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No Brasil, dificilmente encontramos na atualidade um campo de futebol 

de várzea, mas a academia de ginástica do bairro está lá. Acanhada ou com grife está 

cheia de pessoas com um só objetivo: ter um corpo “sarado e marombado”, ou seja, 

musculoso e bem definido. 

E isto é fruto de um só fato: a cultura do corpo perfeito. Feiticeira, 

Florence Griffith Joyner, Alexandre Frota, Ben Johnson, Arnold Schwarzenegger, 

são estes os corpos que as revistas, jornais e televisão nos mostram todos os dias 

(Figura 1). A cada ano, milhões de pessoas particularmente os jovens, submetem-se 

aos mais variados e esdrúxulos meios e métodos para atingir este ideal de corpo, 

glamouroso pela mídia e tido como o modelo a ser seguido e copiado (Pope, 2000). 

Os esteróides anabólico-androgênicos (EAA) são, há muito tempo, 

utilizados por atletas com o objetivo de melhorar o desempenho esportivo (Sullivan, 

1998; Llewellyn, 2000; Robergs, 2002; Taylor, 1982). Em 1939 foi descrita a 

primeira sugestão de que a testosterona e seus derivados tinham capacidade de 

aumentar a força muscular e conseqüentemente o desempenho físico; e em 1954 

durante o Campeonato Mundial de Levantamento de Peso os russos introduziram os 

EAA como um método ergogênico (Sullivan, 1998). Estas drogas são amplamente 

utilizadas em busca do décimo de segundo, do centímetro a mais que, no nosso 

mundo, significa a diferença entre a vitória e a derrota. Existem, para desilusão do 

Barão de Coubertin, idealizador dos Jogos Olímpicos Modernos e autor da célebre 

frase “o importante não é vencer, é competir”, relatos na literatura do uso de 

testículos de touro para aumentar o desempenho físico durante as competições na 

Grécia Antiga, notadamente, o início dos Jogos Olímpicos (Figura 2). Naquela 

época, já havia a demonstração do que podemos chamar de super-homens, ou seja, o 



Introdução 

Maria Cecília de Toledo Damasceno 

3 

mais veloz, o mais resistente, o que salta mais alto, o que nada mais rápido, enfim o 

melhor. A mitologia grega muito nos ajuda a comprovar este fato; nela encontramos 

vários personagens de musculatura muito bem definida e delineada (Figura 3), parte 

do ideal de beleza da época (Mavromataki, 1997; Pope, 2000).  Na prática esportiva 

vale praticamente tudo na busca da vitória, do triunfo, da glória, do título de campeão 

(Figura 4).  

Com tudo isto, os EAA tornaram-se rapidamente uma grande tentação 

para homens e mulheres interessados em melhorar a força física e a aparência. 

Viraram moda, mais um produto cosmético ou um artifício para pessoas comuns 

tornarem-se atraentes (Pope, 2000; Parcias 2001; Dickensheets, 2002). Treinamento 

físico exige muita dedicação e disciplina, horas e anos de treino, descanso adequado, 

alimentação específica etc. (Robergs, 2002; Bacurau, 2001; Guimarães Neto, 2000; 

Chinery, 1984; Taylor, 1882). O que há então de ilegal ou de imoral em tomar 

substâncias químicas que vão me transformar rápida e facilmente em um super-

homem, ou uma super-mulher? Nada? Diariamente recebemos a informação de que 

as pessoas de corpo magro, musculatura definida, tidas como belas, terão mais 

chances de vencer nesse mundo competitivo, reproduzindo em nossa cotidiana 

realidade tudo aquilo que vemos nas Olimpíadas e Campeonatos. Por que serei eu o 

derrotado? Mais uma vez lançam mão de tudo o que estiver disponível para triunfar, 

vencer. E o mundo real apresenta uma vantagem em relação às competições, não há 

exame antidoping. A sociedade não esportiva não tem leis definidas para punir o uso 

desses artifícios. 

Fica uma só pergunta: e a saúde onde está nesta história? Os danos 

causados pelo uso indiscriminado e abusivo dos EAA são inúmeros e é justamente 
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isto que pretendemos demonstrar nesta tese. Até que ponto, na questão da estética e 

do melhor desempenho físico, os fins justificam os meios? Como já dizia o velho 

ditado popular: “Por fora bela viola por dentro pão bolorento”.  
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2.1. Esteróide Anabólico-Androgênico 

 
Os esteróides anabólico-androgênicos (EAA) constituem uma classe 

de medicamentos sintéticos derivados da testosterona, hormônio esteróide natural 

masculino. Em 1932 a testosterona foi definitivamente estabelecida como o 

hormônio responsável pelo desenvolvimento das características androgênicas. São 

hormônios derivados do colesterol, formando a família dos esteróides da qual, 

também fazem parte a progesterona, o estradiol, o cortisol e a aldosterona entre 

outros (Sullivan, 1998; Haupt, 1984).  

Os androgênios são responsáveis pela diferenciação, crescimento, 

desenvolvimento e manutenção do aparelho sexual masculino, das características 

sexuais secundárias e da fertilidade. Apresentam, também efeitos anabolizantes como 

crescimento corporal e aumento da massa muscular.  

Os EAA foram desenvolvidos com o objetivo de minimizar os efeitos 

masculinizantes do hormônio natural, maximizando os efeitos sobre a síntese 

protéica e conseqüentemente sobre o crescimento muscular (Haupt, 1984). Os 

derivados sintéticos da testosterona podem ser esterificados, alcalinizados ou ter seu 

anel básico modificado. Cada componente obtido por meio destes processos é 

diferente estruturalmente da testosterona, e portanto, também serão sua afinidade e 

eficácia de ligação com os receptores androgênicos (RA) e conseqüentemente seus 

efeitos anabólico e androgênico. A forma de administração está igualmente 

relacionada a afinidade e a capacidade de ligação aos RA. Os EAA utilizados de 

forma parenteral ou oral são rapidamente absorvidos durante sua primeira passagem 

pelo fígado, são inativados através de reações de redução e conjugação e finalmente 
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são excretados na urina (Sullivan, 1998). Ressaltamos que tanto os chamados apenas 

androgênios como os anabolizantes têm efeitos mistos, variando apenas a proporção 

androgênico anabólica em cada apresentação; assim a forma mais correta de 

denominá- los é EAA. A testosterona tida como referência, apresenta uma proporção 

anabólica androgênica de 1:1. O decanoato de nandrolona, utilizado neste trabalho, 

tem uma proporção de 8:1. Os EAA são utilizados para o tratamento de algumas 

doenças, como a deficiência de testosterona, algumas formas de anemia e para 

osteoporose, sendo seu uso não médico o que tem chamado mais a atenção. Estima-

se que de 4 a 11 % dos homens e 0.5 a 2.5% das mulheres americanas tenham feito 

uso destas drogas. Neste momento, no Brasil não existem dados precisos sobre a 

incidência ou prevalência do uso de EAA.  

A toxicidade dos EAA pode ser atribuída em grande parte a dosagem 

e a técnica de administração (Sullivan, 1998; Llewellyn, 2000). Na prática os 

usuários utilizam doses de 10 a 100 vezes maiores que as terapêuticas e 

recomendadas em bula dos respectivos produtos (Figuras 5). Existem relatos de 

utilização de doses até 350% maior que as preconizadas e de associação de várias 

destas drogas (Guimarães Neto, 2000; Sullivan, 1998). 

O mecanismo de ação da testosterona ainda não está totalmente 

elucidado. Como molécula livre no plasma ela interage com os receptores 

androgênicos intracelulares encontrados em vários órgãos; uma vez feita à ligação, o 

complexo formado dentro do núcleo celular irá estimular a transcripção de genes 

específicos (Sullivan, 1998; Micromedex, 2001). A forma de atuação dos EAA é 

semelhante ao da testosterona; eles ligam-se ao RA gerando uma alteração 
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conformacional que, por sua vez expõe determinados segmentos do DNA, 

estimulando a transcripção de genes específicos (Figura 6).  

No caso específico da musculatura esquelética o estímulo será para 

realizar síntese protéica, ou seja, crescimento muscular. Este efeito ocorre depois que 

a nandrolona passa a 5α-dihidro-nandrolona através da 5α-redução, ligando-se aos 

RA. Aparentemente os RA são idênticos em todos os tipos de células e as 

manifestações ao estímulo dos EAA são resultantes da composição entre: o número 

total de receptores, a proporção entre o número de receptores nos tecidos 

extragenitais comparados aos genitais, a atividade relativa da enzima 5α-redutase 

presente nestes locais, a atividade concomitante dos glicocorticóides e a quantidade 

de receptores que são expressos nas células (Sullivan, 1998;Wilson, 1988). Sabemos, 

também que cada EAA têm uma afinidade e uma eficácia de ligação diferente com 

os RA, relacionada à estrutura química da molécula (Sullivan, 1998). 

No sistema cardiovascular humano são encontrados receptores 

androgênicos altamente específicos, saturáveis e de alta afinidade (Rockhold, 1993). 

Os RA são encontrados em ventrículo, átrio, aorta e vasos periféricos (Mcgill, 1981). 

Quanto aos receptores de glicocorticóides sabemos que, também  eles interagem com 

os EAA e que em condições fisiológicas os glicocorticóides exercem papel 

catabólico sobre a musculatura esquelética, que pode ser inibida pela concentração 

suprafisiológica que os EAA determinam (Snochowski, 1981).  

As alterações morfológicas diretas que os EAA causam no miocárdio são bem 

documentadas e serão discutidas a seguir (Campbell, 1993; Appel, 1983; Sullivan, 

1998). As alterações histológicas são similares àquelas encontradas nas fases iniciais 

da insuficiência ventricular esquerda (Appel, 1993; Behrendt, 1977). Em 1977, 
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Behrendt demonstrou que a exposição de ratos a metandrostenolona provocava um 

aumento do ventrículo esquerdo, com mitocôndrias de aparência arredondada e 

membrana de aspecto defeituoso. Alterações na matriz e crista foram também 

descritas (Behrendt, 1977). Em porcos esta mesma droga induz a destruição 

mitocondrial e aumento da relação mitocôndria: miofibrilas (Behrendt, 1977). 

Através da microscopia eletrônica observou-se  destruição de sarcolemas, 

desaparecimento regional de ribossomos e polissomos, assim como, o afinamento 

das bandas I e displasia intrafibrilar (Appel, 1983). Estas alterações no retículo 

sarcoplasmático parecem ser ATPase dependente.  

O espaço extracelular no miocárdio de ratos tratados com 

metandrostenolona é ocupado com feixes de fibrilas colágenas e as células têm 

aparência de estarem separadas, como visto nas fases iniciais da fibrose da 

insuficiência cardíaca congestiva (Sullivan, 1998). Em cães, sabe-se que os EAA 

causam aumento do conteúdo hidroxiprolina estimulando a redistribuição transmural 

de colágeno (Karhunen, 1988).  

Na função enzimática dos miócitos os EAA parecem ter efeito 

variável. Ele seria dependente do controle que os androgênios exercem nos 

receptores cardíacos, como já discutidos anteriormente (Sullivan, 1998). Koenig, em 

1982, demonstrou que a testosterona pode induzir poliaminas de miócitos 

ventriculares esquerdos de ratos a ativar o fluxo intracelular de cálcio e o transporte 

das membranas; neste mesmo trabalho foi descrito que, os andrógenos endógenos 

regularam o crescimento e parte da atividade enzimática miocítica (Koenig, 1982). 

Legnsfeld, em 1988, demonstrou que a testosterona favorece a expressão da 

isoenzima α-miosina de cadeia pesada independente dos estímulos hemodinâmicos 
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existentes; lembrando que determinadas condições hemodinâmicas levam ao 

aparecimento de hipertrofia cardíaca induzidas pela β- miosina de cadeia pesada 

(Legnsfeld, 1988, Baker, 1978). 

Trifunovic, em 1995, publicou um interessante trabalho sobre a 

complacência ventricular esquerda sob ação do decanoato de nandrolona, onde ele 

descreve a ocorrência de redução regional da complacência miocárdica sinalizando 

mudanças na geometria ventricular. Ele igualmente sugere que ocorra alteração na 

função sistólica do ventrículo esquerdo (Trifunovic, 1995).  

Estudos recentes de Welder e Merchert (Welder, 1995; Melchert, 

1992) mostraram que os EAA causam toxicidade direta no miocárdio, dependente 

tanto, da dosagem como da duração do uso. Eles sugerem que a perda da viabilidade 

celular é resultante, em parte, das alterações de concentração iônicas após a perda da 

integridade da membrana plasmática, e da inabilidade de sintetização de fostatos de 

alta energia. Esta lesão direta causaria necrose tecidual e conseqüentemente áreas 

fibróticas, locais estes de predisposição para o aparecimento de arritmias cardíacas 

fatais (Melchert, 1995). 

Anteriormente, já relatamos o fato da hipertrofia da musculatura 

esquelética secundária ao uso de EAA ser em parte atribuída à inibição da atividade 

dos glicocorticóides (Sullivan, 1998). No coração, no entanto, seu mecanismo é um 

pouco diferente, pois tanto os andrógenos, como os glicocorticóides têm funções 

anabólicas. A administração de glicocorticóides causa crescimento do miocárdio 

através da inibição da degradação protéica. E por sua vez, a realização de 

determinadas atividades físicas pode causar inicialmente hipertrofia miocárdica, 

sendo possível a demonstração do aumento de receptores de glicocorticóides na 
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superfície cardíaca (Sullivan, 1998). Após a realização de treinamentos físicos que 

induzem o aparecimento de hipertrofia miocárdica, demonstrou-se aumento da 

concentração de receptores de glicocorticóides na superfície, fato este que, 

claramente contribui para o processo adaptativo que se segue (Sullivan, 1998). Cabe 

ressaltar que a atividade física pode elevar a quantidade de colágeno miocárdico na 

proporção direta do grau de hipertrofia desenvolvida pelo esforço físico, mas sempre 

mantendo a proporção entre proteínas colágenas e não colágenas (Sullivan 1998).  

Entre outras alterações cardíacas desencadeadas pelos EAA podemos 

citar: a isquemia miocárdica, aterosclerose, aumento do LDL colesterol, diminuição 

do HDL colesterol, vasoespasmo e trombose supostamente por alteração de 

reatividade vascular (Mevis, 1996; Green, 1993; Ferrer, 1994). Eles, também 

aumentam a eritropoiese e estimulam o sistema nervoso central a liberar 

gonadotrofinas, alteram a biomecânica das articulações, aumentam a osteogênese e a 

inibição da reabsorção óssea e em homens suprimem a função testicular (Llewellyn, 

2000).  

 

2.2. A Matriz Extracelular 

A matriz extracelular é constituída de colágeno fibrilar, seu principal 

elemento elástico (Villareal, 1998; Borg, 1995). Ele é sintetizado na forma de pró-

colágeno contendo um pró-peptídeo amino e carboxiterminal. Após o pró-colágeno 

ser secretado no espaço extracelular, os pró-peptídeos são removidos por proteinases 

específicas permitindo assim a incorporação na fibra em crescimento (Díez, 1997). O 

colágeno tipo I é responsável pela estruturação do interstício e espaço 

periventricular, mantendo a necessária estrutura para a contratilidade muscular. Seus 
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acúmulos desproporcionais que envolvem síntese e degradação, produzem alterações 

no arcabouço do coração, com fibrose miocárdica e hipertrofia ventricular 

(Matsubara, 1995). A fibrose é definida não apenas como aumento da concentração 

da matriz colágena no interstício, mas também como alteração no tipo de colágeno e 

na sua organização. E esta fibrose secundária ao remodelamento mal adaptado na 

matriz extracelular pode causar disfunção miocárdica.  

Vários estudos confirmam o envolvimento do sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA) na fibrose tissular. A atividade da angiotensina II 

(Ang II) é mediada por receptores de membrana AT1 e AT2. A aldosterona (Aldo), 

um potente mineralocorticóide, é por sua vez produzido nas adrenais por estímulo da 

Ang II, estando sua produção tecidual ainda sob investigação. Estudos em cultura de 

células demonstraram estímulo importante da Ang II e da Aldo na produção de 

colágeno (Brilla, 1994; Brilla 1997; Wolf, 1992) e o aumento crônico dos níveis 

circulantes de Ang II ou Aldo parecem estimular a fibrose miocárdica (Sun, 1997, 

Sun, 1994). 

Hoje, sabe-se que também as endotelinas (ET), peptídeos com grande 

potência vasoconstrictora, têm participação na remodelação ventricular. Estudos com 

culturas de células permitiram a identificação da participação das endotelinas I e II 

na produção de colágeno. A relação do SRAA e das ET é complexa, sabemos que as 

ET são capazes de estimular a produção de Ang II, tanto por estímulo direto, como 

por aumento da atividade da enzima de conversão da angiotensina. Um ponto em 

comum existente entre os hormônios do SRAA e as ET é a elevação dos níveis 

citoplasmáticos do cálcio. Tanto a Ang II, como a Aldo e as ET promovem, por 

diversos mecanismos, níveis elevados de cálcio intracelular. Este íon atua como um 
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dos mensageiros no estímulo à síntese de colágeno. Brock, em 1985, demonstrou em 

cultura de células um aumento de fosfolipase C, estimuladas por Ang II (Brock, 

1985). A fosfolipase C é responsável pelo aumento do trifostato de inositol, que por 

sua vez, aumenta a transferência de cálcio das reservas do retículo sarcoplasmático 

para o citoplasma (Alexander, 1985). Fibroblastos e miofibroblastos são as principais 

células do miocárdio responsáveis pelo acúmulo de colágeno e conseqüentemente da 

fibrose miocárdica (Cleutjens, 1995). Sabemos que, os miofibroblastos possuem 

receptores de Ang II, ET e Aldo (Guarda, 1993), portanto a interação destes 

hormônios, associada à elevação de cálcio citoplasmático, forma um complexo 

mecanismo com importante implicação no desenvolvimento da fibrose miocárdica. 

 

2.3. Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina 

O desenvolvimento dos inibidores da enzima conversora da 

angiotensina (IECA) iniciou-se há mais de trinta anos com a descoberta do chamado 

fator potencializador da bradicinina, como foi chamado na época pelos pesquisadores 

brasileiros Sérgio H. Ferreira e Maurício Rocha e Silva. Esse fator era uma mistura 

de peptídeos que inibia a atividade da cininase II, prevenindo a degradação da 

bradicinina (Ferreira, 1965).  Posteriormente, verificou-se que apresentava potente 

ação inibitória sobre a enzima conversora de angiotensina (ECA), e desde então 

foram desenvolvidos vários compostos. Essas drogas antagonizam os efeitos da 

angiotensina II, tanto vasoconstritores, como estimulantes da síntese de aldosterona. 

Simultaneamente inibem a degradação da bradicinina e aumentam os níveis de 

prostaglandinas vasodilatadoras. Não causam taquicardia, pois não há indução de 

atividade simpática reflexa, provavelmente por atuação em baroreceptores. Causam 
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também, venodilatação e diminuem a pós-carga, sem comprometer o débito cardíaco, 

em parte dos casos aumentado-o (Jackson, 1996). 

Em conseqüência, os inibidores da ECA exercem efeitos 

neurohumorais e hemodinâmicos benéficos na hipertensão arterial e na insuficiência 

cardíaca, inclusive na regressão, prevenção e aceleração da regressão da hipertrofia 

ventricular esquerda (Dzau, 1988). O estímulo à produção exacerbada de 

determinados hormônios ocorre, a princípio, como mecanismo compensatório na 

tentativa de evitar um colapso circulatório. Porém, o aumento do nível circulante e 

local destas substâncias pode desencadear alterações estruturais e geométricas no 

coração. Esta alteração estrutural seria representada, em parte, pelo acúmulo 

desapropriado de colágeno nos diferentes compartimentos do miocárdio promovendo 

desorganização da morfologia do coração (Jalil, 1989; Crawford, 1994; Coker, 

1998). 

Nos vasos o uso crônico dos IECA previne, reduz ou mesmo reverte à 

hipertrofia e a fibrose da parede vascular. Na aorta são descritos estudos que 

comprovaram a redução da densidade do colágeno (Levy, 1988).  Nas pequenas 

artérias e arteríolas, a administração crônica dos IECA também resulta em 

diminuição da espessura da média e da relação parede/lúmen (Cruishank, 1982). Os 

IECA têm propriedade de reduzir a hipertrofia ventricular esquerda em hipertensos, 

eles diminuem a massa do ventrículo esquerdo predominantemente pela redução da 

espessura da parede posterior e do septo interventricular, e em menor grau pelo 

encurtamento do diâmetro ventricular (Cruishank, 1992; Dählof, 1992). Este efeito 

seria resultado da modulação do sistema renina-angiotensina tecidual e do sistema 

nervoso simpático; e da redução na pós-carga nas grandes artérias. 
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Os mecanismos na insuficiência cardíaca são complexos. Ocorre o 

bloqueio da ativação do sistema renina-angiotensina, vasodilatação arteriolar e 

venosa e menor retenção de sódio e água. Há também aumento de prostaglandinas e 

inibição da degradação da bradicinina, reduzindo a pré e a pós-carga (Borek, 1991; 

Swartz, 1987). 

Tendo como base estas informações, procuramos elaborar um projeto 

experimental onde a utilização de um IECA teria papel preventivo no remodelamento 

ventricular induzido por um EAA. 
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O objetivo deste estudo foi in vivo: 

 

 

Ø Avaliar o comportamento da musculatura ventricular sob ação do 

decanoato de nandrolona, através da video-histomorfometria. 

 

Ø Avaliar a influência do maleato de enalapril no remodelamento 

ventricular esquerdo, na presença do tratamento concomitante com 

decanoato de nandrolona.    
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Este estudo foi aprovado na Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas e da 

Faculdade  de Medicina da Universidade de São Paulo em 29 de abril de 1999. Sua 

realização deu-se no Laboratório de Investigação Médica (L.I.M. 51) da Disciplina 

de Emergências Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.  

O tratamento dos animais e o experimento foram realizados seguindo 

as orientações estabelecidas por esta Comissão. 

O estudo é experimental com desenho em quatro grupos, incluindo um 

controle. 

 

4.1. Modelo Animal 

Foram utilizados 60 ratos (Rattus norvegicus albinus, Rodentia, 

Mammalia), da linhagem FMUSP-Wistar, machos, com peso entre 196 e 310 

gramas, provenientes do Biotério Central da FMUSP. Cada um dos grupos 

apresentava de forma similar 15 ratos de características comparáveis com objetivo de 

gerar uma informação confiável.  

 

4.2. Grupos 

4.2.1. Grupo Nandrolona (ANA) 

Ratos submetidos uma vez por semana, durante três semanas 

consecutivas à injeção intramuscular de decanoato de nandrolona (Deca-

Durabolin- Akzo Nobel Ltda - Divisão Organon) de cinco mg/kg de peso 

(Behrendt, 1977).  
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4.2.2. Grupo Controle (CON) 

Ratos submetidos uma vez por semana, durante três semanas 

consecutivas à injeção intramuscular de suspensão de óleo de oliva de um ml.  

Optou-se por utilizar este veículo, visto a droga a ser comparada, ser 

uma solução igualmente oleosa. Desta maneira o estresse desencadeado pelas 

injeções seriam comparáveis. 

 

 

4.2.3. Grupo Enalaprilato (ENA) 

Ratos submetidos uma vez por semana, durante três semanas 

consecutivas à injeção intramuscular de suspensão de óleo de oliva de um ml, e 

diariamente durante este mesmo período à injeção subcutânea de enalaprilato 

(Renitec - Merck Sharp & Dohme Farmacêutica e Veterinária) de um mg/kg de 

peso. 

 

4.2.4. Grupo Nandrolona – Enalaprilato (ANA-ENA) 

Ratos submetidos uma vez por semana, durante três semanas 

consecutivas à injeção intramuscular de decanoato de nandrolona de cinco mg/kg de 

peso e diariamente, neste mesmo período à injeção subcutânea de enalaprilato de um 

mg/kg de peso.  

 

4.3. Drogas Utilizadas 

O decanoato de nandrolona é um EAA, de uso injetável. Ele é 

gradualmente liberado do depósito intramuscular e subseqüentemente hidrolisado 
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pelas estearases do plasma em nandrolona. O pico sérico ocorre entre oito e vinte e 

quatro horas após sua aplicação. O metabolismo é hepático e a excreção renal. A 

dose utilizada de cinco mg/kg de peso por semana é considerada elevada (Behrendt, 

1977; Trifunovic, 1995). A monografia do produto recomenda a utilização de vinte e 

cinco a cinqüenta miligramas a cada três semanas para um indivíduo adulto de 

aproximadamente setenta quilos de peso. Esta dose elevada foi baseada em prática 

rotineira de atletas e não atletas interessados em ter um desempenho físico 

melhorado (Guimarães Neto, 2000; Llewellyn, 2001). 

O maleato de enalapril é um dos inibidores da enzima conversora da 

angiotensina (IECA) e têm diversas ações conhecidas, como bloqueio simpático, 

ação sobre a bradicinina, angiotensina, prostaglandinas, além de atuação nos 

receptores de membrana adrenérgicos, da angiotensina II (AT1 e AT2) e nos canais 

iônicos de cálcio (Moolenar, 1987; Cooper, 1987; Monografia do Produto, 1998). Os 

IECA ao participarem destes processos demonstram papel importante e conjunto sob 

a ação humoral e, sobretudo tissular, em relação à regressão, prevenção e a 

aceleração da regressão da hipertrofia ventricular esquerda (Dzau, 1988). A dose 

empregada foi de um mg/kg via subcutânea diariamente.  

 

4.3.1. Procedimentos 

Os animais de cada um dos grupos foram transportados para o 

Biotério que serve o Laboratório de Investigação Médica da Disciplina de 

Emergências Clínicas (L.I.M. 51) e confinados em gaiolas plásticas, com tampo de 

metal gradeado, no total de cinco animais por gaiola. Foram pesados em balança 

digital (Marte LCV3. 0 - Brasil) e mantidos em temperatura constante de vinte e dois 
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graus Celsius, controlada por termômetro e ar condicionado. O regime de iluminação 

foi efetuado com lâmpadas fluorescentes, modelo luz do dia (quarenta watts), com 

ciclo circadiano, ou seja, doze horas no escuro e doze horas na luz. Como 

alimentação receberam ração básica e água ad libidum. Após o período de sete dias 

de adaptação os animais foram pesados novamente em balança digital (Marte LCV3. 

0 - Brasil) e identificados com tinta em partes diferentes do corpo. No dia na injeção 

semanal de decanoato de nandrolona ou óleo de oliva os animais tinham novamente 

seus pesos medidos (figuras 7 e 8).  

Ao final do experimento, os ratos foram anestesiados pelo éter etílico, 

posicionados em decúbito dorsal, e realizada toracotomia mediana para retirada do 

coração. O sacrifício foi realizado através de injeção intracardíaca de cloreto de 

potássio a 10% que promove a parada cardíaca em diástole. Foram, também retirados 

fragmentos do lobo direito do fígado e do músculo gastrocnêmico direito. 

Em sete ratos de cada grupo, os corações foram pesados em balança 

eletrônica analítica (Mettler-Toledo AB 204 - Switzerland) e, em seguida, colocados 

em estufa de esterilização (Quimis 317 B112 - Brasil) a cem graus Celsius por vinte 

e quatro horas e realizada nova pesagem, para determinação do peso seco do coração.  

O coração foi dividido em três partes: a base (incluindo vasos da base, 

átrios e parte dos ventrículos) e a ponta foram congelados, instantaneamente, em 

isopentano com gelo seco e mantidos a -75°C, após terem sido preenchidas as 

cavidades com tissue freeze medium. A porção média do coração foi mantida em 

formol, assim como, os fragmentos de fígado e do músculo gastrocnêmico. Foram, 

também retirados da porção média, fragmentos do ventrículo esquerdo, destinados à 

microscopia eletrônica, após serem reduzidos a peças cúbicas de um mm de aresta e 
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colocados em solução fixadora gelada de glutaraldeído (2%) em tampão fostato (0,1 

M) e pH 7,2. 

Os fragmentos de coração para realização de imunohistoquímica, 

autorradiografia e microscopia eletrônica, assim como, fragmentos de fígado e do 

músculo gastrocnêmico foram guardados para análise posterior. 

A porção do coração mantida em formol foi preparada em parafina e 

então realizados cortes transversais seriados com seis µm de espessura, englobando 

ambos os ventrículos, com montagem de lâminas para coloração.  Os tecidos foram 

corados com picrosírius red para identificação do colágeno e hematoxilina-eosina 

(HE) para análise histológica (SUN, 1993). Para posteriores análises foram, também 

coradas lâminas para elastina e Ag-nor (Nucleonar Organizer Regions). 

 

4.4. Medidas Avaliadas 

4.4.1. Sinais Comportamentais e Corporais 

Semanalmente os ratos foram observados quanto a eventuais 

mudanças comportamentais e corporais que pudessem ocorrer entre os diversos 

grupos. Elas foram quantificadas através de um sistema de pontuação de presença (+) 

e ausência (-). Estas observações foram feitas por um observador que não tinha 

conhecimento prévio dos grupos. 

 

4.4.2. Peso 

Os animais tiveram seu peso acompanhado por mensuração realizada 

semanalmente em balança digital (Marte LCV3. 0 - Brasil). No total foram realizadas 

cinco medidas, na  entrada dos animais no Biotério utilizado pela Disciplina de 
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Emergências Clínicas, na primeira, segunda e terceiras semanas de injeção dos 

medicamentos e no dia do sacrifício dos animais.  

 

4.4.3. Peso Úmido do Coração 

Sete ratos de cada grupo tiveram seus corações pesados em balança 

eletrônica analítica (Mettler-Toledo AB 204 - Switzerland) para determinação do 

peso úmido do coração.  

 

4.4.4. Peso Seco do Coração 

Sete ratos de cada grupo tiveram seus corações pesados em balança 

eletrônica analítica (Mettler-Toledo AB 204 - Switzerland) e, em seguida, colocados 

em estufa de esterilização (Quimis 317 B112 - Brasil) a cem graus Celsius por vinte 

e quatro horas e realizada nova pesagem, para determinação do peso seco do coração.  

 

4.4.5. Pressão Arterial 

Uma vez por semana foram realizadas medidas da pressão arterial dos 

animais, feita  na cauda do animal (Pressure Meter LE 5001 Letica S.A. Scientific 

Instruments - Estados Unidos). Conforme orientações do manual do equipamento e 

literatura relacionada (Bonãg, 1973), os ratos foram acostumados à realização da 

medida, sendo mantidos em ambiente tranqüilo e silencioso, e expostos à 

temperatura de trinta e cinco graus Celsius por aproximadamente vinte minutos com 

objetivo de melhorar a vasodilatação periférica e conseqüentemente a acurácia da 

medida. A cauda dos animais foi limpa previamente com água, também com o 

objetivo de melhor obtenção das medidas da pressão arterial. Uma vez feita à 
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calibração do aparelho, foram realizadas três medidas em cada rato, com intervalos 

de aproximadamente dois minutos. 

Após a obtenção destas três medidas, foi feita a média padrão dos 

valores de pressão arterial sistólica e diastólica.  

 

4.4.6. Morfologia e Morfometria 

Foram feitos cortes seriados em parafina de seis µm e corados com 

picrosírius red, específico para o colágeno. As frações do volume de colágeno 

intersticial (FVCI) do ventrículo esquerdo foram então determinadas. A 

quantificação foi feita através de vídeo histomorfometria utilizando-se um sistema de 

análise de imagens (Image Processing and Analysis System – Leica Imaging Systems 

Ltd - Inglaterra). A quantificação da FVCI foi determinada calculando-se a 

porcentagem de área de colágeno sobre área total de miocárdio, analisando-se cortes 

seriados e múltiplos campos (10 campos/corte, magnificação de vinte vezes). As 

lâminas coradas com hematoxilina-eosina (HE) foram submetidas à quantificação 

miocítica utilizando-se um retículo de medição acoplado ao microscópio de luz com 

ampliação de 40x (Carl Zeiss, Alemanha).  

O procedimento de análise das lâminas foi feito por um indivíduo 

analisador que não tinha conhecimento da identificação dos respectivos grupos.  
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4.5. Análise Estatística 

A análise dos dados compreendeu os 60 animais, divididos nos quatro 

grupos (ANA,CON, ENA e ANA-ENA).  

Foi aplicado teste de variância de Anova Kruskal Wallis com a 

finalidade de comparar os quatro grupos (Siegel, 1975; Arango, 2001). Nos casos em 

que o teste identificou diferença estatisticamente significante, complementou-se com 

análise de comparações múltiplas, de forma a melhor explorar a diferença (Hollander 

e Wolfe, 1973). Todos os resultados foram interpretados utilizando-se o nível de 

significância de 5% e intervalo de confiança de 95%. Os cálculos foram feitos por 

meio do sistema computacional Statistical Analysis System (Statistix for Windows 

2.0 Analytical Software 1988 – Estados Unidos). Os resultados estão expressos como 

valor médio, mediana e desvio padrão. 
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Inicialmente gostaríamos de destacar que todos os ratos completaram 

o protocolo. A única intercorrência ocorreu no grupo ANA, na terceira semana do 

experimento, quando um dos animais ao morder a luva utilizada para segurá-lo 

durante a aplicação do medicamento, apresentou sangramento de pequena monta nos 

dentes frontais. 

Após a abertura da cavidade torácica e abdominal não foram 

observadas quaisquer alterações macroscópicas nos órgãos estudados. 

  

5.1. Sinais Comportamentais e Corporais 

A partir da segunda semana de utilização de decanoato de nandrolona 

foram observadas as seguintes reações nos animais dos grupos ANA e ANA-ENA: 

maior agressividade, agitação e presença de pêlos eriçados. O pêlo dos animais 

destes grupos tornou-se opaco e amarelado. Nos grupos CON e ENA não houve 

mudança aparente do comportamento nem na aparência do pêlo quando comparado 

as semanas iniciais do experimento. A intensidade das reações para cada animal 

estudado está apresentada no quadro 1. 

 

5.2. Peso 

Os valores obtidos na quarta semana de realização do experimento 

estão descritos na tabela 1. Houve diferença estatisticamente significante na 

mensuração do peso entre grupos estudados neste período de tempo. Os animais que 

receberam nandrolona apresentam peso corpóreo maior que os dos grupos CON e 

ENA. 
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5.3. Peso Seco do Coração 

Os valores obtidos estão descritos na tabela 2. Não foi encontrada 

diferença estatisticamente significante na mensuração do peso seco dos corações nos 

grupos estudados. 

 

5.4. Peso Úmido do Coração 

Os valores obtidos estão descritos na tabela 3. Não foi encontrada 

diferença estatisticamente significante na mensuração do peso seco dos corações nos 

grupos estudados. 

 

5.5. Pressão Arterial Caudal 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significante na 

mensuração da pressão arterial caudal entre os grupos estudados ao longo das 

semanas de realização do experimento. Em nenhum momento foi evidenciada 

hipertensão arterial nos ratos dos grupos ANA, ENA, ANA-ENA e ENA. Os 

resultados podem ser visualizados na tabela 4. 

 

5.6. Morfologia e Morfometria 

Analisando os tecidos por meio de video-histomorfometria, como 

descrito anteriormente, observou-se: 

Ø Aumento da quantidade de colágeno no interstício ventricular 

esquerdo nos animais dos grupos que receberam decanoato de 

nandrolona (ANA) e que receberam decanoato de nandrolona e 

enalaprilato concomitantemente (ANA-ENA) quando 
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comparados aos dos grupos controle (CON) que receberam 

injeção de óleo de oliva e do grupo que recebeu óleo de oliva e 

enalaprilato simultaneamente (ENA), (Figuras 9, 10, 11, 12, 13 

e 14). Este aumento representou diferença significativa na 

análise estatística (p < 0.05). As medidas da fração do volume 

de colágeno intersticial (FVCI) podem ser vistas na tabela 5. 

Ø Não foi encontrada diferença estatisticamente significante na 

análise de quantificação miocítica realizada entre os quatro 

grupos estudados ao longo das semanas de experimento. Os 

resultados podem ser vistos na tabela 6.  
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No presente trabalho, estudou-se a ação do enalaprilato na prevenção 

do remodelamento ventricular esquerdo induzido pelo decanoato de nandrolona em 

ratos. A revisão sistematizada da literatura não evidenciou publicações com os 

objetivos e metodologias superponíveis a este estudo.  

Com relação aos animais utilizados, cuidou-se para que houvesse um 

período de adaptação às condições do biotério em que foi realizado o estudo para 

minimizar o estresse dos mesmos, permitindo uma melhor aferição da pressão 

arterial caudal e de eventuais mudanças comportamentais. A manutenção de níveis 

normais da pressão arterial durante todo o estudo foi fundamental no intuito de 

afastar eventuais distorções que a hipertensão arterial poderia provocar no mesmo 

(Sullivan, 1998). 

O rato foi o animal escolhido para este experimento, por ser alvo de 

inúmeros outros estudos com as drogas empregadas, permitindo uma melhor análise 

e comparação de resultados. 

Inicialmente, observamos algumas alterações comportamentais nos 

ratos dos grupos que receberam nandrolona; os animais estiveram nitidamente mais 

agitados e agressivos quando comparados aos dos grupos controle e enalaprilato, 

chegando um deles, inclusive a ferir-se ao morder a luva utilizada para aplicar o 

medicamento. Embora subjetiva, esta mudança comportamental pode ser observada a 

partir da segunda semana de uso do decanoato de nandrolona (Yu-Yahiro, 1989). Os 

EAA são conhecidos por seus efeitos psiquiátricos, onde podem causar quadros 

maniformes, psicóticos e depressivos, particularmente quando doses elevadas são 

empregadas (Council on Scientific Affairs, 1990). Muitos também são os relatos na 
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literatura de atos violentos e crimes cometidos por indivíduos que não apresentavam 

qualquer traço agressivo antes da utilização de EAA (Conacher, 1989; Pope, 1990; 

Dalby, 1992). Os relatos subjetivos de aumento de entusiasmo, agressividade e 

irritabilidade durante seu uso são corriqueiros entre os usuários e, em geral, 

aparecem após as primeiras semanas das aplicações (Llewellyn, 2000; Guimarães 

Neto, 2000).  

Outra alteração observada foi o aparecimento de pêlos de coloração 

amarelada e bastante opaca nos animais dos grupos ANA e ANA-ENA. Esta 

observação foi descrita em outros estudos que utilizaram EAA (Yu-Yahiro, 1989). 

Os animais dos grupos CON e ENA não apresentaram qualquer mudança em relação 

ao pêlo ao longo das semanas de estudo. Não se sabe até o momento a razão desta 

alteração; em humanos são descritos casos de alopecia durante e após o uso de EAA. 

Com relação ao peso evidenciou diferença significativa entre os 

grupos estudados. Ao final do experimento, os animais dos grupos ANA e ANA-

ENA estavam mais pesados que os do grupo CON e ENA. Alguns EAA podem 

causar retenção hídrica e de sal, sendo este efeito colateral, geralmente, dose, droga e 

tempo dependente. A conversão aumentada de estrógeno, que algumas destas drogas 

causam, seria responsável pelo aparecimento deste efeito colateral. O decanoato de 

nandrolona é tido como uma droga intermediária neste quesito (Llewellyn, 2000; 

Monografia do produto, 1992). Yu-Yahiro mostrou que, esta desproporção entre 

dosagem e peso é marcante a partir da terceira semana de uso da nandrolona (Yu-

Yahiro, 1989). Estes dados são compatíveis com os encontrados neste nosso 

trabalho.      
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A avaliação do peso úmido e seco dos corações foi, também realizada 

com intuito de excluir a eventual ocorrência de edema intersticial do tecido 

miocárdico que pudesse ter ocorrido de modo diferenciado entre os grupos 

considerados, impondo interpretações distorcidas, particularmente nos animais que 

receberam decanoato de nandrolona.  Não foi encontrada diferença estatística entre 

os grupos estudados, embora não seja possível através desta única mensuração 

excluir o aumento da massa ventricular, devido à sua composição de miócitos e de 

elementos intersticiais. 

A decisão de realizar medidas semanais da pressão arterial dos 

animais foi baseada em dados de literatura que descrevem o aparecimento de 

hipertensão arterial em parte dos usuários de EAA (Llewellyn, 2000). Acredita-se 

que a hipertensão ocorra por causa da retenção hídrica e de sal por eles 

desencadeados. Tipicamente ela é descrita pelos usuários como transitória, 

resolvendo-se espontaneamente com a suspensão do uso do medicamento (Sullivan, 

1998). Uma outra suposição é de que o aumento do volume sangüíneo total que 

ocorre em usuários de EAA pudesse também contribuir para esta elevação da pressão 

arterial, até que os mecanismos adaptativos da vasculatura pudessem normalizá- la. 

Estas alterações sangüíneas, em geral, demoram mais do que quatro semanas para 

aparecerem (Sullivan, 1989). Sabemos também que os andrógenos podem causar 

hipertensão de origem renal através da diminuição plasmática da vasopressina e pelo 

clareamento hepático de aldosterona (Sullivan, 1989). Wagner documentou que a 

expressão do RNA mensageiro da renina encontrados nas glândulas adrenais, rins e 

cérebro é tecido específico e andrógeno dependente, fato este que poderia 

perfeitamente explicar o aparecimento da hipertensão arterial (Wagner, 1990).   
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No período do estudo não foi detectada qualquer elevação da pressão 

arterial em nenhum dos ratos estudados. Este achado é compatível com dados da 

literatura, que embora inconclusivos até este momento, acreditam que este 

indesejável efeito seja novamente dose, droga e tempo dependente (Kleiner, 1989; 

Thompson, 1992). 

Os animais não foram treinados a realizar qualquer tipo de atividade 

física com objetivo de não se criar um viés no estudo da hipertrofia miocárdica, visto 

a prática esportiva levar ao aparecimento de alterações funcionais e anatômicas neste 

órgão, aumentando a sensibilidade dos receptores androgênicos. Lembramos que são 

muitos os mecanismos adaptativos do coração em resposta ao crescimento, ao 

exercício e outras mudanças fisiológicas que estão sob influência dos esteróides, 

sejam eles endógenos ou não (Kleiner, 1989; Hickson, 1984; Sullivan, 1998; 

Rockhold, 1993; Melchert, 1995).  

O coração de atletas de resistência muscular de longa duração 

apresenta dimensão e volume diastólico maiores do que de indivíduos sedentários e 

atletas envolvidos em atividades de curta duração.  O treinamento de resistência 

provoca aumento da massa ventricular e na função cardíaca como resposta adaptativa 

à atividade física (Robergs, 2002). Há igualmente aumento do septo interventricular, 

sendo todas estas alterações descritas independentes da utilização de EAA (Robergs, 

2002). Esta resposta hipertrófica ao exercício restringe-se aos miócitos, não causando 

qualquer alteração na matriz extracelular ou fibrose intersticial; não são descritas 

igualmente alterações neurohumorais. 

Baseados nos resultados da video-histomorfometria apresentados, 

podemos concluir que os EAA desempenham importante papel no processo de 
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remodelamento ventricular, pois os animais estudados não ficaram hipertensos ao 

longo do estudo e não foram estimulados a realizar atividade física. 

Na literatura, encontramos vários trabalhos ecocardiográficos 

realizados comparativamente entre fisiculturistas, que utilizam EAA e que não 

utilizam ou tinham suspendido meses antes, mostrando aumento significativo da 

massa ventricular esquerda e do septo interventricular. Este dado nos leva a entender 

que os EAA podem alterar patologicamente as adaptações fisiológicas que ocorrem 

com a realização de atividade física (Fleck, 1993; Sachtleben, 1993). Alguns 

acreditam que o uso simultâneo de um EAA junto a prática esportiva leve a um 

aumento da freqüência cardíaca e da pressão arterial que, por sua vez, resultará em 

hipertrofia ventricular esquerda compensatória e que esta combinação ocasione uma 

hipertrofia concêntrica na parede ventricular esquerda, além de disfunção diastólica 

(Urhausen, 1989; Trifunovic, 1995). Os EAA alterariam o remodelamento 

ventricular esquerdo induzido pelo exercício, reduzindo os benefícios fisiológicos 

secundários à prática esportiva, relacionado principalmente a alterações na 

microvasculatura (Tagarakis,2000; Woodiss, 2000). Dickerman e Luke relatam casos 

de cardiomegalia com hipertrofia concêntrica em usuários de altas doses de EAA 

(Dickerman, 1995; Luke, 1990). 

O uso de esteróides, associados ou não à atividade física, resulta em várias alterações 

morfológicas e fisiológicas no coração similares às encontradas nos quadros iniciais 

de insuficiência cardíaca e cardiomiopatia (Sullivan, 1998; Kennedy, 1993; Luke, 

1990; Ferenchick, 1998). No tecido cardíaco, sabemos que os EAA modulam a 

transcrição, a translação e exercem várias outras funções enzimáticas que poderiam 

estar relacionados a remodelação ventricular, baseando-se no controle androgênico 
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exercido sobre estas funções, particularmente a regulação do crescimento celular 

(Gallant, 1991; Melchert, 1992; Sullivan, 1998; Koenig, 1982; Ferrer, 1994). 

Modelos realizados em várias espécies de animais mostram claramente o 

aparecimento de cardiomegalia após algumas semanas de uso destes fármacos 

(Pesola, 1988; De Picolli, 199). Um estudo necroscópico cardíaco realizado em 

jogadores de futebol americano, esporte este onde o emprego destes EAA é legal, 

mostrou grande desorganização miofibrilar, fibrose miocítica focal e espessamento 

da parede intramural das artérias (Kennedy, 1993). O ventrículo esquerdo, em suas 

regiões subepicárdicas, é o principal local de ocorrência de fibrose. Nos animais que 

utilizaram decanoato de nandrolona (ANA E ANA-ENA), durante três semanas, foi 

possível visualizar estas mesmas alterações descritas na literatura.  

Koenig sugere que a testosterona poderia induzir, in vitro, os miócitos 

ventriculares de ratos a induzir as poliaminas a funcionarem como mensageiros 

intracelulares; estas por sua vez, ativariam a ornitina descaboxilase, estimulando a 

fluxo de cálcio e provocando alterações no transporte das membranas (Koenig, 

1989). A lisil oxidase também está relacionada à redução da complacência 

ventricular esquerda secundária a administração de EAA (Legros, 2000). Assim uma 

alteração neste controle, propiciado pelo excesso de andrógenos circulantes, levaria a 

uma desorganização dos miócitos, que por sua vez alterariam a rede de matriz 

celular. A matriz tem como papel a manutenção da estrutura, de forma que a 

contração muscular seja efetiva. Estas alterações, finalmente, levariam a uma 

deposição excessiva de colágeno e a uma displasia intrafibrilar deste, que seria 

responsável em última instância pela progressão da disfunção no músculo cardíaco. 
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Os EAA também seriam responsáveis pela redistribuição da síntese de colágeno que 

ocorreria transmuralmente. 

Outra forma de atuação descrita dos EAA indica que eles causam 

alterações degenerativas nos neurônios simpáticos intracardíacos. A descrição deste 

fenômeno é acompanhada de processo regenerativo em aproximadamente seis 

semanas (Hartmann, 1986).  Assim concluímos que, a toxicidade dos EAA causa 

perda da viabilidade celular, com subseqüentes alterações nas concentrações 

intracelulares de íons e conseqüentemente necrose e áreas fibróticas. 

Em trabalho recém publicado demonstrou-se, in vitro, o aparecimento 

de apoptose em miócitos de ventrículo esquerdo de ratos expostos a EAA. Este 

achado, pode ter importantes implicações no entendimento da patogênese do 

remodelamento ventricular, na cardiomiopatia e na morte súbita associada ao abuso 

de EAA. É interessante ressaltar que a indução da morte celular por apoptose foi 

dose dependente (Zaugg, 2002). 

Até este momento, não existe consenso na literatura sobre a 

persistência destas alterações descritas após a descontinuidade da droga e de seus 

efeitos tardios. São poucos os estudos de acompanhamento de uso prolongado dos 

EAA. 

Quanto a hipertrofia miocárdica sabemos que ela é descrita como uma 

tentativa de adaptação do coração à sobrecarga de trabalho, evoluindo para falência 

cardíaca quando o processo de adaptação é esgotado (Leonetti, 1995). Alterações 

vasculares, aumento da espessura da parede dos vasos da microcirculação coronária, 

aumento da biossíntese de colágeno na parede vascular e mudanças na estrutura do 

miocárdio, como o remodelamento intersticial, com acúmulo de colágeno fibrilar 
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fazem parte deste processo hipertrófico (Mandarim, 1995). Assim, concluímos assim 

que o remodelamento estrutural da matriz colágena faz progredir a disfunção 

ventricular até a falência cardíaca congestiva (Weber, 1990).  

Sabendo que as alterações cardíacas secundárias ao uso de EAA são semelhantes as 

da insuficiência cardíaca em suas fases iniciais, surgiu-se a idéia de utilizar um 

IECA, sabidamente uma droga que atua sob a remodelação ventricular, com o 

objetivo de estudar seu eventual papel protetor. Junto a este dado, relacionamos o 

fato de que a expressão do RNA mensageiro da renina encontrados nas glândulas 

adrenais, rins e cérebro é específico e andrógeno dependente; eles seriam 

participantes da modulação dos receptores da angiotensina (Wagner, 1990). Assim 

poderíamos imaginar que o excesso de andrógeno circulante pudesse estimular esta 

via, desencadeando o aparecimento da fibrose, pois sabemos que a liberação da 

renina, responsável pela conversão do angiotensinogênio em angiotensina causa em 

última análise vasoconstricção, que por sua vez, estimula a secreção adrenal de Aldo. 

São inúmeros os trabalhos que relacionam o aumento de Ang II ou Aldo à fibrose 

dos ventrículos.  

 Os hormônios do SRRA também estimulam a secreção de endotelinas 

que, por sua vez, estimulam a produção de Ang II ou Aldo. In vitro, sabemos que, 

Ang II, Aldo e ET elevam os níveis de cálcio intracelular e este estaria, por sua vez, 

envolvido no aumento da produção de colágeno. A ação do SRAA também promove 

acúmulo de colágeno tipos I e III, aumentando a disfunção ventricular, tanto sistólica 

como diastólica. Esta teoria de desordem neurohumoral vem sendo, nos últimos 

anos, avaliada juntamente com as alterações mecânicas e hemodinâmicas na 
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progressão da disfunção ventricular e poderia servir para explicar a fibrose induzida 

pelo uso de EAA.  

 Os IECA são drogas de fundamental papel na regressão, prevenção e 

aceleração da regressão da HVE (Dzau, 1988). O enalaprilato foi então utilizado 

neste trabalho com objetivo de prevenir o desenvolvimento do remodelamento 

ventricular desencadeado pelo uso do EAA.  Esta droga já foi inúmeras vezes 

utilizada com sucesso na prevenção da hipertrofia ventricular induzida pela 

hipertensão arterial, no remodelamento ventricular da insuficiência cardíaca, entre 

outros. Seu principal mecanismo está baseado na inibição da enzima conversora da 

angiotensina. Esta inibição resulta no bloqueio da formação de Ang II, redução da 

resistência vascular periférica e conseqüentemente da pressão arterial. À medida que 

os níveis de Ang II caem, a atividade de renina plasmática aumenta e os níveis de 

Aldo caem. Trabalhos sugerem que a fibrose intersticial e perivascular depende 

primordialmente da Ang II circulante e tecidual e dos níveis de testosterona.  

Sabemos também que os IECA previnem ou revertem o 

remodelamento miocárdico adverso, reduzindo a hipertrofia miocítica, bem como a 

densidade de colágeno. São efeitos que resultam tanto na redução da sobrecarga 

ventricular esquerda, como na inibição dos fatores estimulantes de crescimento da 

Ang II, nos cardiomiócitos e nos fibroblastos. Existem, igualmente, evidências 

experimentais de que mesmo doses não terapêuticas de IECA, insuficientes para 

tratar a hipertrofia cardíaca, podem prevenir a necrose dos miócitos e a fibrose 

miocárdica. 

Como os grupos ANA e ANA-ENA tiveram comportamento igual 

frente ao remodelamento ventricular esquerdo induzida pelos EAA, podemos 
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concluir que o IECA utilizado não exerceu efeito cardioprotetor e reparador, como 

esperado. Uma eventual explicação pela não resposta ao enalaprilato utilizado de 

forma concomitante ao decanoato de nandrolona, está no fato dos ratos não terem 

ficado hipertensos; sabemos que em indivíduos normotensos e com dieta de sódio 

normal, a administração de inibidores da ECA agudamente não exerce qualquer 

efeito. A renina destes animais também poderia estar normal, o que poderia ter 

contribuído para uma menor atuação do enalaprilato sobre o SRAA. Outra hipótese 

aventada seria de dose e tempo utilizados terem sido insuficientes para a prevenção 

do quadro instalado. Ou de que esta droga é insuficiente para prevenir o 

aparecimento das alterações induzidas pelos EAA no colágeno cardíaco. 

Na musculatura esquelética vários trabalhos sugerem que os EAA 

causariam destruição dos sarcolemas com grande desorganização das fibras cito-

esqueléticas. Eles deslocariam o cálcio para dentro das células causando um mau 

funcionamento das respectivas bombas e conseqüente ativação das proteases 

lipossomais. A desorganização mitocondrial que se sucede ativaria as proteases 

intracelulares tendo-se início o quadro de degradação protéica e uma intensa 

atividade inflamatória com destruição de parte dos miofilamentos. O estímulo dos 

monócitos e macrófagos, decorrentes do processo inflamatório, ativaria por sua vez 

as células satélites. Estas desempenham papel primordial na regeneração e reparação 

celular da musculatura esquelética, manifestada através da esperada hipertrofia 

muscular. Fazendo uma analogia entre a musculatura esquelética e a cardíaca, vemos 

que parte das alterações cardíacas encontradas após o uso de EAA assemelha-se 

muito àquelas encontradas na musculatura esquelética destes usuários, onde o 

desbalanço do cálcio muito contribui para o aparecimento da hipertrofia muscular. 
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Talvez a utilização de antagonistas dos canais de cálcio, sabidamente drogas que 

alteram o influxo de cálcio transmembrana, concomitante a utilização de EAA traga 

novas informações sobre a fisiopatologia destas importantes alterações cardíacas 

secundárias a sua administração. Os antagonistas dos canais de cálcio causando 

bloqueio seletivo dos canais encontrados na membrana e inibindo o influxo de cálcio 

do espaço extracelular para o interior da célula poderiam evitar a ativação das 

proteases, do processo inflamatório e conseqüentemente dos processos reparativos e 

regenerativos, que no coração parecem ocorrer de forma desordenada. O uso de 

IECA em maior dosagem igualmente poderia exercer este papel. 

Embora a toxicidade cardíaca associada ao uso de EAA seja de 

reprodutibilidade relativamente fácil em animais de experimentação, o número de 

estudos na literatura médica é ainda pequeno, permanecendo seu exato mecanismo 

ainda não elucidado. Portanto outros estudos serão necessários, lembrando 

principalmente do impacto na morbidade e mortalidade que o uso indiscriminado e 

abusivo do s EAA causam (Fineschi, 2001) e que esta desinformação muito contribui 

para o seu emprego. 
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Após a administração do decanoato de nandrolona com e sem a 

concomitância do enalaprilato, concluiu-se que: 

 

Ø Os esteróides anabólico-androgênicos induzem o 

remodelamento ventricular esquerdo de forma significante, quando são empregadas 

doses elevadas. 

 

Ø O aparecimento do remodelamento ventricular pode ser 

constatado após três semanas de utilização dos esteróides anabólico-androgênicos. 

 

Ø O enalaprilato, um inibidor da enzima conversora da 

angiotensina, na dosagem empregada e no tempo utilizado, não teve implicação no 

remodelamento ventricular esquerdo induzida pelo uso do esteróide anabólico-

androgênico. 
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8. ANEXOS 
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FIGURA 1. Artigos de revistas e jornais (Schwarzenegger, 2001; Guimarães Neto, 
2000; Jornal da Musculação, 2002; Carneiro, 1999; Lemonick, 1999; 
Tonica, 2000; Dickensheets, 2002). 

 

 
 
FIGURA 2. Olimpo, local onde foram primeiramente realizados os jogos olímpicos na 

Grécia (Mavromataki, 1997).  
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FIGURA 3. Moeda da antiga Grécia com detalhe de um esportista, onde podemos ver 
a perfeição das formas físicas (Mavromataki, 1997). 

 

 

Figura 4. Caricatura da velocista Florence Joyner, publicada na revista Época, na 
semana de seu falecimento (Revista Época,1998). 
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FIGURA 5. Esquema de séries de utilização de anabolizantes, onde as doses 
empregadas são inúmeras vezes maiores que as recomendadas em bula 
dos produtos (Guimarães Neto, 2000). 

 

Figura 6. Mecanismo de ação do decanoato de nandrolona. 
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FIGURA 7. Esquema da realização dos procedimentos nos grupos ANA e CON. 

Tempo – grupos CON e ANATempo – grupos CON e ANA

CON = óleo de oliva
ANA =  decanoato de nandrolona
PA = pressão arterial

CON = óleo de oliva
ANA =  decanoato de nandrolona
PA = pressão arterial
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FIGURA 8. Esquema da realização dos procedimentos nos grupos ENA e ANA-ENA 

Tempo – grupos ANA / ENA ou ENATempo – grupos ANA / ENA ou ENA

- 7 dias 7 dias 14 dias 21 dias
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FIGURA 9. Lâmina de coração corado com picrosírius red dos grupos CON. 
(Magnificação de 20x) 

 
 
 
 
FIGURA 10. Lâmina de coração corado com picrosírius red dos grupos ANA. 

(Magnificação de 20x) 
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FIGURA 11. Lâmina de coração corado com picrosírius red dos grupos CON.  
(Magnificação de 20x) 

 

 
 
 
 
FIGURA 12. Lâmina de coração corado com picrosírius red dos grupos ANA-ENA. 

(Magnificação de 20x) 
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FIGURA 13. Lâmina de coração corado com picrosírius red dos grupos ANA. 
(Magnificação de 20x) 

 
 

FIGURA 14. Lâmina de coração corado com picrosírius red dos grupos ANA-ENA. 
(Magnificação de 20x) 
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Quadro 1. Sinais comportamentais e corporais encontrados na quarta semana do experimento nos quatro grupos estudados. 
 

ANA R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14    

Agitação (+) (+) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (+) (+) (-) (+) (-) (+)    
Agressividade (-) (+) (+) (+) (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (+) (-) (+)    
Pêlo eriçado (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (+) (+) (+) (+) (+)    

Pêlo amarelado (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (+) (-)    
CON                  

Agitação (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)    
Agressividade (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)    
Pêlo eriçado (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)    

Pêlo amarelado (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)    
ENA                  

Agitação (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)    
Agressividade (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)    
Pêlo eriçado (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)    

Pêlo amarelado (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)    
ANA-ENA                  
Agitação (+) (+) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (+) (+) (-) (+)    

Agressividade (+) (+) (+) (+) (-) (+) (+) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (+)    
Pêlo eriçado (+) (-) (+) (+) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (+) (+) (+)    

Pêlo amarelado (+) (+) (+) (-) (+) (+) (-) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-)    

 
ANA  = anabolizante CON = controle ENA = enalaprilato ANA-ENA = anabolizante + enalaprilato  
R = rato (-)  = ausente (+) = presente   
 
ANA ≈ ANA – ENA ≠  CON = ENA 
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TABELA 1. Análise estatística do peso na quarta semana do experimento nos quatro 
grupos estudados. 
     

Peso ANA CON ENA ANA-ENA 

R01 354 286 312 366 
R02 362 287 306 341 
R03 309 249 291 276 
R04 323 313 274 290 
R05 318 280 306 331 
R06 320 353 320 306 
R07 320 323 253 272 
R08 320 361 290 358 
R09 306 280 290 284 
R10 319 270 304 301 
R11 348 275 292 264 
R12 332 302 300 309 
R13 388 254 294 286 
R14 330 259 299 326 

Média 332,07 292,29 295,07 307,86 
Mediana 321,5 283 296,5 303,56 

Desvio Padrão 22,97 34,51 16,54 32,22 

 
Análise de variância de Anova Kruskal Wallis e Teste de DUN 
Significante, p< 0.05 e intervalo de confiança de 95%  
ANA = anabolizante CON = controle ENA = enalaprilato ANA-ENA = anabolizante + 
enalaprilato  
R = rato       Valores expressos em gramas  
 
ANA = ANA-ENA > CON = ENA 
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TABELA 2. Análise estatística do comportamento do peso seco dos corações nos 
quatro grupos estudados. 
 
     

Peso úmido ANA CON ENA ANA-ENA 

R01 10.352 8.536 11.182 11.017 

R02 9.154 8.967 10.729 11.392 

R03 8.679 7.997 9.865 7.883 

R04 9.117 9.102 9.007 8.276 

R05 9.964 9.078 9.348 11.038 

R06 10.022 9.943 9.735 9.781 

R07 8.060 8.834 9.964 9.819 

Média 9.335 8.660 10.068 9.385 

Mediana 9.154 8.967 9.865 9.781 

Desvio Padrão 820.38 941.42 942.60 932,18 

 
Análise de variância de Anova Kruskal Wallis  
Não significante, p< 0.05 e intervalo de confiança de 95% 
ANA = anabolizante CON = controle ENA = enalaprilato ANA-ENA = anabolizante + 
enalaprilato  
R = rato       Valores expressos em miligramas  
 
ANA = ANA-ENA = CON = ENA     
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TABELA 3. Análise estatística do comportamento do peso úmido dos corações nos 
quatro grupos estudados. 
     

Peso úmido ANA CON ENA ANA-ENA 

R01 10.352 8.536 11.182 11.017 

R02 9.154 8.967 10.729 11.392 

R03 8.679 7.997 9.865 7.883 

R04 9.117 9.102 9.007 8.276 

R05 9.964 9.078 9.348 11.038 

R06 10.022 9.943 9.735 9.781 

R07 8.060 8.834 9.964 9.819 

Média 9.335 8.660 10.068 9.385 

Mediana 9.154 8.967 9.865 9.781 

Desvio Padrão 820.38 941.42 942.60 932,18 

     

Análise de variância de Anova Kruskal Wallis  
Não significante, p< 0.05 e intervalo de confiança de 95% 
ANA = anabolizante CON = controle ENA = enalaprilato ANA-ENA = anabolizante + 
enalaprilato  
R = rato       Valores expressos em miligramas  
 
ANA = ANA-ENA = CON = ENA     
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TABELA 4. Análise estatística do comportamento da pressão arterial caudal nos 
quatro grupos estudados. 
     

PAS (mm Hg) 1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 

ANA 136 124 124 123 

CON 126 123 121 123 

ENA 129 134 129 127 

ANA-ENA 126 126 126 134 

Média 130 123,25 129,75 128 

Mediana 130 123 129 126 

Desvio Padrão 6,9 2,1 2,9 4 

     

PAD (mm Hg) 1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 

ANA 86 88 88 79 

CON 81 84 83 84 

ENA 81 87 82 79 

ANA-ENA 80 82 80 88 

Média 85,25 83 82,25 82,55 

Mediana 87 83,5 81,5 81 

Desvio Padrão 4,3 1,4 3,4 3,8 

 
Análise de variância de Anova Kruskal Wallis  
Não significante, p< 0.05 e intervalo de confiança de 95% 
ANA = anabolizante CON = controle ENA = enalaprilato ANA-ENA = anabolizante + 
enalaprilato  
PAS = pressão arterial sistólica PAD = pressão arterial diastólica 
 
ANA = ANA-ENA = CON = ENA 
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TABELA 5 Análise estatística da fração do volume de colágeno intersticial do 
ventrículo esquerdo nos quatro grupos estudados. 
 
     

VE ANA CON ENA ANA-ENA 

FVCI (%) 1.314 1.085 1.085 2.300 

Média 1.147 1.040 1.043 1.561 

Mediana 1.146 1.071 0.997 1.508 

Desvio Padrão 1.126 2.548 2.263 3.443 

     

Análise de variância de Anova Kruskal Wallis e Teste de DUN     
Significante, p< 0.05 e intervalo de confiança de 95%     
ANA = anabolizante CON = controle ENA = enalaprilato ANA-ENA = anabolizante + 
enalaprilato      
VE = ventrículo esquerdo  FCVI = fração do volume de colágeno intersticial   
   
     
ANA = ANA-ENA > CON = ENA     
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TABELA 6. Análise estatística da quantificação miocítica nos quatro grupos 
estudados. 
 
     

 ANA CON ENA ANA-ENA 

Média 6.962 6.300 7.928 6.212 

Mediana 6.850 6.350 6.782 6.000 

Desvio Padrão 1.373 1.374 1.267 1.363 

     
Análise de variância de Anova Kruskal Wallis       
Não significante, p< 0.05 e intervalo de confiança de 95%     
ANA = anabolizante CON = controle ENA = enalaprilato ANA-ENA = anabolizante + 
enalaprilato      
     
ANA = ANA-ENA = CON = ENA     
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