de exercício físico, 

conforme protocolo descrito abaixo. O C não foi submetido ao protocolo de exercício físico, 

entretanto, as ratas foram colocadas em piscina rasa pelo mesmo tempo e frequência do Ex; as 

patas tocavam o chão da piscina e a respiração não foi prejudicada. 

 

2.3 Protocolo de Exercício Físico 

 O exercício físico foi realizado em uma única sessão de exercício físico (natação) por 30 

min (ou menos, no caso de visualização de fadiga), com sobrecarga de 4% do peso corporal 

adicionada à calda (adaptado de Gobatto et al., 2001). Entretanto, antes da sessão de exercício 

físico (48h e 24h antes), as ratas foram ambientadas ao meio líquido; cada rata permaneceu 

em água rasa, de modo que as patas tocassem no chão da piscina e a respiração não fosse 

prejudicada; o tempo foi de 30 min. A piscina utilizada para a realização da natação 

apresentava formato cilíndrico, com profundidade de 45 cm e a temperatura da água variava 

entre 28 - 31ºC. Após as sessões de exercício físico na água, as ratas eram submetidas à 

secagem dos pelos manualmente com tecido absorvente e secador. As ratas que não 

conseguiram cumprir o tempo de protocolo, o qual foi de no máximo 30 min, foram 

imediatamente retiradas e a sessão foi considerada finalizada. 

 

2.4 Eutanásia 

 

2.4.1 Obtenção, Isolamento e Análises da Contratilidade dos Cardiomiócitos 

 Após 1h da sessão de exercício físico ou de repouso na água (grupo C), as ratas foram 

anestesiadas com quetamina (50mg/kg) e xilazina (10mg/kg) via intraperitonel, objetivando a 

eutanásia por sobrecarga de anestésico. Para o isolamento dos cardiomiócitos do VD foi 

utilizado processo de digestão enzimática, sendo os corações removidos e montados em um 

Langendorff adaptado para realizar a perfusão retrograda pela artéria aorta. 
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O coração foi imediatamente removido e perfundido com Solução A por 

aproxidamente 3 a 5 minutos, seguido pela Solução B por aproximadamente 3 a 5 minutos e 

Solução C por 20 minutos (Quadro 1).  As soluções A, B e C, foram previamente oxigenadas 

com mistura gasosa contendo 95% de oxigênio e 5% de gás carbônico e aquecidas a 37,5ºC, 

em sistema de perfusão coronariana. O fluxo coronariano foi mantido entre 5 e 10 ml/min. 

Seguindo a digestão, o coração foi dissecado e o VD foi cortado em pequenos cubos 

na Solução C, em temperatura ambiente. Os fragmentos de VD foram transferidos para um 

becker de 50 ml contendo 20 ml de Solução C. Em seguida, as células foram dissociadas, 

resuspendidas e filtradas. Após 10 minutos, o sobrenadante foi removido e o pellet foi lavado 

a cada 10 minutos, com as Soluções 1, 2 e 3, respectivamente. A Figura 1 e o Quadro 1 

mostram o processo de remoção, perfusão, isolamento e extração de cardiomiócitos, bem 

como a composição das soluções utilizadas. 

 

Figura 1. Aparato para isolamento de miócito ventricular. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1. Soluções para o isolamento de cardiomiócitos 

Solução Reagente 

A NaCl 120 mM, KCl 5,4 mM, MgSO4 1,2 mM, NaH2PO4 1,0 mM, 

NaHCO3 20 mM, Glucose 5,6 mM. pH 7.4 
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B Solução A; 1mg/ml colagenase; 1mg/50ml de protease. pH 7.4 

 

C Solução A; 0,5M CaCl2, 1mg/ml collagenase, 1mg/50ml protease. pH 

7.4 

1 NaCl 137mM, KCl 4,9 mM, MgSO4 1,2 mM, NaH2PO4 1,2 mM, 

Hepes 20 mM, Glucose 15 mM, BSA 5mg/ml, 12,5 μL 0,5M CaCl2. 

pH 7.4 

2 Solução 1; 25 μL 0,5M CaCl2. pH 7.4 

 

3 Hepes, 100 μL 0,5M CaCl2. pH 7.4 

 

Hepes NaCl 137 mM, KCl 4,9 mM, MgSO4 1,2 mM, NaH2PO4 1,2 mM, 

Hepes 20 mM, Glucose 15 mM. pH 7.4 
BSA: albumina bovina sérica. Collagenase: Worthington tipo 2 Biochemical, EUA. Protease tipo XIV, Sigma.  

 

 

a) Ensaio de contratilidade do cardiomiócito isolado 

As propriedades contráteis dos cardiomiócitos foram avaliadas utilizando um sistema 

de aquisição vídeo-based sarcomere spacing (SarcLen,IonOptix, Milton, MA). Miócitos 

quiescentes com a disposição clara das estriações foram escolhidos para as análises contráteis. 

As células foram colocadas numa câmara de cultura com sistema próprio de estimulação 

acoplado ao microscópio invertido (Nikon TE2000U, Nikon, Melville, NY, EUA), 

eletricamente estimuladas e perfundidas com solução tampão HEPES a temperatura ambiente. 

Alterações no comprimento dos sarcômeros foram gravadas e posteriormente analisadas 

utilizando o software Ion Wizard (IonOptix, Milton, MA, EUA). Foram avaliados 

comprimento dos sarcômeros e os seguintes parâmetros contráteis: o percentual de 

encurtamento (PE), velocidades máximas de contração (MVC) e relaxamento (MVR), tempos 

de contração até 50% do pico (T TO PEAK 50%) e de relaxamento (T TO RELAX 50%). 

 

 

b) Medidas do transiente de [Ca2+]i: 

As medidas do transiente da [Ca2+]i em cardiomiócitos isolados foram realizadas por 

um sistema de medição de fluorescência (IonWizard, IonOptix, EUA) que sincroniza o 

controle da luz de excitação com a coleta a partir de sensores de emissão. Esse sistema fica 

conectado ao microscópio e se comunica diretamente com a câmera de vídeo e com o sistema 

de aquisição de dados. Os cardiomiócitos foram carregados com 1mM do indicador de 

fluorescência para cálcio intracelular Fura 2- acetoxymethyl Ester (FURA 2 AM; F1221, 

Molecular Probes®), por 15 minutos, lavados e mantidos em temperatura ambiente, livre de 
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luz, com o intuito de permitir a permeabilidade à membrana plasmática, para posterior 

identificação pelo método de fluorescência. As células foram alternadamente excitadas nos 

comprimentos de onda 340 e 380 nm em frequências acima de 250 pares/segundo utilizando o 

sistema HyperSwitch (IonOptix, Milton, MA, EUA). Essa frequência é independente da 

geometria celular e intensidade da frequência de excitação, e reflete as concentrações 

intracelulares de cálcio. As frequências de FURA 2AM coletadas no comprimento de onda 

510nm foram utilizadas para corrigir o background. O protocolo seguiu os procedimentos 

indicados pelo fornecedor do produto (Life Technologies). Foram estimuladas 6-8 células por 

animal, em frequências de 1 e 3 Hz, a 10 V e duração de 20 s cada. A Figura 2 mostra o 

Sistema IonOptix e registros de contratilidade e transiente de cálcio em cardiomiócitos 

isolados. 

 

Figura 2: Sistema IonOptix de medida de contratilidade e transiente de cálcio em cardiomiócitos isolados. 

 

As variáveis analisadas foram: amplitude máxima do transiente de [Ca
2+

]i; tempo para 

50% do pico (T to peak 50%), tempo para 50% do decaimento do Ca
2+ 

(T to relax 50%), Ca
2+

 

sistólico e diastólico e tempo até o pico (T to peak).  

2.5 Análise Estatística 
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Os dados foram expressos por meio de medidas descritivas de posição e variabilidade. 

As comparações entre os grupos, no final do experimento, foram realizadas pelo teste "t" de 

Student. As variáveis relacionadas ao cardiomiócito isolado foram estudadas pela análise de 

variância (ANOVA) no modelo de medidas repetidas para esquema de dois fatores 

independentes e complementada com o teste de comparações múltiplas de Bonferroni. As 

conclusões estatísticas foram discutidas ao nível de significância de 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Resultados 
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3.1 Características gerais 

As características gerais após o término do protocolo experimental estão expressas na 

Tabela 1. Os resultados mostram que não houve diferença estatística entre os grupos C vs Ex 

nas variáveis analisadas. 

 

Tabela 1. Características gerais dos grupos experimentais. 

Variáveis C (n =5) Ex (n =7) 

PCI (g) 196 ± 16 200 ± 13 

PCF (g) 200 ± 6 215 ± 16 

Coração (g) 0,96 ± 0,11 1,12 ± 0,17 

Coração/PCF (g) 0,48 ± 0,04 0,52 ± 0,11 

Valores expressos em média ± desvio padrão, n= número total de animais. C: Controle; Ex: grupo 

submetido a uma única sessão de exercício físico. PCI: Peso corporal inicial; PCF: Peso corporal final; 

Coração: peso do coração; Coração/PCF: Relação entre coração/PCF. Teste T de Student para amostras 

independentes. 

 

3.2 Dimensões Celulares 

 Os resultados da morfologia dos cardiomiócitos dos animais C e Ex estão apresentados 

na Figura 3. Não houve diferenças significativas no tamanho dos sarcômeros entre os grupos 

C e Ex. 

 
Figura 3. Comprimento dos Sarcômeros de cardiomiócitos 

isolados do ventrículo direito. Valores expressos em média ± 

desvio padrão. Grupos experimentais: controle (C; n = 5; células = 

18) e exercício físico (Ex; n =7, células = 34). Teste T de Student 

para amostras independentes. 

 

3.3 Propriedades contráteis de cardiomiócitos isolados do VD 



14 

 

 A Figura 4 apresenta os resultados das variáveis contráteis de sarcômeros de 

cardiomiócitos isolados de VD dos grupos C e Ex após estimulação elétrica de 1 e 3 Hz. Não 

houve diferença estatística no PE entre os grupos. A máxima velocidade de contração (MVC) 

e de relaxamento (MVR) apresentaram diferença estatística entre as frequências de 1 e 3 Hz 

no grupo Ex. No grupo C a MVR também apresentou diferença estatística entre as frequências 

1 e 3Hz. Os grupos C e Ex apresentaram maior tempo de contração (T50%) e relaxamento 

(Trelax50%) na frequência 1 Hz quando comparados à frequência de 3 Hz.  O grupo C apresentou 

maiores Trelax50% e T50% em relação ao Ex nas frequências de 1 e 3 Hz, respectivamente. 

 

 

 

                                           

                                                                   

Figura 4. Valores expressos em média ± desvio padrão. Grupos experimentais: controle (C; n = 5 células = 18) e 

exercício físico (Ex; n = 7 células = 34). Os registros foram obtidos a partir de estimulação elétrica: 1 e 3 Hz; 

PE: percentual de encurtamento; VMC: máxima velocidade de contração; VMR: máxima velocidade de 

relaxamento; T50%: tempo de contração até 50% do pico; Trelax50%: tempo de relaxamento até 50% do basal. *C vs 

Ex; p<0,05. 
#
 1 Hz vs 3 Hz; p<0,05. 
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A Figura 5 apresenta os resultados do transiente de cálcio de cardiomiócitos isolados 

de VD dos grupos C e Ex após estimulação elétrica de 1 e 3 Hz. O Ca
2+

 sistólico e diastólico 

apresentaram diferença estatística entre as frequências 1 e 3 Hz em ambos os grupos, sendo 

maiores na freqüência de 3 Hz. O grupo C apresentou maiores tempos de contração até o pico 

e até 50% do pico tanto em 1 quanto em 3 Hz em relação ao Ex. Os resultados também 

mostram que o grupo C apresentou maior amplitude do transiente do cálcio no estímulo em 

3Hz, quando comparado à 1 Hz. Nas frequências de 1 e 3 Hz, o tempo para 50% do 

decaimento apresentou diferença estatística entre as frequências tanto no grupo C quanto no 

Ex (1 Hz > 3Hz). 

                                       

                                                
Figura 5. Valores expressos em média ± desvio padrão. Grupos experimentais: controle (C; n = 5 células = 18) e 

exercício físico (Ex ; n = 7 células = 34) Os registros foram obtidos a partir de estimulação elétrica: 1 e 3 Hz; *C 

vs Ex; p<0,05. # 1Hz vs 3Hz; p<0,05. 

 

 

 

4 - Discussão 

 O propósito do presente estudo foi avaliar se uma sessão aguda de exercício físico 

acarreta ou não alterações na contratilidade e no transiente de cálcio. Dentro desse contexto, 

nosso protocolo induziu alterações funcionais tanto na contratilidade quanto no transiente de 

cálcio das células analisadas, no entanto, não promoveu alterações morfológicas relacionadas 

ao tamanho dos cardiomiócitos.  

A regulação do tamanho dos cardiomiócitos contribui diretamente para a função de 

bomba. O crescimento adaptativo da célula cardíaca em resposta ao exercício físico, 

denominado hipertrofia fisiológica, normalmente envolve aumento proporcional de tamanho e 

espessura da célula (HUNTER & CHIEN, 1999). O surgimento de hipertrofia ventricular 

corresponde também ao aumento do peso ventricular e, consequente, aumento do peso do 
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coração. No presente estudo, o exercício físico, após uma única sessão de treinamento, não foi 

capaz de induzir hipertrofia ventricular. Esse resultado já era esperado, uma vez que o 

processo de hipertrofia ventricular tem sido demonstrado em resposta a vários tipos de 

exercício físico, porém, observada, geralmente, depois de algumas semanas de treinamento 

físico, alcançando o platô em torno de dois meses. Portanto, esse fato pode explicar a ausência 

de diferença estatística no tamanho das células cardíacas (WISLOFF et al. 2001; KEMI et al. 

2002, 2004; KEMI et al., 2010). Também é possível que o tempo necessário para indução de 

hipertrofia no VD e VE seja diferente.  

 O mecanismo de contração celular é conhecido como acoplamento excitação-

contração. Esse processo inicia-se pela estimulação elétrica dos miócitos cardíacos por meio 

do potencial de ação, ativando a abertura de canais de cálcio (Ca
+2

) tipo L. A entrada desse 

íon nas células, ativa os receptores de rianodina tipo 2 (RyR2) presentes na membrana do 

retículo sarcoplasmático (RS), o que resulta em liberação de Ca
+2

 armazenado nessa vesícula. 

A combinação da entrada de Ca
+2

 e a liberação de Ca
+2

 pelo RS provocam o aumento da 

concentração intracelular de cálcio ([Ca
+2

]i) permitindo ligação do Ca
+2

 à troponina C, o que 

ativa o processo de contração celular. Para que o relaxamento ocorra, o [Ca
+2]

i deve ser 

reduzida, o que provocará a dissociação do Ca
+2

 da troponina C. Tal processo necessita do 

transporte de Ca
+2

 para dentro do RS, o que é realizado pela Ca
+2

 ATPase do RS (SERCA2), 

pelo trocador de sódio/cálcio (NCX), pela Ca
+2

 ATPase presente no sarcolema e pelo 

transporte de Ca
+2

 mitocondrial (BERS, 2002). 

 Os nossos resultados mostram que o exercício físico, após uma única sessão de 

treinamento, não foi capaz de induzir alterações na amplitude de contração, apresentada como 

PE. O aumento da capacidade contrátil de cardiomiócitos induzido pelo exercício físico é 

explicado, em parte, pelo aumento na amplitude do Ca
+2

 transiente e na sensibilidade dos 

miofilamentos ao Ca
+2

, além de hipertrofia do aparato contrátil (NATALI et al., 2002; 

WISLOFF et al., 2009). Em nosso estudo, não foi observado aumento da amplitude do 

transiente de Ca
+2

 no grupo Ex após a realização do protocolo com o FURA 2 AM. Além 

disso, o VD é diretamente conectado ao VE e embora o débito cardíaco em ambas as câmaras 

não se altere, o trabalho do VD é 25% menor devido à baixa pressão imposta pela circulação 

pulmonar. Esses achados corroboram com os resultados encontrados por Miguel-Carneiro et 

al., (2013), que também não encontraram diferenças contráteis de células do VD após 8 

semanas de exercício físico de baixa intensidade. 

 As velocidades máximas de contração e relaxamento estão diretamente relacionadas 

com a liberação e captação do Ca
+2

 no citosol durante o processo de contração e relaxamento 
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respectivamente (BOZI et al., 2010). Os menores tempos de contração e relaxamento 

encontrados em nosso trabalho sugerem que o exercício físico agudo acelera a liberação e 

captação e/ou extrusão do Ca
2+

. A literatura reporta que há evidências de que o exercício 

físico aumenta a expressão, sensibilidade e atividade do RyR2, bem como aumenta a 

expressão e melhora a função da SERCA2 e fosfolambam (WISLOFF et al., 2001; KEMI et 

al., 2007). Embora no presente trabalho não tenha sido realizada análises das proteínas 

contráteis, é sabido que o processo de contração e relaxamento é controlado por proteínas que 

regulam o trânsito do Ca
+2

 (BERS et al., 2008; BERS et al., 2002). De acordo com Bers 

(2002), a remoção do Ca
+2

 cistólico acontece por quatro vias, as quais contribuem de maneira 

quantitativamente diferente. Em ratos, a SERCA2 é a principal via, contribuindo com a 

remoção de 92% do Ca
+2

 presente no citosol. O NCX, por sua vez, remove cerca de 7%, 

enquanto a Ca
+2

 ATPase do sarcolema e o transportador de Ca
+2

 mitocondrial participam 

juntos da remoção de apenas 1% do Ca
+2

 do citosol.  

Buttrick et al. (1994) mostrou que, em ratos hipertensos, submetidos a 6 semanas de 

treinamento físico a expressão de SERCA2a foi normalizada quando comparado ao grupo 

sedentário. Importante notar que o protocolo de exercício utilizado foi a natação assim como 

no presente estudo. Delgado et al. (2013) analisou o efeito de uma única sessão de exercício 

físico em ratos treinados e destreinados. Os autores observaram que o exercício físico não 

influencia as proteínas que regulam o trânsito de Ca
+2

 logo após e nas próximas 24 e 48 horas 

após a atividade física. Como a literatura relacionada a efeito agudo do exercício físico é 

bastante escassa, mais estudos são necessários para elucidar se há ou não adaptações 

induzidas pelo exercício físico de forma aguda sobre função e morfologia do VD de 

cardiomiócitos isolados. 
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5 - Conclusão 

 O exercício físico agudo promove melhora na captação e liberação do cálcio 

intracelular, visualizado pelos menores tempos de contração e relaxamento, no entanto, não 

foi capaz de acarretar alterações na contratilidade de cardiomiócitos do VD.  

 Os resultados encontrados nesse estudo suportam a ideia de que as adaptações em 

cardiomiócitos induzidas pelo exercício físico são dependentes de acúmulos de sessões.  
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