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RESUMO

EFEITOS DO USO DE ESTERÓIDES ANABOLIZANTES ASSOCIADOS AO
TREINAMENTO FÍSICO DE NATAÇÃO SOBRE O FLUXO SANGÜÍNEO PARA O

MIOCÁRDIO DE RATOS NORMOTENSOS

Autor: FERNANDA ROBERTA ROQUE REDONDO

Orientador: Profa. Dra. EDILAMAR MENEZES DE OLIVEIRA

O uso indiscriminado de recursos ergogênicos como os esteróides anabolizantes

vêm se tornando um problema crescente em diversos segmentos da população, além do meio

atlético, tendo como finalidade a obtenção de melhor desempenho físico ou simplesmente

melhor aparência física, porém muitas vezes sem a preocupação com os riscos dos efeitos

colaterais promovidos por esta prática. No presente trabalho estudamos os efeitos da

associação do uso de doses suprafisiológicas de esteróides anabolizantes e do treinamento

físico aeróbio de natação sobre o fluxo sangüíneo coronário de ratos normotensos, verificando

a participação da adenosina como um dos possíveis mecanismos de regulação deste fluxo,

além de alterações estruturais cardíacas que poderiam influenciar na perfusão sangüínea

cardíaca. Ao observarmos somente o efeito do treinamento físico, verificamos que o mesmo

foi eficaz em promover adaptações benéficas ao sistema cardiovascular, como a presença de

hipertrofia cardíaca fisiológica e melhora no fluxo sangüíneo coronário em repouso,

provavelmente mediado por uma maior formação de adenosina circulante e cardíaca. O uso de

esteróides anabolizantes associado ao treinamento físico atenuou os efeitos benéficos

promovidos pelo treinamento, observando-se a presença de hipertrofia cardíaca acompanhada

por redução de débito cardíaco e fluxo sangüíneo coronário, mediado por menor produção de
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adenosina circulante, além de prejuízo na resposta vasodilatadora à acetilcolina, demonstrando

uma provável disfunção endotelial e redução na densidade capilar cardíaca, caracterizando

desta forma, um quadro patológico.
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