
1

1. INTRODUÇÃO

A insuficiência cardíaca (IC) caracteriza-se como uma síndrome

associada a alterações neuro-hormonais e anormalidades da função 

cardíaca que culminam em bombeamento de sangue desproporcional às 

necessidades fisiológicas dos órgãos e tecidos (Braunwald et al. 2000; 

Bristow 1997). Dentre as etiologias mais prevalentes da IC estão as 

cardiomiopatias isquêmicas e hipertensivas. Destacam-se ainda as 

cardiomiopatias dilatadas, como as derivadas da doença de Chagas, que 

ainda ocorrem em regiões endêmicas do Brasil e as pericardiopatias, 

originárias de disfunções do sistema hormonal, tais como o hipertireoidismo 

(Ganong 1999).

Com os avanços científicos na clínica da IC, sabe-se atualmente que 

a síndrome não é restrita apenas ao coração, mas relacionada também à 

circulação (Cowie et al. 1997). Com a redução do débito cardíaco (DC), o 

organismo desenvolve mecanismos compensatórios visando manter a 

adequada perfusão sangüínea aos órgãos e tecidos. Um dos principais 

mecanismos envolvidos é a ativação do sistema nervoso simpático. A 

hiperativação simpática é o principal fator extrínseco envolvido no processo 

de remodelamento cardíaco da IC, apesar de o propósito inicial ser o de 

manter a função cardíaca frente à redução do DC (Ganong 1999; Leenen 

1999; Packer 1988; Yonemochi et al. 1998).

A hiperatividade simpática promove a ativação de outros sistemas 

neuro-hormonais, sendo o principal deles o sistema renina-angiotensina 

(SRA), o qual corresponde a um complexo sistema de ação endócrina, 

parácrina, autócrina e intrácrina com importante função no controle da 

homeostasia cardiovascular e renal (De Mello et al. 2000). Estudos 

comprovam que diversos órgãos, entre eles coração, rins e cérebro e 

também os vasos sangüíneos, têm a capacidade de sintetizar os 

componentes do SRA. Assim, não possui apenas ação circulante, mas 

também ação local (tecidual), com fortes evidências de este ser capaz de 

operar de forma independente do circulante, regulado por mecanismos 
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celulares próprios (De Mello & Danser 2000; Dostal et al. 1999; Takeuchi et 

al. 2006).

A interação entre o sistema nervoso simpático e o SRA na IC é 

comumente referida como “ciclo-vicioso” do sistema nervoso simpático –

SRA. Devido à alta atividade do SRA existe uma facilitação na liberação de 

noradrenalina (NA) pelos terminais nervosos simpáticos graças à existência 

de receptores do tipo AT1 de angiotensina II no terminal pré-sináptico dos 

neurônios simpáticos. Ao serem ativados, esses receptores estimulam a 

liberação de NA, contribuindo para o aumento da atividade do sistema 

nervoso simpático (Yonemochi et al. 1998). Outra forma de interação ocorre 

devido ao aumento da atividade nervosa simpática renal, resultando na 

facilitação da liberação de renina (Cody 1997).

Durante vários anos, o tratamento da IC foi baseado em 

medicamentos diuréticos e digitálicos. Somente a partir das décadas de 

1980 e 1990, com o avanço tecnológico da indústria farmacêutica, o 

tratamento passou a ser baseado em agentes β-bloqueadores, inibidores da 

enzima conversora de angiotensina (ECA) e antagonistas de receptores AT1. 

Esses agentes farmacológicos visam minimizar a ativação neuro-hormonal

demonstrando sua intensa participação na progressão da IC. Aliado à 

terapia farmacológica, a prática regular de exercícios físicos, principalmente 

de caráter aeróbio, vem sendo cada vez mais prescrita aos portadores de 

doenças do sistema cardiovascular, desde suas manifestações mais leves 

até as mais graves (Negrao et al. 2007).

Estudos em portadores de doenças cardiovasculares submetidos à 

prática regular de exercícios físicos (treinamento físico) mostram o forte 

potencial dessa terapia não farmacológica na reversão da intolerância aos 

esforços físicos e melhora do estado clínico do paciente, atenuando os 

sintomas de fadiga, dispnéia e fraqueza muscular (Coats 1998). Os 

mecanismos responsáveis pelas adaptações cardiovasculares ao exercício 

físico ainda não foram totalmente elucidados, entretanto, cada vez mais 

surgem evidências de que a sua prática regular e orientada controla o 
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processo de remodelamento cardíaco, previne a disfunção ventricular e 

melhora a qualidade de vida dos pacientes (Giannuzzi et al. 1993).

Os benefícios do treinamento físico aeróbio englobam tanto 

adaptações hemodinâmicas quanto neuro-hormonais. O treinamento é 

capaz de provocar aumentos na fração de ejeção do ventrículo esquerdo 

(VE) (Coats 1998) e no consumo de oxigênio de pico (Belardinelli et al. 

1999). Além disso, está relacionado à indução de alterações autonômicas, 

reduzindo a atividade nervosa simpática, além de reduzir o estresse

oxidativo e a concentração de citocinas pró-inflamatórias em portadores de 

doenças cardiovasculares (Adamopoulos et al. 2003; Roveda et al. 2003).

Nosso laboratório utiliza um modelo genético de IC induzida por 

hiperatividade simpática, que consiste na inativação gênica dos receptores 

α2A/α2C-adrenérgicos do genoma de camundongos (camundongos KO) 

(Brum et al. 2002). No bulbo rostro-ventro-lateral, os receptores α2A são pós-

sinápticos e atuam desencadeando bradicardia e hipotensão (Altman et al. 

1999). Já em neurônios simpáticos periféricos, os receptores localizam-se no 

terminal pré-sináptico regulando a liberação de NA (Hein et al. 1999; 

Trendelenburg et al. 2001). Ao serem ativados, ambos inibem a liberação de 

NA pelo terminal nervoso simpático em que se encontram, sendo por isso 

denominados “autorreceptores”. Conseqüentemente, a inativação gênica dos 

mesmos provoca uma falha no processo inibitório da liberação de NA, 

caracterizando um quadro de hiperatividade simpática.

Estudos preliminares do nosso laboratório verificaram que esses 

camundongos apresentam características funcionais e sinais clínicos de IC 

grave aos 7 meses de idade. Além de diversas respostas deletérias 

intrínsecas à estrutura e à função do coração, os animais apresentaram 

alterações nos transientes de cálcio intracelular, edema pulmonar e taxa de 

mortalidade da ordem de 50%. Os estudos mostraram que após a 

intervenção de um protocolo de treinamento físico aeróbio nos camundongos 

KO, foram observadas reversão da intolerância aos esforços físicos, melhora

na contratilidade cardíaca, redução parcial da hipertrofia dos cardiomiócitos, 
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aumento e normalização dos transientes sistólico e diastólico de cálcio 

(Rolim et al. 2007).

Ferreira et al. (2007a), demonstraram que existe uma modulação 

anormal na atividade do SRA nesses camundongos. Aos 7 meses de idade 

os camundongos KO apresentaram intolerância ao esforço, redução na 

fração de encurtamento, aumento do diâmetro dos cardiomiócitos e acúmulo 

de colágeno cardíaco. O grupo KO apresentou aumento na expressão de 

angiotensinogênio e angiotensina II cardíacos, além de diminuição na 

atividade da renina plasmática.

Portanto, no presente estudo testamos a hipótese de que a 

intervenção não farmacológica com o treinamento físico aeróbio preveniria 

as alterações na via do SRA nos camundongos KO.
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2. OBJETIVOS

2.1 Geral

Estudar o potencial efeito preventivo do treinamento físico aeróbio 

sobre a via do SRA em camundongos controle (WT) e com inativação gênica 

para os receptores 2A/2C-adrenérgicos (KO).

2.2 Específicos

Estudar em camundongos WT e KO, sedentários e treinados:

 a tolerância à realização do esforço físico;

 o comportamento da pressão arterial e da frequência cardíaca basal;

 a estrutura do coração;

 a função do coração;

 a expressão gênica do angiotensinogênio no coração;

 a atividade da renina plasmática;

 a atividade da ECA no soro, coração, pulmão e rim;

 a expressão de angiotensina II no coração;

 a expressão gênica dos receptores AT1 e AT2 de angiotensina II no 

coração;

 a curva de sobrevida no período do experimento.
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3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Insuficiência cardíaca

A IC é uma síndrome cujos principais sintomas são: a) intolerância 

aos esforços físicos, b) retenção hídrica, c) baixa expectativa de vida e d) 

caquexia. Atualmente, representa um dos maiores desafios clínicos em 

Saúde Pública, sendo considerado um problema epidêmico em larga 

progressão (Braunwald & Bristow 2000; Cowie et al. 1997).

De acordo com pesquisas norte-americanas da década de 1990, 

estima-se que a IC afete mais de três milhões de pacientes nos Estados 

Unidos - 1,5% da população adulta, sendo uma das principais causas de 

mortalidade, com aproximadamente 200.000 mortes por ano (Massie 1990). 

Outro estudo, da mesma década (Carew et al. 1992), mostrou que a IC foi 

responsável pela hospitalização de quase 35% da população americana 

anualmente, sendo a principal causa de hospitalização entre os idosos. 

Atualmente, o número de casos registrados ultrapassa a marca de 400.000 a 

cada ano.

No Brasil, de acordo com dados do ano de 2001 do Sistema Unificado 

de Saúde do Ministério da Saúde (SUS/MS)1, cerca de 24,05% do total de 

óbitos estavam relacionados às doenças cardiovasculares, sendo a IC 

responsável por 7,88% do total de óbitos. Os dados epidemiológicos desta 

síndrome em nosso meio são similares aos grandes centros urbanos, onde a 

IC é a principal causa de incapacidade física, prejudicando a habilidade dos 

pacientes em exercer as mais diversas atividades diárias e profissionais, e 

morbidade.

A primeira descrição clínica da IC é atribuída a Hipócrates (460-370 

a.C.). O cientista grego, considerado por muitos estudiosos como o 

precursor da medicina, foi pioneiro em relatar as enfermidades do sistema 

cardiovascular. Usando de observações e estudos anatômicos, Hipócrates 

assim referiu-se a essa enfermidade, até então não totalmente elucidada: “... 

a carne era consumida transformando-se em água... ombros, tórax e coxas 

                                                
1 www.datasus.gov.br
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iam desaparecendo...” (Katz et al. 1962). Nessa passagem, Hipócrates 

descreve o fenômeno da caquexia, processo de degradação da massa 

muscular que acomete os portadores de IC.

Mais tarde, em 1785, William Withering publica “In account of the 

foxglove and some of its medical uses: Practical remarks on dropsy and 

others diseases”, referindo-se aos pacientes no Hospital de Birmingham. O 

autor descreveu a síndrome da IC, além de introduzir o uso do digital, 

fármaco que ainda hoje é utilizado no tratamento de portadores de doenças 

cardiovasculares, demonstrando seus efeitos sobre a hidropisia, ou seja, o 

acúmulo de líquido nas cavidades ou tecidos do corpo, comumente 

conhecido como edema (Withering 1979).

A IC era descrita inicialmente, como um distúrbio restrito 

exclusivamente ao coração, associada à diminuição do DC. Atualmente, é 

considerada também como uma doença da circulação, e não apenas do 

coração (Cowie et al. 1997). Quando o DC é reduzido, mecanismos neuro-

hormonais são ativados objetivando-se a manutenção da homeostase 

circulatória (Brede et al. 2002; Bristow 1984; Colucci 1998; Packer 1992). 

Inicialmente, isso representa um importante fator adaptativo ao estresse 

hemodinâmico. No entanto, a contínua ativação desses mecanismos 

compensatórios leva a uma progressiva falência miocárdica (Domanski et al. 

2003).

No trabalho de Brum et al. (2002), foram enfatizados os principais 

mecanismos celulares conseqüentes da IC, destacando-se a perda de 

cardiomiócitos por morte celular, por necrose ou apoptose, além de 

hipertrofia dos remanescentes. Os benefícios iniciais dessa resposta 

hipertrófica compreendem: a) aumento do número de elementos contráteis; 

b) diminuição do estresse na parede do miocárdio, devido ao aumento de 

sua espessura e c) aumento do volume sistólico final, devido à maior força 

de contração (Braunwald & Bristow 2000). Tais alterações culminam em um 

processo de remodelamento cardíaco, o qual contribuirá para a disfunção 

ventricular observada nesses casos (Figura 1).
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Figura 1 – Seqüência de eventos decorrentes da lesão miocárdica, onde 
ocorrem desde alterações na expressão gênica até a perda de 
cardiomiócitos, resultando em disfunção cardíaca (Adaptado de Clausell, N. 
Fisiopatologia da Insuficiência Cardíaca; In: Insuficiência Cardíaca 1ª ed. SP, 
2003).

As diversas manifestações da IC variam dependendo do grau de 

inadequação circulatória. Geralmente passam pelo choque cardiogênico, isto 

é, uma baixa perfusão tecidual, até a IC congestiva, podendo levar à morte 

súbita do indivíduo (Knobel 1999).

A seguir, discorreremos sobre as principais disfunções neuro-

hormonais observadas na IC, mais especificamente aquelas que 

compreendem o sistema nervoso simpático e o SRA, assim como a 

interação entre ambos.

3.2 Comportamento do sistema nervoso simpático na insuficiência 

cardíaca

A redução do DC é o sinal inicial para que uma série de mecanismos 

compensatórios ocorra com a finalidade de manter a adequada perfusão 

sangüínea aos tecidos. Tal processo possui ações secundárias, como a 
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Disfunção miocárdica

Sobrecarga sistêmica

Sinalização neuro-humoral

Remodelamento Efeitos tróficosExpressão alterada
de genes

Apoptose Necrose 

Morte celular 
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ativação do sistema nervoso simpático e do SRA, responsáveis por causar 

um aumento na resistência vascular sistêmica (Packer 1988).

De acordo com Packer (1988), a hiperativação simpática é um dos 

principais fatores extrínsecos implicados no processo de remodelamento 

cardíaco. O propósito primário do remodelamento cardíaco é o de manter a 

função cardíaca estável frente a uma determinada doença, porém essa 

continua ativação simpática leva a uma deterioração da função ventricular. 

Acerca disso, pesquisas com culturas de células cardíacas mostraram o 

papel da NA no remodelamento esse neurotransmissor é responsável por: 

a) estimular o crescimento dos cardiomiócitos; b) estimular genes fetais; c) 

ativar a síntese de proteínas que atuam na proliferação dos fibroblastos; d) 

regular a homeostase do cálcio intracelular e e) induzir a apoptose dos 

cardiomiócitos (Colucci 1998).

Os níveis plasmáticos de NA são extremamente fidedignos no 

diagnóstico de doenças cardiovasculares, pois refletem a atividade do 

sistema nervoso simpático. Tais níveis estão bastante elevados em 

portadores de IC, guardadas as devidas proporções quanto à gravidade 

clínica da doença. Estudos mostram a relação entre a concentração de NA 

plasmática com o grau de comprometimento da IC (Stein et al. 1995). No 

trabalho de Cohn et al. (1984), os pacientes com elevadas concentrações de 

NA plasmática apresentavam menor taxa de sobrevida num período de 24 

meses. Aqueles que possuíam concentrações acima de 900 pg/ml 

apresentavam índices de sobrevida inferior a 20% no espaço de tempo 

considerado. Negrao et al. (2001), em um experimento realizado por meio da 

medida direta da atividade nervosa simpática em pacientes com IC, 

relacionaram a atividade nervosa do nervo fibular com a severidade da 

doença. Os resultados evidenciaram que, quanto maior o grau de 

comprometimento da IC, maior é a atividade nervosa simpática.

A hiperativação simpática estimula os receptores adrenérgicos 

cardíacos do tipo , resultando em um aumento da força e da freqüência de 

contração do coração. Em longo prazo, essa ativação aumenta a pós-carga 

ventricular, sobrecarregando um ventrículo já insuficiente, além de induzir a 
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expressão de mecanismos inflamatórios, como o fator de necrose tumoral-α

e a endotelina-1 (Ganong 1999). Esses mecanismos amolgam ainda mais a 

função cardíaca, fazendo com que haja problemas na contratilidade 

miocárdica, pois resultam em hipertrofia das câmaras.

Bristow (1997) encontrou indícios dos mecanismos celulares 

envolvidos diretamente na deterioração da função cardíaca, fruto do 

remodelamento. Dentre eles destacou, a diminuição da expressão dos 

receptores 1-adrenérgicos, em um processo conhecido como 

downregulation, aliado a dessensibilização dos receptores 2-adrenérgicos 

cardíacos. Esse defeito da via -adrenérgica, já foi identificado tanto 

experimental quanto clinicamente. Pesquisas revelaram que existe uma 

depleção, isto é, um esgotamento de NA nos cardiomiócitos de indivíduos 

com IC de grau avançado (Bristow 1998). Colucci (1998) explicou esse fato 

com o fenômeno da “exaustão”, originária da prolongada ativação simpática 

das terminações nervosas dos cardiomiócitos. Dessa forma, o miocárdio 

deficiente torna-se deficiente em NA, possivelmente por um problema tanto 

na síntese quanto na sua recaptação pelos terminais nervosos.

Segundo Stein et al. (1995), respostas similares não são observadas 

nos rins e nos vasos sanguíneos periféricos, onde a atividade 

neurotransmissora simpática também está aumentada, portanto essa 

dessensibilização à NA parece ocorrer seletivamente no músculo cardíaco.

Isso nos leva a concluir que, a hiperatividade simpática exerce efeito 

trófico sobre os cardiomiócitos, promovendo a hipertrofia patológica dos 

mesmos e a proliferação de fibroblastos, observa-se também aumento no 

consumo de oxigênio pelo miocárdio e na freqüência e gravidade de 

arritmias cardíacas nos portadores de IC.

3.3 Modelo genético de insuficiência cardíaca induzida por 

hiperatividade simpática

A evolução nas técnicas de Engenharia Genética tem feito com que 

espécies animais de pequeno porte sejam as preferenciais na realização de 

pesquisas na área de Fisiologia e Biologia Molecular.
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Utilizamos em nosso laboratório um modelo genético de IC induzida 

por hiperatividade sistema nervoso simpático, que consiste na inativação 

gênica dos receptores adrenérgicos do tipo 2A e 2C em camundongos 

(camundongos KO) (Brum et al. 2002). Os camundongos KO possuem altas 

concentrações plasmáticas de NA, evidenciando um quadro de

hiperatividade simpática. Além disso, apresentam uma taxa de 50% de 

mortalidade aos 7 meses de idade, devido à gravidade da IC. Como 

conseqüências dessa hiperatividade simpática estão: a diminuição da 

contratilidade cardíaca, a perda de cardiomiócitos (morte celular ou 

apoptose), a intolerância aos esforços físicos, com significante redução na 

capacidade máxima de realização do exercício físico, entre outras 

anormalidades.

Os receptores 2-adrenérgicos regulam a atividade nervosa simpática 

por meio de diferentes mecanismos. Em neurônios simpáticos periféricos, 

tanto os receptores 2A quanto os 2C, estão localizados no terminal pré-

sináptico regulando a liberação da NA (Hein et al. 1999). Quando ativados, 

inibem a liberação do neurotransmissor pelo terminal nervoso simpático em 

que se encontram, sendo denominados “autorreceptores”. 

Conseqüentemente, a inativação gênica de ambos causa uma falha no 

processo inibitório da liberação de NA, levando a um quadro de 

hiperatividade simpática (Altman et al. 1999).

De acordo com Bernstein (2003), apesar da recente adaptação 

tecnológica aos modelos transgênicos em mamíferos de grande porte, os 

camundongos continuam sendo a espécie mais utilizada para estudos em 

modelos experimentais, pois são as únicas na qual é possível realizar a 

inativação de um gene específico (gene candidato). Assim, os camundongos 

KO constituem-se em um importante método para o estudo, in vivo, da 

Fisiologia Cardiovascular e dos mecanismos celulares e moleculares 

envolvidos nas decorrentes adaptações fisiológicas.
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3.4 O sistema renina-angiotensina e sua participação na insuficiência 

cardíaca

O SRA corresponde a um complexo sistema de ação endócrina, 

parácrina, autócrina e intrácrina com importante função no controle da 

homeostasia cardiovascular e renal. É responsável também, por manter o 

controle dinâmico da volemia (volume sangüíneo) e da resistência vascular 

periférica, além de atuar na regulação dos fluidos, preservando a 

homeostase eletrolítica (Campbell 1987).

A via bioquímica do SRA tem início com a liberação de renina pelas 

células justaglomerulares renais. A renina possui alta afinidade pelo seu 

substrato, o angiotensinogênio (Ao), sintetizado pelo fígado. Este, por sua 

vez, é clivado pela renina para formar o decapeptídeo angiotensina I. Por 

meio da ECA, a angiotensina I é convertida ao octapeptídeo angiotensina II, 

devido à hidrólise de dois aminoácidos específicos, Histidina e Leucina, da 

região carboxiterminal da molécula. A angiotensina II é a principal substância 

ativa do SRA e responsável pelos seus principais efeitos, atuando sobre os 

receptores AT1 e AT2 (Griendling et al. 1993; Takeuchi & Ito 2006).

O papel da angiotensina II tem sido amplamente investigado na 

literatura (van Berlo et al. 2003). Um dos principais efeitos deletérios desse 

peptídeo é sua atuação como fator trófico do miocárdio, promovendo: a) 

crônica ativação simpática, associada à taquicardia e vasoconstrição em 

conseqüência do aumento da pós-carga ventricular; b) vasoconstrição 

periférica, atuando diretamente sobre a musculatura lisa das arteríolas e c) 

aumento da ação das células glomerulares da supra-renal, fazendo com que 

haja uma maior síntese de aldosterona.

A disfunção ventricular, observada na IC, determina graus variáveis, 

intermitentes ou não, de redução da perfusão sangüínea para os rins. Este 

fator estimula a produção de renina, desencadeando a via bioquímica do 

SRA. A redução no DC também provoca aumento da atividade da renina 

plasmática e da angiotensina II, resultando em vasoconstrição periférica.

Evidências da síntese de componentes do SRA em diferentes tecidos, 

tais como, glândulas adrenais, rins, coração, vasos sangüíneos e cérebro, já 
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existiam indicando que este sistema não possuía apenas ação circulante, 

mas também ação local (Campbell 1987; Dostal & Baker 1999). Além disso, 

também é conhecido que o SRA local tem condições de operar 

completamente ou parcialmente independente do circulante.

Dostal & Baker (1999) mostraram a existência de renina, Ao, ECA e 

de receptores de angiotensina II no tecido cardíaco. A maior parte da 

angiotensina I encontrada no coração é sintetizada pelo próprio tecido, bem 

como a maior parte da angiotensina II. De acordo com van Berlo & Pinto 

(2003), a concentração desse peptídeo sintetizada no coração chega a ser 

superior àquela derivada da circulação sangüínea. Estudos comprovam 

ainda que a angiotensina II e outros componentes do SRA cardíaco são 

regulados por mecanismos celulares próprios, independentemente do 

sistema circulante (de Lannoy et al. 1998; Hirsch et al. 1999).

Portanto, o SRA cardíaco é de fundamental importância na regulação 

da função cardiovascular e pode ser comprovado pela análise dos níveis de 

angiotensina II cardíacos. Estima-se que cerca de 90% da angiotensina I e 

aproximadamente 75% da angiotensina II, encontradas no tecido cardíaco, 

resultem da síntese local devido à ação dos componentes endógenos (ECA) 

e daqueles derivados da circulação sangüínea (renina e Ao) (Dostal & Baker 

1999). Os autores mostraram ainda que, a ativação do SRA cardíaco ocorre 

precocemente na IC e contribui para a sua evolução anteriormente à 

ativação do sistema circulante.

Já foi demonstrada a existência de receptores de angiotensina II no 

coração, tanto em indivíduos normais quanto em portadores de IC (Sechi et 

al. 1992). Os receptores AT1 influenciam o estado inotrópico do coração, 

pois facilitam a liberação de NA das terminações nervosas cardíacas. Há 

também, evidências de renina em terminais nervosos simpáticos, 

colaborando para um aumento na ativação do sistema nervoso simpático 

(Dell'Italia et al. 1997). Alterações no SRA causam hipertensão arterial, 

esclerose glomerular, além de agravar quadros de cardiomiopatias. A 

hiperativação do SRA contribui para aumentar ainda mais o tônus vascular e 

a retenção de sódio, induzida pela hiperatividade simpática (Campbell 1987). 
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Além disso, está altamente relacionada com a morbidade, mortalidade e 

intolerância aos esforços físicos.

De acordo com Nagata et al. (2002), o SRA também participa do 

remodelamento cardíaco, pois está envolvido em processos hemodinâmicos 

e celulares que perpetuam e agravam esse quadro muito além da agressão 

inicial. Sabe-se que os receptores de angiotensina II do tipo AT1 são 

responsáveis pela sinalização intracelular na via de hipertrofia patológica dos 

cardiomiócitos e da proliferação de fibroblastos.

Portanto, pode-se concluir que o SRA e o sistema nervoso simpático 

atuam conjuntamente nos processos hemodinâmicos e celulares que 

acabam por resultar no fenômeno da disfunção ventricular, observada nos 

casos de IC.

3.5 Interação entre o sistema nervoso simpático e o SRA nas doenças 

cardiovasculares

A interação entre o sistema nervoso simpático e o SRA ocorre por 

meio de uma ativação recíproca entre ambos (Cohn et al. 1984; Mark 1995). 

Essa interação é comumente conhecida como “ciclo-vicioso” do sistema 

nervoso simpático – SRA.

Devido à alta atividade do SRA, observada em condições de IC, 

existe uma facilitação da liberação de NA pelos terminais nervosos 

simpáticos. Isso ocorre graças à existência de receptores AT1 na região pré-

sináptica do neurônio. Quando ativados esses receptores estimulam a 

liberação de NA, o que contribui para o aumento da atividade do sistema 

nervoso simpático (Yonemochi et al. 1998). Outra forma de interação ocorre 

com a facilitação da produção de renina, substrato necessário para a 

formação de angiotensina II, pelo aumento da atividade nervosa simpática 

renal. A hiperatividade simpática exacerba a produção de renina que, por 

sua vez, aumenta a atividade do SRA (Cody 1997).

Dessa forma, o sistema nervoso simpático e o SRA apresentam-se 

interligados, atuando possivelmente na modulação da função cardíaca e nas 

alterações da ultra-estrutura do miocárdio. Tais alterações são observadas 
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nos camundongos KO devido à IC induzida por hiperatividade simpática

(Brum et al. 2002).

3.6 Efeito do treinamento físico aeróbio na insuficiência cardíaca

Como visto nos itens anteriores, a IC é uma síndrome clínica de 

altíssima incidência associada a um mau prognóstico. É responsável por 

deflagrar alterações hemodinâmicas e metabólicas, as quais são 

provenientes das constantes modificações neuro-hormonais.

Devido às alterações centrais, observa-se em portadores de 

cardiomiopatias uma significante redução no fluxo sanguíneo periférico, o 

que resulta em prejuízos à função do músculo esquelético e, 

conseqüentemente, à sensibilidade aos sinais metabólicos oriundos desse 

tecido durante o exercício físico (Coats 1998). Por esta razão, dentre os 

inúmeros sintomas da IC estão também a fadiga precoce, a dispnéia e a 

grande limitação aos esforços físicos, sendo que estes se estendem desde 

os exercícios físicos propriamente ditos até as atividades da vida diária.

Até meados da década de 1980, o exercício físico era contra-indicado 

aos portadores de doenças cardiovasculares, pois se imaginava que 

causariam uma piora no quadro clínico dos pacientes. Entretanto, nos 

últimos anos, numerosas pesquisas envolvendo portadores de doenças 

cardíacas e exercícios físicos de diferentes intensidades, mostraram que 

estes, quando realizados de maneira regular e orientada, melhoram a 

tolerância aos esforços físicos e o estado clínico do paciente, contrariando a 

idéia inicial (Coats 1998). Devido ao fato de os resultados prévios terem sido 

extremamente promissores, os efeitos do treinamento físico sobre as 

inúmeras manifestações de doenças cardiovasculares encontram-se sob 

grande investigação.

Os mecanismos responsáveis pelas adaptações cardiovasculares ao 

treinamento físico não foram ainda totalmente esclarecidos, entretanto 

surgem cada vez mais evidências de que a sua prática aumenta o 

desempenho funcional, controla o processo de remodelamento cardíaco e 

melhora a qualidade de vida dos pacientes (Giannuzzi et al. 1993).
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Um dos fatores desencadeadores da IC é o aumento da atividade 

nervosa simpática para o miocárdio. O treinamento físico aeróbio provoca 

importantes alterações autonômicas, sendo capaz de normalizar a atividade 

nervosa para o coração. O estudo de Hambrecht et al. (1995) avaliou um 

programa de seis meses de treinamento; os resultados revelaram que os 

pacientes apresentavam concentrações plasmáticas de NA reduzidas no 

repouso e durante o exercício, diminuindo, assim, o risco de morte súbita.

Nos últimos anos, esse fenômeno despertou o interesse coletivo de 

pesquisadores que voltaram suas atenções aos efeitos do treinamento físico 

sobre o controle autonômico. Roveda et al. (2003) utilizando a técnica da 

medida direta da atividade nervosa simpática periférica, através da 

impactação de um micro eletrodo no nervo fibular anterior de pacientes com 

IC, demonstraram que um período de quatro meses de treinamento físico é 

capaz de reduzir expressivamente a atividade nervosa local, além de restituir 

a resposta metaborreflexa responsável pelo controle dessa atividade.

Quanto às adaptações neuro-hormonais, o trabalho de Braith et al. 

(1999), mostrou uma redução da ordem de 26% nos níveis de angiotensina 

II circulantes em portadores de IC de grau moderado e grave. Nesse estudo, 

os indivíduos foram submetidos a um programa de 16 semanas de 

treinamento físico com sobrecarga variando entre 40% e 70% do VO2 máx.

O treinamento físico aeróbio também é responsável por provocar uma 

redução nos níveis plasmáticos das citocinas pró-inflamatórias (Braith et al. 

1999). Isso demonstra o efeito do treinamento sobre o SRA, visto que as 

citocinas estão intimamente relacionadas à exacerbada ativação desse 

sistema.

Os efeitos benéficos proporcionados pelo treinamento físico aeróbio 

envolvem tanto as adaptações neuro-hormonais quanto as hemodinâmicas, 

visto que ambas influenciam a homeostasia do sistema cardiovascular. O 

trabalho de Coats (1998) mostrou que a prática de exercícios físicos provoca 

modestos aumentos no volume sistólico e no DC, sendo também 

observadas melhoras na fração de ejeção do VE.
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A alteração hemodinâmica mais evidente proporcionada pelo 

treinamento físico aeróbio é a redução da FC de repouso (bradicardia de 

repouso) e submáxima, essas respostas são atribuídas, em indivíduos 

normais, ao aumento do volume sistólico e da diferença arteriovenosa de 

oxigênio. Já em portadores de IC, parece haver um predomínio no aumento 

da diferença arteriovenosa de oxigênio (Coats 1998).

Outro aspecto relevante é em relação ao consumo máximo de 

oxigênio. O treinamento físico aeróbio aumenta de forma expressiva o 

consumo de oxigênio pico em portadores de IC (Coats 1998). Indivíduos 

treinados apresentam uma normalização tanto da ventilação pulmonar 

quanto do VE/VCO2, isto é, do equivalente ventilatório de dióxido de 

carbono, o qual é utilizado como marcador da gravidade da doença. Davey 

et al. (1992) avaliaram um programa de oito semanas de treinamento físico 

aeróbio em portadores de IC, a uma sobrecarga de 70% a 80% da FC 

máxima. Os resultados mostraram reduções na produção de CO2 e 

melhoras na eficiência ventilatória global.

Assim, neste tópico buscou-se fazer um apanhado geral sobre a síndrome 

da IC, suas causas, implicações e formas de tratamento. Como nosso 

laboratório vem obtendo resultados bastante promissores na prevenção e 

tratamento dessa doença com o uso do treinamento físico aeróbio, no 

presente estudo avaliamos o possível efeito preventivo do treinamento sobre 

a atividade do SRA cardíaco nos camundongos KO. Os resultados nos 

permitiram verificar se o treinamento físico preveniria, ao menos em parte, 

os efeitos deletérios causados com a progressão da IC.
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4. MÉTODOS

4.1 Amostra

Foram utilizados 25 camundongos controle C57/BL6 (WT) e 30 

camundongos com inativação gênica para os receptores 2A/2C 

adrenérgicos (KO) provenientes do Biotério Central da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, os quais foram divididos 

aleatoriamente em 2 grupos (sedentários e treinados) de acordo com a 

Tabela 1. Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

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

Clínicas e da Faculdade de Medicina (# 895/06).

Tabela 1 – Distribuição dos grupos de animais experimentais. 
Camundongos controle (WT) e com inativação gênica para os receptores 
2A/2C-adrenérgicos (KO); sedentários (S) e treinados (T).

     WT      KO

      S     n=10    n=15

      T     n=15    n=15

4.2 Identificação dos animais

Ao completarem três meses de idade, os animais foram identificados 

com um dispositivo eletrônico introduzido subcutaneamente no dorso após 

sedação dos mesmos. Cada dispositivo era composto por um código de 

letras e números que pode ser identificado por telemetria com o uso de um 

leitor automático. O procedimento, por ser simples, não necessitou de sutura 

e em poucos minutos o animal estava totalmente recuperado.

4.3 Ciclo claro-escuro (12 horas)

Os camundongos permaneceram em gaiolas (BEIRA MAR Ltda) 

acondicionadas em biotério com temperatura controlada entre 22 e 25 ºC. 

Para realizar a troca do ciclo 12 horas claro-escuro, foi instalado um timer

diretamente no sistema de energia elétrica do biotério. Esta inversão do ciclo 



19

claro-escuro é fundamental para animais experimentais, pois, de acordo com 

o estudo de (Shechtman et al. 1994), camundongos são animais com 

hábitos noturnos que possuem temperatura corporal máxima e consumo de 

oxigênio máximo durante a fase escura, justificando a necessidade da 

realização dos procedimentos experimentais durante o período noturno dos 

animais.

4.4 Genotipagem

Para a genotipagem dos camundongos KO, foi extraído DNA 

genômico através de biopsia realizada na orelha. A genotipagem foi 

realizada pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR – Polymerase Chain 

Reaction) com uso de termociclador utilizando oliginucleotídeos iniciadores 

(primers) para a detecção de genes intactos e com ruptura dos genes dos 

receptores 2A- e 2C- adrenérgicos.

Oligonucleotídeos para genotipagem dos receptores 2A- adrenérgicos:

WTA sense: 5’ CTG CTC ATG CTG TTC ACA GTC ATT TG 3’

WTA antisense: 5’ CCA CAC GGT GAC AT GAT GGC CTT 3’

Neo/sense: 5’ CGA GAT CCA CTA GTT CTA GCC TCG 3’

Oligonucleotídeos para genotipagem dos receptores 2C- adrenérgicos:

WTA sense: 5’ CAT CTT GTC CTC CTG CAT AGG CTC 3’

WTC antisense: 5’ TCT CAT CCG GCT CCA CTT CAG TG 3’

Neo/sense: 5’ GGG AGG ACA ATA GCA GGC ATG CTG 3’

4.5 Análise da massa corporal

A massa corporal dos animais foi avaliada semanalmente em balança 

digital da marca Gehaka (modelo AG-200). Por meio do comportamento da 

massa corporal acompanhamos o estado físico dos grupos ao longo do 

protocolo experimental.
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4.6 Teste de tolerância ao esforço físico

Algumas anormalidades cardíacas são diagnosticadas somente após 

a realização de um exercício físico máximo. Trabalhos anteriores em nosso 

laboratório apresentaram uma excelente correlação entre os índices de 

disfunção cardíaca durante o exercício físico máximo e a fração de 

encurtamento ventricular, mesmo antes da presença de sinais clínicos de IC 

nos camundongos KO (Brum et al. 2002).

Foram realizados três testes de tolerância ao esforço físico, o primeiro 

anterior ao início do protocolo experimental; o segundo após a primeira parte 

do protocolo, ou seja, após as quatro primeiras semanas, a fim de que a 

velocidade (carga) de treinamento fosse corrigida de acordo com a 

adaptação dos animais; e o terceiro foi realizado ao término do protocolo 

experimental. Os testes foram escalonados e realizados em esteira rolante 

até a exaustão do animal. A velocidade inicial da esteira foi de 6m/min (sem 

inclinação) e a cada três minutos a velocidade da esteira era acrescida de 

3m/min, progressivamente até a exaustão do animal (Figura 2). A distância 

em metros percorrida por cada animal foi medida durante o teste.

Figura 2 – Esquema ilustrativo do protocolo de exercício físico escalonado 
progressivo até a exaustão para camundongos.

4.7 Protocolo de treinamento físico aeróbio

Os dois grupos de animais (WT treinado e KO treinado) foram 

submetidos ao treinamento físico aeróbio em esteira rolante. O treinamento

foi realizado de acordo com protocolo desenvolvido anteriormente por nosso 

grupo (Ferreira et al. 2007b), onde foram cuidadosamente avaliadas as 
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concentrações de lactato sanguíneo durante testes de cargas progressivas e 

protocolos de cargas independentes em esteira rolante, objetivando-se 

encontrar a máxima fase estável do lactato (MFEL). Sabe-se que as maiores 

adaptações aeróbias e hipertrofias cardíacas fisiológicas são encontradas na 

intensidade de exercício físico onde ocorre a MFEL (Ferreira et al. 2007b).

Os animais iniciaram o treinamento com 30 minutos de duração, 

aumentando diariamente 10 minutos até atingir, na primeira semana de 

treinamento, 50 minutos de duração, uma vez ao dia, cinco dias por semana, 

durante oito semanas (Tabela 2). As sessões de treinamento iniciaram com 

10 minutos de aquecimento com velocidades progressivas até a velocidade 

da MFEL, pré-estabelecida durante os testes de cargas independentes, 

seguido de 40 minutos na intensidade da MFEL, e por fim, a queda gradual 

da velocidade nos 10 minutos finais do treinamento (Figura 3).

                                    1                             2                                         3

     1. Aquecimento com aumento da velocidade até MFEL (10 min)

     2. Corrida na velocidade de MFEL (40 min)

     3. Recuperação com diminuição da velocidade até o repouso (10min)

Figura 3 – Composição da sessão de treinamento físico.

Tabela 2 – Esquema demonstrativo do protocolo de treinamento físico em 
esteira.
Semanas     Dom        2a        3a        4a       5a        6a    Sab

       1a        -    30min   40min    50min   50min    50min       -

       2a        -    50min   50min    60min   60min    60min       -

   3a – 8a        -    60min   60min    60min   60min    60min       -
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4.8 Medidas cardiovasculares

4.8.1Avaliação da pressão arterial caudal e frequência cardíaca 

basal

Realizou-se a medida indireta da pressão arterial sistólica pelo 

método de pletismografia de cauda (Kent Scientific, EUA). O camundongo foi 

colocado em uma caixa restritora, previamente aquecida para dilatar a 

artéria caudal, um esfigmomanômetro (adaptado para camundongos) foi 

colocado na cauda do animal e insuflado até a obstrução total do fluxo 

sangüíneo, em seguida, a pressão do aparelho diminuía lentamente até a 

captação dos primeiros picos de pressão arterial sistólica. O sinal de pressão 

arterial era captado por um transdutor eletromagnético (Statham, P23Dd) 

localizado na cauda do animal e por sua vez conectado a um amplificador 

(General Purpose Amplifier-Stemtech, Inc.). O sinal foi repassado para um 

conversor de sinal analógico da pressão arterial para digital (Stemtech, Inc.) 

e registrado em tempo real no microcomputador, sendo analisado através do 

programa AT/CODAS com uma freqüência de amostragem de 1000 Hz por 

canal.

4.8.2 Avaliação da função cardíaca

A função cardíaca foi avaliada pelo exame ecocardiográfico. As 

medidas ecocardiográficas seguiram as recomendações do Comitê de 

Padronização do modo M da Sociedade Americana de Ecocardiografia

(Sahn et al. 1978). É importante salientar que a acurácia e a 

reprodutibilidade do exame ecocardiográfico transtorácico em estimar o 

tamanho e a função do VE em roedores têm sido confirmada em outros 

estudos (Litwin et al. 1994).

O exame ecocardiográfico foi realizado antes e após o período 

experimental, por um único examinador e em cada um deles coletou-se um 

total de cinco medidas para cada variável, sendo calculadas posteriormente 

as médias das mesmas. O exame foi realizado com os animais anestesiados 

com halotano 1% com fluxo 100 ml/min (Chaves et al. 2001). O animal 

anestesiado foi posicionado em decúbito dorsal em uma mesa cirúrgica 
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apropriada para o posicionamento do transdutor no hemitórax esquerdo do 

animal. Utilizou-se o equipamento SEQUOIA 512 (ACUSON Corporation, 

Mountain View, CA, EUA), com transdutor de 15 MHz. As imagens foram 

feitas a uma freqüência de cerca de 14 MHz, para a otimização da 

resolução. Para registro das imagens foi utilizado gel de transmissão para 

ultra-som de viscosidade média/alta (General Imaging Gel, ATL. Reedsville, 

EUA). As imagens foram armazenadas em fitas de videocassete (Sony SVO-

9500 MD), em discos ópticos (Sony 128Mb) e em papel fotográfico geradas 

através da impressão colorida (Sony, Color Video Printer Mavigraph UP-

5600 MDU). A partir da visualização do VE (corte transversal) ao nível dos 

músculos papilares foi realizado o modo M e obtidas as medidas das 

seguintes variáveis: diâmetro diastólico (DDVE) e sistólico (DSVE) do VE, a 

espessura do septo interventricular na diástole, a espessura do septo 

interventricular na sístole e da parede posterior do ventrículo esquerdo em 

sístole e diástole. Além dessas medidas, o equipamento utiliza fórmulas para 

cálculos de algumas variáveis, das quais utilizamos a fração de 

encurtamento, calculada através da seguinte fórmula:

Fração de encurtamento (%)=[(DDVE-DSVE)/DDVE x 100]

4.9 Morte dos animais e coleta de sangue e tecidos

Vinte e quatro horas após o último dia do protocolo experimental, uma 

parte do grupo experimental foi morta pelo método de deslocamento 

cervical. A outra parte foi morta pelo método de perfusão tecidual, conforme 

normas do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA)2.

Após a morte dos camundongos por deslocamento cervical, foi 

realizada a excisão do coração e coletados sangue, pulmões e rins. O 

sangue foi separado em duas partes. A uma delas adicionou-se, no 

momento da coleta, um coquetel de inibidores de atividades enzimáticas (p-

OHHgBz, 1mM; OH-fenantrolina, 9,1mM; PMSF, 1mM; pepstatina A, 0,5mM; 

EDTA, 75g/L) a fim de que, futuramente, fosse analisada apenas a atividade 

da renina plasmática. Em seguida, o material foi centrifugado para a 

                                                
2 www.cobea.org.br
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separação do soro e do plasma sendo o soro destinado à dosagem da 

atividade da ECA e o plasma à dosagem da atividade da renina. Finalmente, 

todas as amostras foram acondicionadas em freezer -80ºC para posterior 

processamento e realização dos experimentos.

Os corações foram separados em VE, ventrículo direito e átrios, 

sendo que estes últimos posteriormente foram desprezados. Os ventrículos 

foram congelados em nitrogênio líquido, bem como os demais tecidos 

coletados e acondicionados em freezer -80ºC até o dia do processamento 

experimental.

4.10 Avaliação da estrutura cardíaca

A outra parte do grupo experimental foi morta pelo método de 

perfusão do coração, após anestesia com pentobarbital de sódio (120mg/kg; 

Cristalia, São Paulo, Brasil). Após perfusão, o coração foi armazenado em 

formol tamponado (4%) por 48 horas e posteriormente em álcool 70% até o 

processamento histológico habitual. Das amostras, foram realizados cortes 

histológicos de 4µm e coloração com Hematoxilina-Eosina para a análise do 

diâmetro transverso do cardiomiócito. Cinco seções aleatórias de cada corte 

foram visualizadas em microscópio óptico com aumento de 400X. Os 

miócitos com núcleos visíveis e membranas intactas foram escolhidos para a 

avaliação do diâmetro (Benvenuti et al. 2007; Medeiros et al. 2008). Para 

cada seção, aproximadamente 15 campos visuais foram analisados. As 

medidas então foram digitalizadas e determinadas com o uso de um 

software específico (Quantimet 520; Cambridge Instruments, RU).

A quantificação da fração de volume de colágeno (índice de fibrose) 

no VE foi realizada com a coloração por Picrossírius. Os cortes foram 

analisados em microscópio óptico com aumento de 200X, com o uso de um 

software específico (Quantimet 520; Cambridge Instruments, RU). Após a 

quantificação de todo o VE, os valores de fração de volume de colágeno 

foram corrigidos pela área total do tecido em mm².
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4.11 Análise dos componentes do sistema renina-angiotensina

4.11.1 Análise da expressão de angiotensina II no tecido cardíaco

A presença do octapeptídeo angiotensina II no coração dos 

camundongos WT e KO foi analisada com o uso da técnica de 

Imunohistoquímica. Utilizou-se um anticorpo específico do tipo policlonal 

coelho (Península, Belmont, CA, EUA) na diluição 1:400 para a identificação 

de angiotensina II. O controle negativo do método foi feito omitindo-se o 

anticorpo primário. O procedimento foi realizado da seguinte forma:

1) Preparação de cortes histológicos: os blocos de tecido cardíaco 

foram cortados em micrótomo com navalhas descartáveis com espessura de 

4 μm e aderidos em lâminas gelatinizadas. As lâminas permaneceram em 

estufa a 60ºC por 2 horas e em seguida armazenadas a 4ºC.

2) Gelatinização das lâminas: para o preparo da gelatina utilizado 

como revestimento para as lâminas, 2,5g de gelatina purificada tipo A 

(Sigma Chemical Co, St Louis, EUA) foram diluídos em 500ml de água 

destilada a 50ºC. Quando esta solução atingiu 30ºC, adicionou-se 0,25g de 

sulfato de potássio crômico (Sigma Chemical Co, St Louis, EUA). Em 

seguida a solução foi filtrada. As lâminas foram lavadas em solução de 

álcool/éter (1:1). Para gelatinizar, as lâminas foram mergulhadas por alguns 

segundos na solução de gelatina. Para retirar o excesso da solução, as 

lâminas permaneceram sobre papel toalha e posteriormente acondicionadas 

a 4ºC.

3) Desparafinização para reações de imunohistoquímica: antes da 

realização da técnica de imunohistoquímica, as lâminas foram 

desparafinizadas. Após 30 minutos em estufa a 60ºC, as lâminas foram 

imersas em xilol durante 9 minutos, por 3 vezes. Em seguida, foram 

mergulhadas em álcool absoluto por 5 minutos (2 vezes) e em álcool 96% 

por 3 minutos (2 vezes). Posteriormente, foram lavadas com água destilada 

por 2 vezes.

4) Banho de tampão citrato e técnica de micro-ondas: a técnica de 

micro-ondas foi realizada para aumentar a exposição antigênica, uma vez 

que durante o processo de parafinização pode ocorrer o “mascaramento” de 
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antígenos no tecido dificultando sua detecção. Assim, as lâminas foram 

imersas em tampão citrato (2,1g de ácido cítrico mono hidratado dissolvidos 

em 1000ml de água destilada, ajustando pH=6,0 com hidróxido de sódio) e 

levadas ao forno microondas com potência de 2400 Watts. Este 

procedimento foi realizado uma vez durante 10 minutos, seguido de mais 5 

minutos. Ao término do processo, as lâminas foram hidratadas em solução 

salina tris-tamponada (pH=7,6). Essa solução foi preparada misturando-se 

Tris-HCl a 0,5M (Serva, Heidelberg, Alemanha) pH=7,6, acrescida de cloreto 

de sódio a 0,15M (Merck, Darmstadt, Alemanha), na proporção de 1:10.

5) Reação de imunohistoquímica (técnica de estreptavidina-

biotina/fosfatase alcalina): após a técnica de microondas, foi realizado o 

bloqueio da avidina endógena por 15 minutos seguido do bloqueio da biotina 

endógena por 15 minutos e do bloqueio inespecífico com soro não-imune de 

cavalo (Vector, Burlingame, EUA) na diluição de 1:70, durante 30 minutos. 

Os cortes foram incubados com o anticorpo primário da angiotensina II. A 

incubação ocorreu por 12 horas, a 4ºC, em câmara úmida. A seguir foram 

incubados com imunoglobulina biotinilada de cabra anticoelho (Vector, 

Burlingame, EUA) na diluição de 1:1000, ambos durante 45 minutos. Em 

seguida, acrescentou-se o complexo estreptavidina-biotina/fosfatase-alcalina 

(Vector, Burlingame, EUA), durante 30 minutos. Finalmente, utilizou-se o 

corante fast-red 5mg diluídos em uma solução denominada “substrato”. Para 

a preparação do substrato, 2mg de fosfato de naftol AS-MX (Sigma 

Chemical Co, St Louis, EUA) foram diluídos em 200μl de N,N 

dimetilformamida (Merck, Rio de Janeiro, Brasil). A seguir, a solução foi 

diluída em 9,8ml de tampão Tris 0,1M e pH= 8,2 e 20 μl de levamisol 1M 

(Sigma Chemical Co, St Louis, EUA) foram acrescentados. A solução 

“substrato + fast-red” depois de preparada foi filtrada e usada como corante. 

O tempo médio de revelação para o antígeno ficou em torno de 12 minutos e 

a contra-coloração foi feita com hemalumbre de Mayer. As células positivas 

a esse tipo de reação apresentaram cor vermelha.
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4.11.2 Dosagem da atividade da enzima conversora de 

angiotensina

A atividade da ECA foi dosada no soro e em homogenato de coração,

pulmão e rim. As amostras de tecido foram homogeneizadas em tampão 

apropriado (para cada 100mg de tecido 1ml de Tris-HCl, 0,1M, contendo 

50mM de NaCl; pH 7,0). O homogenato obtido foi submetido à centrifugação 

a 12000rpm por 20 minutos a 4o C e o sobrenadante armazenado em freezer         

-80ºC até o dia do processamento experimental.

Para o ensaio foram utilizados 20l do homogenato cardíaco, 5l do 

pulmonar, 1l do renal e 5l de soro, mantidos sob incubação com uma 

solução de Abz-FRK(Dnp)P-OH (Abz = ácido ortho-aminobenzóico; Dnp = 

dimitrophenil) 15M em 0,1M de tampão Tris-HCl contendo 50mM de NaCl e 

10M ZnCl2; pH 7,0, em um volume final de 200l. A atividade enzimática foi 

determinada em fluorímetro (em=420nm e ex=320nm) medindo-se a 

fluorescência durante 40 minutos (uma leitura por minuto). Este método 

baseia-se na utilização de um peptídeo fluorescente (Abz-FRK(Dnp)P-OH) 

que é clivado com alta afinidade pela ECA (Kcat/Km = 45.4 M-1.s-1) (Araujo 

et al. 1999).

A partir da leitura das amostras obtivemos uma curva de fluorescência 

por unidade de tempo e a inclinação dessa curva resultou na atividade 

enzimática da ECA, sendo finalmente convertida em mol de substrato 

hidrolisado por minuto. A atividade enzimática obtida foi normalizada através 

do conteúdo de proteína de cada amostra, determinada através do método 

de Bradford (Bradford 1976). Finalmente a atividade da ECA foi expressa em 

uF.min-1.mg-1 de proteína.

4.11.3 Dosagem da atividade da renina plasmática

A atividade da renina plasmática foi avaliada para verificar se existe 

alteração na liberação de renina no plasma após o período de treinamento 

físico aeróbio. Utilizamos para isso a técnica de Radioimunoensaio (Renin 

Kit, CISBIO International, Bagnols, França) para a determinação de 

angiotensina I em plasma com EDTA. Este ensaio permite uma medida 
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indireta da atividade da renina plasmática. Os resultados são expressos 

como ng de angiotensina I liberados por ml por hora (ng.ml-1.h-1 de 

angiotensina I).

4.11.4 Expressão protéica de renina renal e da enzima conversora 

de angiotensina 2 cardíaca

A análise da expressão protéica foi realizada com a técnica de 

Western blot. Para isso, as amostras coletadas foram homogeneizadas com 

um polytron PTA 20S (Brinkmann Instruments PT 10/35) em tampão de 

extração (Na-EDTA 1mM, Na-EGTA 1mM, MgCl2 2mM, KCl 5mM, HEPES 

25mM, PMSF 100μM, DTT 2mM, 0,1% Triton X-100, cocktail anti-protease 

P2714 Sigma 1:100). Os homogenatos foram centrifugados por 20 minutos, 

12000rpm a 4ºC. o sobrenadante foi utilizado para quantificar a 

concentração total de proteínas (Bradford 1976). Então, cada amostra foi 

diluída em tampão Laemmli (Tris-HCl 240mM, SDS 0,8%, beta-

mercaptoetanol 200mM, glicerol 40% e azul de bromofenol 0,02%) na 

proporção de 1:1 (Laemmli 1970). Cada amostra foi submetida a uma 

rotação (spin) de 30 segundos e 60μg de proteína do sobrenadante foram 

submetidos à eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) no aparelho 

para minigel (Mini-Protean). Em cada gel foi aplicado como padrão um 

marcador de peso molecular com valores estabelecidos em: miosina (205-

195 kDa), β-galactosidase (116 kDa), albumina de soro bovino (80 kDa) e 

ovlabumina (49,5 kDa).

A transferência das proteínas separadas no gel foi feita eletricamente 

para uma membrana de nitrocelulose utilizando-se um aparelho da Bio-Rad 

e durou cerca de 1 hora a 100 Volts. As ligações inespecíficas de proteínas 

na membrana de nitrocelulose foram minimizadas pela incubação destas 

com 10ml de solução bloqueadora (leite desnatado Molico 5%, Tris 10mM, 

NaCl 150mM e Tween 20 0,02%) por 2 horas em temperatura ambiente. As 

membranas foram posteriormente incubadas com anticorpos primários anti-

renina e anti-ECA2 (anti-renina, 1:200 e anti-ECA2 1:1000, Santa Cruz 

Biotechnology, CA, EUA) diluídos em solução bloqueadora (albumina bovina 
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3%, Tris 10mM, NaCl 150mM e Tween 20 0,02%) overnight a 4ºC. Em 

seguida, as membranas foram lavadas três vezes por 10 minutos com 

solução basal. As bandas existentes nas membranas incubadas foram 

visualizadas com o uso do kit para detecção por quimiluminescência.

O método de quimiluminescência consiste nos seguintes passos: 

após incubação da membrana com anticorpo primário, a membrana foi 

novamente incubada por 2 horas com o anticorpo anti-IgG marcado com 

peroxidase em solução bloqueadora (1:1000). Em seguida as membranas 

foram lavadas novamente três vezes por 10 minutos com solução basal e 

incubadas com 1ml de cada um dos reagentes do kit por 1 minuto e a seguir 

os filmes de raio-X foram expostos às membranas. Esta exposição durou 

entre 30 segundos e 2 minutos, dependendo da concentração de proteína da 

amostra. Para medir a intensidade das bandas nas auto-radiografias, as 

figuras escaneadas foram analisadas utilizando o programa de análise de 

densitometria óptica Scion Image, fornecido gratuitamente pela NIH (EUA) 

via internet.

4.11.5 Expressão gênica do angiotensinogênio e dos receptores 

de angiotensina II cardíacos

A expressão gênica foi realizada com uso da técnica de Reação em 

Cadeia da Polimerase em Tempo Real (Real Time - PCR).

4.11.5.1 Extração de RNA

A extração de RNA foi realizada pelo método de TRIzol (Invitrogen). 

As amostras foram homogeneizadas em 1 ml de TRIzol e incubadas a 

temperatura ambiente por 15 minutos. Após essa fase, as amostras foram 

centrifugadas a 12500rpm por 15 minutos a 4ºC. A fase sobrenadante da 

solução foi transferida para novos tubos. Em seguida, adicionou-se 500L

de clorofórmio a cada amostra, e os tubos agitados por 30 segundos em um 

intervalo de 3 minutos. Após essa fase, as amostras foram centrifugadas a 

12500rpm por 15 minutos a 4ºC. A fase sobrenadante da solução foi 

transferida para novos tubos. A seguir, adicionou-se 500l de álcool 
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isopropílico, e os tubos foram incubados por 10 minutos. As amostras foram 

novamente centrifugadas por 12500rpm por 10 minutos a 4ºC. O 

sobrenadante descartado e o pellet de RNA lavado com 1ml de etanol 75%. 

Os tubos foram centrifugados a 10000rpm por 5 minutos a 4ºC. O 

sobrenadante foi descartado e os tubos mantidos a temperatura ambiente 

até a secagem quase completa do RNA, o qual foi ressuspendido em 40l 

de H20 DEPC. As amostras de RNA foram analisadas por espectrofotometria 

(Ultrospec 2100 Pro, Amersham Pharmacia Biotec) nos comprimentos de 

onda de 260 a 280nm.

4.11.5.2 Reação em cadeia da polimerase em Tempo Real (Real 

Time RT-PCR)

Neste ensaio foram utilizados os oligonucleotídeos iniciadores sense

e antisense para os genes do Ao, dos receptores AT1 e AT2 e do gene usado 

como normalizador (Cilcofilina). O ensaio da análise da expressão 

semiquantitativa das mensagens dos genes foi feito de acordo com o 

protocolo descrito por Taqman Gold RT-PCR kit. A primeira fita de cDNA (1-

6 l) foi amplificada em 25l de reação contendo 12,5l de Taqman

transcriptase reversa, 2x da mistura SYBR Green PCR Mastermix (Applied 

Biosystems) e primers específicos para os genes de interesse (900nM). 

Utilizamos como controle normalizador a Ciclofilina, pois este gene não 

altera sua expressão cardíaca em nosso modelo de IC.

Os passos da reação em cadeia da polimerase em tempo real foram 

os seguintes: a) denaturaçao a 95ºC por 10 minutos para a ativação da 

enzima AmpliTaq Gold; b) 45 ciclos a 95ºC por 15 segundos (denaturação) e 

60ºC por 1 minuto (anelamento). As fluorecências foram lidas em detector 

ABI PRISM 7700 (Applied Biosystems). Esses experimentos foram 

realizados em colaboração com o Laboratório de Genética e Cardiologia 

Molecular, sob coordenação do Prof. Dr. José Eduardo Krieger (InCor-

HCFMUSP).
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Ao sense: 5’-GTACAGACAGCACCCTACTT-3’;

Ao antisense: 5’-CACGTCACGGAGAAGTTGTT-3’;

AT1 sense: 5'-TCACCTGCATCATCATCTGG-3'

AT1 antisense: 5'-AGCTGGTAAGAATGATTAGG-3'

AT2 sense: 5’-TTGGCTTTTTGGACCTGTGAT-3’

AT2 antisense: 5’-CCGGAAATAAAATGTTGGCAA-3’

Ciclofilina sense: 5’-AATGCTGGACCAAACACAAA-3’;

Ciclofilina antisense: 5’-CCTTCTTTCACCTTCCCAAA-3’

4.12 Análise estatística

Os resultados obtidos estão expressos no formato de média ± desvio 

padrão da média. Para comparar o efeito do treinamento físico e do genótipo 

na distância total percorrida no teste de esforço físico máximo, na fração de 

encurtamento e no comportamento da FC ao longo do protocolo 

experimental, foi utilizada ANOVA de duas vias para medidas repetidas com 

post-hoc de Tukey (Statistica software, StatSoft, Inc.,Tulsa, OK, EUA). Para 

comparar o efeito do treinamento físico e do genótipo sobre a estrutura 

cardíaca e os componentes do SRA, foi utilizada ANOVA de duas vias com 

post-hoc de Tukey. As análises foram consideradas estatisticamente 

diferentes quando P<0,05. A porcentagem de sobrevida foi analisada pelo 

teste Mantel-Haenszel logrank e modelo de regressão de Cox.
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5. RESULTADOS

5.1 Características da amostra

O comportamento da massa corporal dos camundongos WT e KO de 

ambos os grupos, sedentário e treinado, não apresentou diferença 

significante em nenhum momento do protocolo experimental (Figura 4). O 

resultado mostra que nessa faixa etária, a massa corporal independe do 

genótipo dos animais e do fato de terem sido ou não submetidos ao 

protocolo de treinamento físico.

Figura 4 – Evolução da massa corporal dos camundongos controle (WT) e 
com inativação gênica para os receptores α2A/α2C-adrenérgicos (KO) 
submetidos ao protocolo experimental; sedentários (S) e treinados (T).
Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de 
duas vias (ANOVA) para medidas repetidas com post-hoc de Tukey.

Independentemente das alterações fisiológicas conhecidas

apresentadas pelos camundongos KO, não obtivemos um número 

significativo de mortes nesse grupo (Figura 5). Um camundongo de cada 

grupo KO morreu, representando uma baixa de 6,67%. De fato, dos 3 aos 5 

meses os camundongos KO apresentam disfunção cardíaca em estágio 

inicial e a taxa de mortalidade é reduzida (Brum et al. 2002). No grupo WT 

não houve registro de morte de animais.
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Figura 5 – Porcentagem de sobrevida dos animais controle (WT) e com 
inativação gênica para os receptores α2A/α2C-adrenérgicos (KO) submetidos 
ao protocolo experimental; sedentários (S) e treinados (T).
Os dados foram comparados entre os grupos pelo teste de Mantel-Haenszel 
logrank e modelo de regressão de Cox.

5.2 Variáveis hemodinâmicas e tolerância a realização de esforço físico

5.2.1 Evolução da pressão arterial

Os valores de pressão arterial apresentados pelo grupo de animais 

treinados, não foram significantemente diferentes em relação aos dos 

animais sedentários. Todos os camundongos apresentaram valores iniciais 

de pressão arterial basal semelhantes, os quais se mantiveram constantes 

até o último registro experimental (Figura 6). Nossos resultados indicam 

também que o genótipo do animal não provocou alteração na pressão 

arterial, pois os camundongos WT e KO apresentaram valores semelhantes.
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Figura 6 – Evolução da pressão arterial caudal de camundongos controle 
(WT) e com inativação gênica para os receptores α2A/α2C-adrenérgicos (KO) 
submetidos ao protocolo experimental; sedentários (S) e treinados (T).
Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de 
duas vias para medidas repetidas (ANOVA) com post-hoc de Tukey.

5.2.2 Evolução da FC de repouso

A redução da FC de repouso (bradicardia de repouso) é um 

importante marcador fisiológico responsável por mostrar a adaptação 

cardiovascular ao treinamento físico aeróbio. Na Figura 7 observa-se uma 

significativa queda da FC de repouso dos camundongos treinados quando 

estes são comparados aos seus respectivos valores prévios no inicio do 

experimento. Houve uma diminuição de 25% (aproximadamente 148 

batimentos, na FC dos animais do grupo WT e uma diminuição de 28%

(aproximadamente 191 batimentos), na FC do grupo KO. A bradicardia de 

repouso manifestou-se a partir da quarta semana do período experimental, 

permanecendo constante até o seu término. Esse comportamento não foi 

observado nos animais sedentários, pois o grupo WT sedentário manteve os 

valores de FC semelhantes durante todo o período. Por outro lado, nas 

últimas duas semanas do experimento, o grupo KO sedentário apresentou 

um aumento expressivo nos valores de FC comparados aos WT, cerca de 

15%, com valores médios de 92 batimentos.
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Figura 7 – Evolução da FC de repouso dos camundongos controle (WT) e 
com inativação gênica para os receptores α2A/α2C-adrenérgicos (KO) 
submetidos ao protocolo experimental; sedentários (S) e treinados (T).
* diferença significante entre KO S vs. KO T;
# diferença significante entre WT S vs. WT T;
† diferença significante entre KO S vs. WT S.
Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de 
duas vias para medidas repetidas (ANOVA) com post-hoc de Tukey 
(p<0,05).

5.3 Tolerância à realização de esforço físico máximo

A capacidade máxima de realização de esforço físico é definida como 

a quantidade de exercício físico executado em um teste progressivo até a 

exaustão (Bernstein 2003). A Figura 8 mostra a distância total percorrida 

pelos camundongos no teste de esforço físico máximo. O treinamento físico 

reverteu a intolerância ao esforço físico no grupo KO, aumentando em 61% 

a distância percorrida, corroborando estudo prévio de nosso grupo (Medeiros 

et al. 2007). Por outro lado, o grupo KO sedentário apresentou uma redução 

na quantidade de exercício físico realizado, com diminuição de 57% na 

distância percorrida, fato que está diretamente relacionado ao grau de 

comprometimento causado pelo avanço no quadro clínico da IC, pois ao 

término do protocolo experimental os camundongos estavam com 5 meses 

de idade.
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Figura 8 – Distância total percorrida no teste de esforço físico máximo 
realizado por camundongos controle (WT) e com inativação gênica para os 
receptores 2A/2C-adrenérgicos (KO); sedentários (S) e treinados (T); pré- e 
pós- período experimental (PE).
* diferença significante vs. 3 meses de idade (pré-PE);
# diferença significante vs. WT.
Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de 
duas vias para medidas repetidas (ANOVA) com post-hoc de Tukey 
(P<0,05).

5.4 Estrutura e função cardíacas

Analisamos a razão massa do VE/massa corporal porque, apesar de 

simples, é um método eficaz para avaliar a hipertrofia do coração. A Figura 9 

mostra que o grupo KO apresentou um quadro de hipertrofia cardíaca 

patológica, pois a razão massa do VE/massa corporal aumentou 16% em 

relação ao grupo WT. Já o treinamento físico aeróbio não induziu hipertrofia 

cardíaca em nenhum dos grupos estudados (WT e KO).



37

Figura 9 – Massa do VE corrigida pela massa corporal dos camundongos 
controle (WT) e com inativação gênica para os receptores α2A/α2C-
adrenérgicos (KO); sedentários (S) e treinados (T).
# diferença significante vs. WT.
Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de 
duas vias (ANOVA) com post-hoc de Tukey (P<0,05).

Avaliamos também a estrutura do coração pela medida do diâmetro 

transverso dos cardiomiócitos e pela quantificação da fração de volume de 

colágeno cardíaco. O grupo KO apresentou aumento da ordem de 28% no 

diâmetro dos cardiomiócitos em relação ao grupo WT (Figura 10A), 

reproduzindo o observado com a razão massa do VE/massa corporal. O 

treinamento físico mostrou uma tendência de redução do diâmetro dos 

cardiomiócitos no grupo KO (p=0,07), corroborando estudos prévios de 

nosso grupo (Rolim et al. 2007).

Observamos também um aumento expressivo (55%) na fração de 

volume de colágeno cardíaco no grupo KO (Figura 10B). O treinamento 

físico não reverteu o aumento na fração de volume de colágeno, pois se 

sabe que a progressão da IC é acompanhada de aumento de fibrose (Brum 

et al. 2002; Schaper et al. 1991), que por sua vez está intimamente 

relacionado à hiperatividade do SRA (Sun et al. 1997). Dessa forma, 

podemos dizer que o remodelamento cardíaco nos camundongos KO 

ocorreu devido aos mecanismos compensatórios iniciais, necessários e 

fundamentais para a manutenção da função cardíaca em situações de IC.
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Figura 10 – Diâmetro dos cardiomiócitos (painel A) e fração de volume de 
colágeno cardíaco (painel B) dos camundongos controle (WT) e com 
inativação gênica para os receptores α2A/α2C-adrenérgicos (KO) submetidos 
ao protocolo experimental; sedentários (S) e treinados (T).
# diferença significante vs. WT.
Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de 
duas vias (ANOVA) com post-hoc de Tukey (P<0,05).

Finalmente, para avaliar o comportamento da função cardíaca nos 

camundongos KO foi realizado exame ecocardiográfico, pré- e pós- período 

experimental, onde utilizamos a fração de encurtamento como índice de 

função sistólica. Foi comprovada a eficácia do protocolo de treinamento 

físico aeróbio, pois houve uma significativa melhora da função cardíaca dos 

camundongos treinados do grupo KO (29%) e WT (16%). Além disso, 

observou-se que o grupo KO sedentário apresentou uma piora na função 

cardíaca (29%) à medida que há progressão da IC (Figura 11).
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Figura 11 – Fração de encurtamento em camundongos controle (WT) e com 
inativação gênica para os receptores α2A/α2C-adrenérgicos (KO) submetidos 
ao protocolo experimental; sedentários (S) e treinados (T); pré- e pós-
período experimental (PE).
* diferença significante vs. 3 meses de idade (pré-PE);
# diferença significante vs. WT.
Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de 
duas vias para medidas repetidas (ANOVA) com post-hoc de Tukey 
(P<0,05).

5.5 Efeito do treinamento físico aeróbio sobre a via do sistema renina-

angiotensina

5.5.1 Atividade da renina plasmática e expressão de renina renal

Iniciamos a análise da via do SRA com a dosagem da atividade da 

renina plasmática e a expressão de renina no rim dos camundongos. A 

Figura 12A mostra que apesar de não ter sido significante, houve uma 

menor atividade da renina plasmática nos camundongos KO quando 

comparados aos WT (animais com 5 meses de idade). Por outro lado, o 

treinamento físico aumentou expressivamente a atividade da renina 

plasmática nos camundongos KO quando comprados aos respectivos 

sedentários e ao grupo WT (200% e 56%, respectivamente). Para comprovar 

essa diferença, realizamos a análise da expressão protéica de renina no rim 

dos camundongos onde obtivemos as mesmas variações (Figura 12B).
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Figura 12 – Atividade da renina plasmática (painel A) e expressão de renina 
renal (painel B) em camundongos controle (WT) e com inativação gênica 
para os receptores α2A/α2C-adrenérgicos (KO) submetidos ao protocolo 
experimental; sedentários (S) e treinados (T).
* diferença significante vs. KO S;
# diferença significante vs. WT.
Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de 
duas vias (ANOVA) com post-hoc de Tukey (P<0,05).

5.5.2 Expressão de angiotensinogênio cardíaco

A análise da expressão gênica do Ao no coração dos camundongos 

mostrou que o grupo KO possui concentrações de Ao cardíaco 

significantemente maiores em relação aos animais do grupo WT (95%). A 
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intervenção com o treinamento físico aeróbio não foi capaz de reverter esse 

quadro (Figura 13). Já no grupo WT não houve diferenças na expressão 

gênica de Ao cardíaco.

Figura 13 – Expressão gênica de angiotensinogênio cardíaco em 
camundongos controle (WT) e com inativação gênica para os receptores 
α2A/α2C-adrenérgicos (KO) submetidos ao protocolo experimental; 
sedentários (S) e treinados (T).
# diferença significante vs. WT.
Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de 
duas vias (ANOVA) com post-hoc de Tukey (P<0,05).

           5.5.3 Atividade da enzima conversora de angiotensina

A Figura 14A mostra a atividade da ECA no coração dos animais. 

Observamos que o grupo KO sedentário apresentou uma discreta elevação 

da atividade dessa enzima (18%). A intervenção com o treinamento físico fez 

com que a atividade da ECA reduzisse significantemente (40%). Não houve 

alterações na atividade da ECA cardíaca no grupo WT. A Figura 14B mostra 

a atividade da ECA no rim dos camundongos. O grupo KO sedentário 

apresentou um expressivo aumento na atividade da ECA renal quando 

comprado ao grupo WT (36%). O treinamento físico reverteu o aumento na

atividade da ECA renal do grupo KO para os mesmos níveis do WT. Não 

houve alterações na atividade da ECA renal no grupo WT. A Figura 14C 

mostra a atividade da ECA no pulmão dos camundongos, onde 

independentemente do genótipo do animal e da intervenção com o 

treinamento físico, não houve alterações na atividade da ECA pulmonar

entre os grupos estudados.
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B

C

Figura 14 – Atividade da enzima conversora de angiotensina no coração 
(painel A), no rim (painel B) e no pulmão (painel C) em camundongos 
controle (WT) e com inativação gênica para os receptores α2A/α2C-
adrenérgicos (KO) submetidos ao protocolo experimental; sedentários (S) e 
treinados (T).
* diferença significante vs. KO S;
# diferença significante vs. WT.
Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de 
duas vias (ANOVA) com post-hoc de Tukey (P<0,05).
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Por fim, vimos que a atividade da ECA no soro dos camundongos 

não sofreu nenhuma alteração significante, tanto em relação ao genótipo 

quanto em relação à intervenção com o treinamento físico (Figura 15).

Figura 15 – Atividade da enzima conversora de angiotensina no soro em 
camundongos controle (WT) e com inativação gênica para os receptores 
α2A/α2C-adrenérgicos (KO) submetidos ao protocolo experimental; 
sedentários (S) e treinados (T).
Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de 
duas vias (ANOVA) com post-hoc de Tukey.

5.5.4 Expressão de angiotensina II no coração

Independente do aumento na atividade da renina plasmática ocorrida 

com o treinamento físico e da elevada expressão gênica de Ao cardíaco 

observado nos camundongos KO, o treinamento físico foi capaz de reverter 

a elevada expressão de angiotensina II cardíaca apresentada por esse 

grupo de animais em relação ao grupo WT (290%) (Figura 16). Não houve 

alterações nos níveis de angiotensina II no grupo WT.
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Figura 16 – Expressão de angiotensina II cardíaca em camundongos 
controle (WT) e com inativação gênica para os receptores α2A/α2C-
adrenérgicos (KO) submetidos ao protocolo experimental; sedentários (S) e 
treinados (T).
* diferença significante vs. KO S;
# diferença significante vs. WT.
Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de 
duas vias (ANOVA) com post-hoc de Tukey (P<0,05).

5.5.5 Expressão de receptores de angiotensina II no coração

Foi realizada a análise da expressão gênica dos receptores de 

angiotensina II (AT1 e AT2) no coração dos camundongos, para que 

pudéssemos ter um parâmetro completo da atividade do SRA cardíaco 

nesse modelo de IC. A Figura 17A mostra que não houve diferenças na 

expressão do receptor AT1 tanto em relação ao genótipo do animal quanto 

em relação à intervenção com o treinamento físico. O mesmo resultado foi 

observado quando analisamos a expressão gênica do receptor AT2 (Figura 

17B).
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Figura 17 – Expressão gênica dos receptores de angiotensina II cardíacos 
AT1 (painel A) e AT2 (painel B) em camundongos controle (WT) e com 
inativação gênica para os receptores α2A/α2C-adrenérgicos (KO) submetidos 
ao protocolo experimental; sedentários (S) e treinados (T).
Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de 
duas vias (ANOVA) com post-hoc de Tukey.

5.5.6 Expressão da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2)

Nossos resultados mostraram que o provável fator limitante para a 

redução da expressão de angiotensina II cardíaca tenha sido a queda na 

atividade da ECA cardíaca provocada pelo treinamento físico. Uma hipótese 

seria que o treinamento físico, por meio da elevação nos níveis de 

angiotensina I, estivesse provocando um desvio na via do SRA. Para testar 
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essa hipótese, analisamos a expressão da ECA2 no coração dos 

camundongos, pois esta enzima é responsável pela síntese do peptídeo 

angiotensina 1-7. Os resultados mostraram que o treinamento físico 

promove um desvio na via do SRA, pois o grupo KO treinado apresentou um 

significativo aumento na expressão de ECA2 em relação ao grupo WT (79%) 

(Figura 18).

Figura 18 – Expressão da enzima conversora de angiotensina 2 no coração 
de camundongos controle (WT) e com inativação gênica para os receptores 
α2A/α2C-adrenérgicos (KO) submetidos ao protocolo experimental; 
sedentários (S) e treinados (T).
# diferença significante vs. WT.
Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de 
duas vias (ANOVA) com post-hoc de Tukey (P<0,05).
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6. DISCUSSÃO

Os resultados obtidos neste estudo mostram a influência do 

treinamento físico aeróbio sobre a via do SRA em modelo genético de IC 

induzida pela hiperatividade simpática. Os camundongos KO treinados 

apresentaram uma expressiva diminuição na atividade da ECA e na 

expressão de angiotensina II no coração, sugerindo que sob condições 

patológicas, a adaptação ao treinamento físico faz com que o organismo 

desenvolva mecanismos regulatórios ante as modificações locais do SRA. 

Os dados demonstraram também que o treinamento físico previne o 

desenvolvimento da intolerância ao esforço e a progressão do processo de 

remodelamento cardíaco nos camundongos KO.

6.1 Efeito do treinamento físico sobre a massa corporal

No presente estudo, buscamos avaliar se a massa corporal dos 

camundongos sofreria alteração com o treinamento físico e se o genótipo 

influenciaria essas mudanças. A hiperatividade simpática do grupo KO é 

responsável pelo aumento no metabolismo energético, o que leva a uma 

diminuição da quantidade de gordura corporal. Entretanto, os dados 

mostram que a evolução da massa corporal dos quatro grupos submetidos 

ao protocolo experimental foi semelhante durante todo o período de estudo.

Tais observações corroboram os resultados obtidos em estudos com 

roedores treinados em diferentes modalidades. Kemi et al. (2002); Nakao et 

al. (2000), avaliaram as alterações de massa corporal de camundongos 

treinados em esteira e natação respectivamente, no entanto, nenhuma 

variação foi encontrada. Segundo Stevenson et al. (1966), uma das

explicações seria o ajuste da dieta do animal, ou seja, a ingestão de ração 

(calorias) pelo animal treinado torna-se equivalente ao seu gasto energético, 

resultando, portanto, na manutenção de sua massa corporal.
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6.2 Efeito do treinamento físico sobre as variáveis hemodinâmicas e a 

tolerância à realização do esforço físico máximo

6.2.1 Pressão arterial basal

Os dados de pressão arterial foram obtidos por pletismografia de 

cauda que, apesar de ser um método indireto é bastante eficaz, pois permite 

resultados reprodutíveis com medidas realizadas por meio de implantação 

de cânula em animais acordados.

A literatura mostra que o treinamento físico aeróbio não causa 

modificações nos valores da pressão arterial de repouso em indivíduos 

normotensos (Silva et al. 1997), mesmo quando existem variações, estas 

são de pequena magnitude (Van Hoof et al. 1989). Por outro lado, sabe-se 

que o treinamento físico é capaz de reduzir a pressão arterial em indivíduos 

hipertensos. Veras-Silva et al. (1997) mostraram que o treinamento físico 

realizado em intensidade moderada (55% do VO2 máx.), atenuou a pressão 

arterial de ratos hipertensos quando comparado aos respectivos grupos 

sedentário e treinado em alta intensidade.

Nossos resultados mostram que a pressão arterial dos camundongos 

não sofreu modificações ao longo do experimento, demonstrando que o 

grupo KO não apresentou diferenças significativas em relação ao WT. Além 

disso, os camundongos submetidos ao protocolo de treinamento físico não 

apresentaram diferenças significantes nos valores de pressão arterial 

quando comparados aos sedentários. Tais dados consolidam as 

observações prévias de nosso grupo (Medeiros et al. 2007), onde a pressão 

arterial permaneceu inalterada.

O fato de os camundongos KO apresentarem hiperatividade simpática 

e, conseqüentemente, elevada atividade do SRA, dar-nos-ia subsídios para 

um possível aumento nos valores de pressão arterial, visto que o SRA 

desempenha um papel fundamental na manutenção da pressão. Entretanto, 

os resultados obtidos sugerem que esse sistema possua mecanismos 

compensatórios que, uma vez ativados, são capazes de modular os valores 

basais de pressão arterial.
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6.2.2 Freqüência cardíaca basal

Um dos objetivos deste estudo foi analisar os efeitos do treinamento 

físico aeróbio sobre a resposta da FC basal, já que o comportamento desta 

consiste em um excelente parâmetro para comprovar a eficácia do 

treinamento físico. Além disso, a taquicardia basal apresentada pelos 

camundongos KO é extremamente deletéria quando mantida cronicamente, 

pois resulta em uma piora da função cardíaca. Portanto, avaliar se o 

treinamento físico foi capaz de normalizar a FC nos animais KO foi de 

extrema importância no presente estudo.

O treinamento físico aeróbio é capaz de induzir a bradicardia de 

repouso tanto em humanos (Iellamo et al. 2002) quanto em modelos 

experimentais (Yamamoto et al. 2001). No estudo realizado por Negrao et al. 

(1992) foi demonstrado que a bradicardia de repouso, após um período de 

treinamento físico, era causada por um mecanismo associado à diminuição 

da FC intrínseca.

Schaible et al. (1979) avaliaram as adaptações cardiovasculares ao 

treinamento físico em natação e esteira em ratos. Após oito semanas de 

experimento, os animais treinados em natação apresentaram uma maior 

bradicardia de repouso em relação aos treinados em esteira. Por outro lado, 

no presente estudo, observou-se uma bradicardia de repouso de maior 

magnitude quando comparado a trabalhos prévios realizados em nosso 

laboratório (Medeiros et al. 2007), os quais utilizaram o treinamento com 

natação como método de intervenção. Essa diferença pode ser devida tanto 

à especificidade quanto à intensidade do treinamento.

Nossos resultados mostram que os grupos treinados apresentaram 

valores semelhantes de FC a partir da quarta semana de experimento, isso 

ocorreu independentemente da diferença prévia observada entre ambos. 

Essa resposta foi interessante, pois a hiperatividade simpática dos 

camundongos KO foi normalizada através do treinamento físico, fazendo 

com que a FC desse grupo mantivesse médias semelhantes às do grupo 

WT.
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6.3 Tolerância à realização do esforço físico máximo

A capacidade de realização de esforço, segundo Bernstein (2003), é a 

quantidade de exercício físico executado em um teste progressivo máximo, 

podendo ser medida pelas variáveis obtidas no próprio teste.

Pelo fato de ter sido realizado em esteira rolante e desenvolvido em 

nosso laboratório (Ferreira et al. 2007b), o teste de esforço físico máximo 

nos forneceu uma ótima base para a avaliação das adaptações 

cardiovasculares. Para a interrupção do teste, adotou-se a exaustão 

completa do animal, a qual foi caracterizada pela sua incapacidade em 

manter o padrão de corrida.

A distância total percorrida durante o teste melhorou de forma 

expressiva no grupo de camundongos treinados quando os valores dos dois 

testes foram comparados entre si. Tal resultado evidencia o efeito benéfico 

do treinamento físico sobre a capacidade de realização de esforço físico. 

Esse benefício ocorreu independente do genótipo do animal, reforçando os 

achados prévios de nosso grupo (Ferreira et al. 2007b; Medeiros et al. 2007; 

Rolim et al. 2007). Por outro lado, enquanto os camundongos do grupo WT 

mantiveram praticamente os mesmos valores obtidos no primeiro teste, os 

do grupo KO apresentaram uma diminuição na distância percorrida durante 

o teste. Essa piora está diretamente relacionada ao grau de 

comprometimento causado pelo avanço da IC. De fato, o teste de esforço 

físico máximo constitui-se em um parâmetro para avaliar o grau de 

adaptações benéficas proporcionadas pelo treinamento físico. Nesse 

contexto, o estudo de Roveda et al. (2003), avaliou um programa de quatro 

meses de treinamento físico aeróbio, com intensidade de até 10% abaixo do 

ponto de compensação respiratória. Os resultados mostraram que os 

indivíduos portadores de IC apresentaram significativas melhoras na 

capacidade física.

A melhora da tolerância ao esforço proporcionada pelo treinamento 

físico está intimamente relacionada às alterações periféricas, pois previne o 

surgimento de anormalidades metabólicas e histológicas no tecido muscular 

esquelético, as quais estão associadas à redução da capacidade funcional 
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ao exercício (Bacurau et al. 2009). O grupo de Hambrecht et al. (1995)

observou um aumento do volume enzimático da citocromo oxidase, aliado ao 

aumento do fluxo sangüíneo para o quadríceps em portadores de IC 

submetidos a um programa de treinamento físico. Os autores também 

observaram uma evidente redistribuição das fibras musculares do tipo I e do 

tipo II, após o mesmo período.

6.4 Estrutura e função do músculo cardíaco

6.4.1 Análise estrutural cardíaca

O processo de remodelamento cardíaco pode ter três origens 

distintas: a) crescimento normal, decorrente do desenvolvimento dos 

indivíduos; b) crescimento fisiológico, devido às adaptações ao treinamento 

físico e c) crescimento patológico, devido às alterações provocadas por 

doenças do aparelho circulatório. O aumento da massa do coração na IC é 

um dos principais fatores relacionados à disfunção cardíaca e é considerado 

padrão ouro para o diagnóstico da IC em humanos (van den Bosch et al. 

2006) e em animais experimentais (Sauzeau et al. 2006).

Ao avaliarmos a estrutura do coração nos camundongos WT e KO, 

observamos que o treinamento físico não induziu a hipertrofia cardíaca em 

nenhum dos grupos estudados, pois não houve um aumento significante na 

razão massa do VE/massa corporal dos animais treinados, quando estes 

foram comparados aos respectivos sedentários. Já o grupo KO apresentou 

um quadro de hipertrofia cardíaca patológica, pois aumentos na razão 

massa do VE/massa corporal em relação ao grupo WT foram observados. 

Paralelamente a isso, os camundongos KO apresentaram em relação ao 

grupo WT, um aumento no diâmetro dos cardiomiócitos, que foi parcialmente 

revertido pelo efeito do treinamento físico. Já a fração de volume de 

colágeno do grupo KO foi significativamente maior quando comparada ao 

grupo WT e apresentou modestas alterações com o treinamento físico. 

Acreditamos que a perda da complacência ventricular pelo acúmulo de 

colágeno aliado à hipertrofia dos cardiomiócitos reflita a disfunção cardíaca 

apresentada pelo grupo KO (Brum et al. 2002).
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Em exercícios físicos dinâmicos a sobrecarga sobre o coração é 

preferencialmente volumétrica, o que leva a uma hipertrofia excêntrica do 

músculo cardíaco, isto é, um aumento no comprimento do cardiomiócito. 

Nesse caso, o aumento preponderante não é na espessura da parede da 

câmara, mas no diâmetro da cavidade. Diferentes espécies de animais 

apresentam diferentes respostas hipertróficas ao treinamento físico. Um 

estudo com camundongos treinados em natação (Kaplan et al. 1994), 

mostrou que a massa do miocárdio aumentou cerca de 16%, enquanto 

trabalhos envolvendo treinamento em esteira mostraram aumentos de 

aproximadamente 14% (Kemi et al. 2002). Evangelista et al. (2006), também 

mostraram aumento na massa do VE de camundongos submetidos ao 

treinamento físico com natação, atribuindo as diferentes respostas 

fisiológicas a essa modalidade ao estresse que o meio líquido exerce sobre 

o animal. Nossos resultados corroboram os achados de Niebauer et al. 

(1999), onde não foi observada hipertrofia cardíaca em camundongos 

treinados em esteira. Isso pode sugerir que, tanto a intensidade quanto a 

modalidade do treinamento físico interferem na resposta hipertrófica do 

miocárdio.

A reversão do remodelamento cardíaco patológico é uma das 

estratégias mais eficazes quando se busca melhorar a função cardíaca em 

portadores de IC. Neste estudo, o treinamento físico aeróbio teve pouco 

impacto no processo de remodelamento cardíaco nos camundongos KO, 

enquanto que um importante efeito anti-remodelamento foi demonstrado 

pelo nosso grupo utilizando-se o tratamento farmacológico com Losartan 

(Ferreira et al. 2007a). O efeito mais pronunciado do Losartan, comparado 

ao treinamento físico aeróbio, frente aos prejuízos do remodelamento 

cardíaco, pode ter sido devido ao bloqueio direto do receptor AT1. Estudos 

demonstram que o receptor AT1 desempenha um papel crucial na 

progressão da hipertrofia e da fibrose cardíacas (Dzau et al. 2001; Hoffmann 

2005; Hoffmann et al. 2001) e esse mecanismo também pode ser ativado 

por uma via independente da angiotensina II (Zou et al. 2004). No presente 

estudo, vimos que o treinamento físico não provocou alterações na 
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expressão gênica dos receptores AT1 e AT2 no grupo KO. Dessa forma, o 

treinamento físico, pela redução da angiotensina II cardíaca provocou uma 

leve redução no diâmetro dos cardiomiócitos, enquanto que a terapia com 

Losartan, pelo bloqueio direto do receptor AT1, teve um efeito maior sobre o 

remodelamento cardíaco. Nossos resultados corroboram outros estudos que 

mostraram pequeno impacto do treinamento físico na reversão do 

remodelamento cardíaco induzido pelo uso de esteróides anabólicos (Rocha 

et al. 2007). Além disso, dados recentemente obtidos pelo nosso grupo 

apontam que o tratamento dos camundongos KO com diferentes gerações 

de β-bloqueadores também foi eficaz em reverter o remodelamento 

cardíaco, melhorar a função do coração e aumentar a taxa de sobrevida dos 

animais (Bartholomeu et al. 2008).

O treinamento físico aeróbio não provocou impacto considerável no 

acúmulo de colágeno cardíaco no grupo KO, corroborando dados obtidos em 

estudos prévios onde o treinamento físico não altera a fração total de 

colágeno cardíaco (Thomas et al. 2000). Contudo, o treinamento físico 

parece preservar o declínio da expressão de colágeno tipo I e III observados 

no envelhecimento. Um possível efeito do treinamento físico talvez seja a 

sobreposição do colágeno tipo III pelo tipo I, já que o treinamento físico 

aumenta a complacência da câmara (Weber 1997).

6.4.2 Função cardíaca

O exame ecocardiográfico é recomendado na avaliação funcional do 

coração, com fins de prognóstico e indicador de progressão da IC. Os 

parâmetros funcionais são as medidas mais comumente utilizadas no 

diagnóstico da IC em humanos (de Simone et al. 2002) e também em 

animais experimentais (Nienaber et al. 2003). Dessa forma, para avaliar as 

alterações funcionais cardíacas decorrentes da hiperatividade simpática nos 

camundongos KO, foi realizado o exame ecocardiográfico antes e após o 

período experimental, ou seja, aos três e aos cinco meses de idade dos 

camundongos, respectivamente.



54

Conforme observado, aos três meses de idade, os camundongos KO

apresentaram ligeira diminuição da função sistólica, caracterizada pela 

diminuição da fração de encurtamento. Aos cinco meses de idade 

constatamos uma piora da função cardíaca do grupo KO, evidenciada pela 

significativa redução na fração de encurtamento. Porém, a intervenção com 

o treinamento físico aeróbio foi capaz de melhorar a função cardíaca dos 

camundongos de ambos os grupos, aumentando significativamente a fração 

de encurtamento.

A disfunção cardíaca observada em nosso modelo de IC é 

conseqüência da ativação recíproca do sistema nervoso simpático e do 

SRA. A hiperativação de ambos leva à diminuição da expressão dos 

receptores β1-adrenérgicos cardíacos desencadeada pela elevada liberação 

de NA no terminal nervoso simpático (Bristow 1993), além da elevada 

síntese de angiotensina II (Goodman 2003). Isso mostra que a interação 

entre sistema nervoso simpático e SRA contribui consideravelmente para o 

agravamento da disfunção cardíaca na IC.

Sabemos que tratamentos farmacológicos específicos, por exemplo, 

com β-bloqueadores ou antagonistas de receptor AT1 podem minimizar ou 

até mesmo reverter o remodelamento cardíaco associado à IC, por diminuir 

a estimulação β-adrenérgica. No entanto, o efeito de tratamentos 

alternativos, como o treinamento físico aeróbio, na função cardíaca tanto de 

portadores quanto de modelos experimentais de IC, ainda não está 

totalmente esclarecido. Estudos mostram que existe uma manutenção da 

fração de encurtamento em sujeitos saudáveis submetidos a um protocolo 

de treinamento físico (Kemi et al. 2005). Por outro lado, Rodrigues et al. 

(2006) demonstraram que o treinamento físico aumentou a fração de 

encurtamento em jovens, quando avaliada pelo método de doppler tecidual.

Uma limitação de nossas análises ecocardiográficas foi a 

impossibilidade da avaliação da função diastólica, pois a elevada FC dos 

camundongos, mesmo sob anestesia, causou a sobreposição das ondas E 

(enchimento rápido do ventrículo) e A (enchimento lento do ventrículo). A 
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medida do tempo de relaxamento isovolumétrico não foi sensível o suficiente 

para detectar diferenças entre os grupos.

6.5 Efeito do treinamento físico aeróbio sobre a via do sistema renina-

angiotensina

Os camundongos KO apresentam uma exacerbada atividade do SRA 

(Ferreira et al. 2007a). De fato, é conhecido que os mecanismos neuro-

hormonais possuem importante função na progressão da IC (Goldsmith 

2004; Mancia et al. 2006; Zucker 2006) e a  prolongada hiperatividade tanto 

do sistema nervoso simpático quanto do SRA exerce efeitos deletérios 

diretos no coração, independentemente das ações hemodinâmicas (Grassi 

et al. 1997; Mann et al. 1992). Dessa maneira, terapias que modulem a 

ativação neuro-hormonal na IC, como β-bloqueadores, antagonistas de 

receptor AT1, inibidores da ECA e até mesmo o treinamento físico são 

estratégias benéficas e seus mecanismos ainda necessitam ser melhor 

esclarecidos (Belardinelli 2007; Braith et al. 1999; Wan et al. 2007). Baseado 

nesse fato, o presente estudo desenvolveu-se com o propósito de verificar 

se o treinamento físico aeróbio seria capaz de prevenir o aumento da 

atividade do SRA nesse modelo animal.

O SRA e o sistema nervoso simpático possuem uma contra-regulação 

positiva na produção de peptídeos pleiotrópicos, como a angiotensina II. 

Este peptídeo estimula o remodelamento cardíaco por meio de efeitos 

hemodinâmicos diretos, como o aumento da pós-carga e indiretos, como o 

aumento da síntese de proteínas da matriz extracelular (Nagano et al. 1992; 

Leenen et al. 2001). O resultado final dessa potente ativação do SRA é uma 

relevante contribuição para a deterioração do quadro clínico da IC.

Com a recente descoberta dos mecanismos celulares e moleculares 

envolvidos nesse processo, houve um grande avanço em seu tratamento. 

Intervenções que busquem reduzir a atividade do sistema nervoso simpático 

também são capazes de reduzir a atividade dos componentes do SRA. Isso 

está comprovado com nossos resultados, pois foi demonstrado em estudo 

prévio de nosso grupo que o treinamento físico é capaz de reduzir os níveis 
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de NA plasmática nos camundongos KO (Medeiros et al. 2007). Portanto, a 

redução da hiperatividade simpática induzida pelo treinamento físico pode, 

pelo menos em parte, contribuir para a diminuição dos níveis de 

angiotensina II cardíaca. Essa diminuição ocorreu paralelamente à redução 

da atividade da ECA cardíaca, mesmo na presença de uma aumentada 

expressão gênica de Ao e da elevada atividade da renina plasmática. Tais 

respostas foram observadas apenas no grupo KO treinado, sugerindo que os 

efeitos do treinamento físico são restritos aos componentes do SRA com 

alteração em seus níveis de atividade basal.

De acordo com o estudo de Dostal & Baker (1999), a maior parte da 

angiotensina II encontrada no coração é produzida no próprio tecido devido 

à ação da ECA endógena, sabe-se também que o SRA cardíaco participa da 

evolução da IC mais ativamente do que o sistêmico. Assim, a redução da 

atividade da ECA cardíaca, proporcionada pelo treinamento físico em nosso 

modelo de IC, foi extremamente benéfica. Com a regulação dos níveis da 

ECA cardíaca, existe uma fragmentação da atividade da angiotensina II e 

um conseqüente acúmulo de bradicinina que, por sua vez, possui ação 

vasodilatadora. Muitos dos efeitos benéficos atribuídos à inibição da ECA 

podem estar associados ao aumento de bradicinina (Dzau et al. 1994). Esse 

benefício parece ser ainda mais significativo nas fases mais avançadas da 

IC (Huang et al. 2001).

No estudo de Meyer et al. (1991), foi analisado o efeito de drogas 

inibidoras da ECA e do treinamento físico, em portadores de IC de grau 

moderado e grave. Os resultados mostraram que os indivíduos treinados 

apresentaram uma tolerância ao esforço e um aumento no VO2 máx 

similares àqueles que somente fizeram uso do medicamento, mostrando, 

nesse caso, que o treinamento físico é uma terapia igualmente potente à 

farmacológica. No presente estudo vimos que o grupo KO treinado 

apresentou uma expressiva diminuição na atividade da ECA cardíaca 

quando comparados ao respectivo grupo sedentário.

A ausência de similaridade entre nossos dados de atividade da ECA 

no soro e no coração tenha acontecido, talvez, devido ao fato de o 
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treinamento ter atuado na redução da atividade nervosa simpática para o 

coração e outros órgãos-alvo do SRA, como o rim, onde também houve uma 

redução significativa na atividade da ECA. É de comum consenso que o 

treinamento físico aeróbio é capaz de causar reduções na atividade 

simpática, modulando a hiperatividade neuroendócrina. Os trabalhos de 

Roveda et al. (2003); Yamamoto et al. (2001), relacionaram o treinamento 

físico com a atividade simpática e, conseqüentemente, com os níveis 

plasmáticos de neuro-hormônios; os resultados de ambos demonstraram a 

eficácia do treinamento no sentido de reduzir a ativação neuro-hormonal da 

IC. Portanto, o fato de a IC e a elevada atividade do SRA apresentada pelos 

camundongos KO ser gerada a partir de uma hiperatividade simpática, 

sugere que o treinamento físico provoque uma modulação nos níveis de NA 

e, conseqüentemente, na regulação do SRA cardíaco.

De acordo com o que aponta a literatura, o aumento da atividade 

nervosa simpática para os rins provoca um aumento na produção de renina,

(Campbell 1987) assim, partimos do pressuposto que o grupo KO 

apresentaria uma atividade da renina maior em relação ao WT. Entretanto, 

esse fato não foi observado, provavelmente devido à regulação da 

homeostasia do organismo frente aos distúrbios causados pela IC. O 

treinamento físico foi responsável por causar uma elevação na atividade da 

renina plasmática, a qual foi confirmada pelo aumento da expressão de 

renina renal nos camundongos KO.

Independente do aumento na atividade da renina o treinamento físico 

foi capaz de reverter a elevada expressão de angiotensina II cardíaca. Uma 

possível explicação é que a renina derivada da circulação não é de 

fundamental importância para a produção de angiotensina II no coração. 

Esta afirmação é baseada no resultado de estudos que julgam serem as 

mast cells a origem da renina cardíaca atuando como outro fator envolvido 

na regulação do SRA cardíaco (Le et al. 2006; Mackins et al. 2006; Silver et 

al. 2004). Além disso, sabe-se que o SRA cardíaco é mais importante no 

quadro patológico da IC do que o SRA sistêmico e que cerca de 75% da 

angiotensina II encontrada no coração é sintetizada no próprio tecido pela 
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ação da ECA endógena (Cody 1997; De Mello 2006; De Mello 2004; De 

Mello & Danser 2000; Dostal 2000). Outra explicação seria que o aumento 

da atividade da renina plasmática e a manutenção da elevada expressão do 

Ao fazem com que os níveis de angiotensina I permaneçam elevados. Com 

a diminuição da atividade da ECA e o aumento na expressão da ECA2 no 

grupo KO, o suposto aumento na angiotensina I cardíaca provocada pelo 

treinamento físico, poderia levar a um aumento nos níveis de angiotensina 1-

7, o qual tem efeito benéfico, pois a angiotensina 1-7 é conhecida por 

minimizar os efeitos da IC (Grobe et al. 2007; Loot et al. 2002; Mendes et al. 

2005).

A redução dos níveis de angiotensina II cardíaca nos camundongos 

KO, ocorreu paralelamente à melhora na função cardíaca e na tolerância à 

realização do esforço físico. Além disso, o aumento nos níveis de 

angiotensina II no coração está associado ao prejuízo no processo de 

recaptação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático (baixa expressão e 

atividade da proteína SERCA2) (Domenighetti et al. 2005). Assim, esperava-

se que o treinamento físico normalizasse o fluxo de cálcio no cardiomiócito e 

levasse à melhora da função cardíaca. De fato, estudos prévios de nosso 

grupo mostraram que o treinamento físico nos camundongos KO está 

associado a melhoras no balanço de proteínas envolvidas no fluxo de cálcio 

no cardiomiócito (Medeiros et al. 2007; Rolim et al. 2007).

Assim, os camundongos KO representam um excelente modelo para 

o entendimento dos mecanismos responsáveis pelas alterações funcionais 

cardíacas derivadas da hiperatividade simpática. O fato de utilizarmos o 

treinamento físico aeróbio como intervenção preventiva não-farmacológica 

nesse modelo, em conjunto com a análise dos componentes do SRA, nos 

possibilitou uma visão celular das adaptações cardíacas em modelo 

experimental de IC. O presente estudo foi o primeiro a descrever as 

adaptações dos componentes do SRA cardíaco ao treinamento físico na IC 

induzida pela hiperatividade simpática.
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7. CONCLUSÃO

Vimos no presente estudo que os camundongos KO apresentam IC 

derivada da hiperatividade simpática e associada com hiperativação do SRA 

cardíaco com elevação dos níveis de angiotensina II, remodelamento e 

disfunção cardíaca. A intervenção não-farmacológica com o treinamento 

físico reverteu os altos níveis de ECA e angiotensina II cardíacas, ao passo 

que melhorou a função cardíaca, a tolerância à realização do esforço físico e 

preveniu possíveis pioras no processo de remodelamento cardíaco. Com 

isso, provamos evidencias diretas do envolvimento do SRA na progressão 

da IC.
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8. ANEXOS

ANEXO A – Tabela com as médias dos dados de pressão arterial caudal 
obtidos nas análises semanais dos grupos experimentais. Controle 
sedentário (WTS), controle treinado (WTT), KO sedentário (KOS) e KO 
treinado (KOT).

1 2 3 4 5 6 7 8
WT S 107,13 106,57 112,30 106,47 104,74 101,53 107,49 113,83
WT T 111,05 103,04 103,04 113,96 105,38 107,20 103,27 111,07
KO S 117,67 103,67 119,63 110,92 109,97 105,18 103,76 117,43
KO T 113,61 113,79 113,20 117,32 108,39 103,73 109,72 107,53
DPM WTS 6,57 4,95 7,13 8,24 12,42 12,68 8,30 9,360
DPM WTT 9,83 9,50 9,50 6,22 9,87 7,85 7,90 6,73
DPM KOS 7,97 4,59 12,33 8,30 6,54 9,74 9,33 8,65
DPM KOT 7,13 6,43 7,82 7,83 7,45 9,51 12,79 5,14

ANEXO B – Tabela com as médias dos dados de frequência cardíaca 
obtidos nas análises semanais dos grupos experimentais. Controle 
sedentário (WTS), controle treinado (WTT), KO sedentário (KOS) e KO 
treinado (KOT).

1 2 3 4 5 6 7 8
WT S 615,12 637,29 616,98 620,16 616,41 629,75 630,91 623,80
WT T 594,22 588,46 537,38 412,67 422,44 404,85 414,27 408,41
KO S 665,21 684,59 669,24 665,12 674,80 711,10 708,77 713,89
KO T 678,44 644,76 574,23 392,20 422,03 409,36 437,73 408,43
DPM WTS 35,92 37,19 25,37 38,23 35,90 35,58 52,09 38,42
DPM WTT 45,30 25,56 75,39 24,15 88,19 49,47 53,33 22,34
DPM KOS 29,39 50,86 17,62 14,75 54,61 18,82 16,17 14,67
DPM KOT 40,16 99,92 59,79 38,77 90,22 52,68 90,23 17,41
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ANEXO C – Tabela com os dados individuais da razão massa do VE/massa 
corporal obtidos nas análises dos grupos experimentais. Controle sedentário 
(WTS), controle treinado (WTT), KO sedentário (KOS) e KO treinado (KOT).

VE/massa VE/massa
WTS 2,873134 WTT 3,150877
WTS 3,368821 WTT 3,227437
WTS 3,07874 WTT 3,176692
WTS 3,142322 WTT 2,871429
WTS 2,923695 WTT 2,983165
média 3,077343 WTT 2,909408
DPM 0,196528 média 3,05

DPM 0,150845

KOS 3,621908 KOT 3,403509
KOS 3,533333 KOT 3,287273
KOS 3,582237 KOT 3,215873
KOS 3,281588 KOT 3,651982
KOS 3,0299 KOT 3,990033
média 3,409793 KOT 3,592199
DPM 0,250373 KOT 3,488959

média 3,52
DPM 0,259723
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ANEXO D – Tabela com os dados individuais de diâmetro dos cardiomiócitos 
obtidos nas análises dos grupos experimentais. Controle sedentário (WTS), 
controle treinado (WTT), KO sedentário (KOS) e KO treinado (KOT).

WTS 17 KOS 23,16444
WTS 18,06 KOS 26,33211
WTS 18,74 KOS 22,42556
WTS 19,82 KOS 24,49652
WTS 18,94 KOS 22,14542
médias 18,512 KOS 22,19
DPM 1,053148 KOS 25,81474

médias 23,79554
DPM 1,759664

WTT 17,34 KOT 22,18545
WTT 17,1 KOT 22,9805
WTT 18,63 KOT 21,85
WTT 17,1 KOT 19,33636
WTT 18,94 KOT 22,36682
WTT 17,38 médias 21,74383
médias 17,74833 DPM 1,407095
DPM 0,817372
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ANEXO E – Tabela com os dados individuais de fração de encurtamento 
obtidos nas análises dos grupos experimentais. Controle sedentário (WTS), 
controle treinado (WTT), KO sedentário (KOS) e KO treinado (KOT).

pré-PE pós-PE pré-PE pós-PE
WTS 21,6 20,25316 WTT 18,2 25,92592593
WTS 23,5 20,98765 WTT 22,3 25,58139535
WTS 20,9 20,68966 WTT 18,2 32,94117647
WTS 21,7 22,36842 WTT 20 27,16049383
WTS 17,29323 20,86331 WTT 22,85714 28,95377129
WTS 20 18,71795 WTT 22,07792 26,98412698
WTS 20,55138 15,1671 WTT 20,82262 23,32439678

média 20,79209 19,86389 média 20,63681 27,26732666
DPM 1,90389 2,335981 DPM 1,918724 3,03635469

pré-PE pós-PE pré-PE pós-PE
KOS 17,4 16,4557 KOT 18,5 20
KOS 18,3 16,4557 KOT 18,5 22,5
KOS 18,5 16,44205 KOT 17,5 19,51219512
KOS 17,9 15,6 KOT 17,3 21,51898734
KOS 17,3 15,56122 KOT 17 20,25974026
KOS 18,5 15,56 KOT 19 19,75308642

KOT 17,3 19,23076923
média 17,98333 16,01244 KOT 19,44444 20
DPM 0,538207 0,480816

média 17,87143 20,39639691
DPM 0,908638 1,10537641
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ANEXO F – Tabela com os dados de atividade da renina plasmática obtidos 
nas análises dos grupos experimentais. Controle sedentário (WTS), controle 
treinado (WTT), KO sedentário (KOS) e KO treinado (KOT).

WTS WTT KOS KOT

3,08 9,80 2,51 11,49
7,47 8,61 3,40 18,08
4,46 7,03 3,05 8,91
5,30 7,39 7,33 12,82
5,98 8,21 2,33 11,49

médias 5,502988 8,20782 4,074387 12,82495
DPM 2,088499 1,257155 2,140301 4,732829

ANEXO G – Tabela com os dados de expressão de renina renal obtidos nas 
análises dos grupos experimentais. Controle sedentário (WTS), controle 
treinado (WTT), KO sedentário (KOS) e KO treinado (KOT).

WTS WTT KOS KOT
1178 2326 4700 7658
1714 4981 3405 8013
3168 3616 3200 7112
2894 4623 3744 7589

média 2238,5 3886,5 3768,33 7594,33
DPM 947,525 1190,06 813,332 453,862
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ANEXO H – Tabela com os dados de expressão gênica de 
angiotensinogênio obtidos nas análises dos grupos experimentais. Controle 
sedentário (WTS), controle treinado (WTT), KO sedentário (KOS) e KO 
treinado (KOT).

WTS WTT KOS KOT
1,91936 0,790384 0,905948 1,1651373
0,750344 0,277513 0,967612 0,9046929
0,64422 1,980171 1,702317 1,1254485
1,803282 1,376138 2,246221 1,2020526

1,497442 2,2122279
1,142742 1,8282964
1,073632 1,0178324

médias 1,279301 1,106051 1,362273 1,3508126
DPM 0,675118 0,735562 0,484899 0,4808533

ANEXO I – Tabela com os dados de expressão gênica de receptor AT1

obtidos nas análises dos grupos experimentais. Controle sedentário (WTS), 
controle treinado (WTT), KO sedentário (KOS) e KO treinado (KOT).

WTS            WTT KOS KOT
0,8942499 0,866 0,646176 0,344362512
0,3878982 0,78425 0,852635 0,66296288
0,3852188 0,3658 0,949342 0,76950361

0,25874 0,2587 0,442884 0,689
0,3656 0,365 0,6985 0,899378312

0,7111

médias 0,4583414 0,52795 0,716773 0,673041463
DPM 0,2493828 0,27627359 0,174878 0,205499039

ANEXO J – Tabela com os dados de expressão gênica de receptor AT2

obtidos nas análises dos grupos experimentais. Controle sedentário (WTS), 
controle treinado (WTT), KO sedentário (KOS) e KO treinado (KOT).

WTS WTT KOS KOT
1,955449 1,837189 0,666649 0,9106698
0,511391 0,54431 1,500039 1,0980928

0,754 0,658 0,98475 0,875
0,558 0,701 0,58749 0,6987

0,548 0,784
médias 0,94471 0,935125 0,857386 0,8732925
DPM 0,681976 0,604998 0,398173 0,1503254
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ANEXO K – Tabela com os dados de atividade da ECA cardíaca obtidos nas 
análises dos grupos experimentais. Controle sedentário (WTS), controle 
treinado (WTT), KO sedentário (KOS) e KO treinado (KOT).

WTS WTT KOS KOT
4362 5491 8765 5527
5351 6018 7650 4582
5108 6014 6456 4095
8477 4700 5209 4241
7457 6017 7895 4749

7304 3717
4960

médias 6151 5924 7195 4553
DPM 1735 850 1383 600

ANEXO L – Tabela com os dados de atividade da ECA renal obtidos nas 
análises dos grupos experimentais. Controle sedentário (WTS), controle 
treinado (WTT), KO sedentário (KOS) e KO treinado (KOT).

WTS WTT KOS KOT
28412 18546 45135 21439
21269 22508 35258 26018
17616 16908 26574 22525
18271 14956 36581 17966
29895 22338 39800 26517

24851

médias 23093 19051 36670 23219
DPM 5725,689644 3330,488 6807,72 3244,01

ANEXO M – Tabela com os dados de atividade da ECA pulmonar obtidos 
nas análises dos grupos experimentais. Controle sedentário (WTS), controle 
treinado (WTT), KO sedentário (KOS) e KO treinado (KOT).

     WTS WTT KOS KOT
28067,74 29904,91 23225,4 19154,1
27463,75 19721,34 24464,7 16129
19327,69 17479,86 16641,5 27004,8
28164,97 17590,01 16496,9 20866,1
23587,98 23616,3 13670,6

18794
17673,9

médias 25322,43 21174,03 20889 19041,8
DPM 3845,36 5911,307 3969,06 4203,49
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ANEXO N – Tabela com os dados de atividade da ECA no soro obtidos nas 
análises dos grupos experimentais. Controle sedentário (WTS), controle 
treinado (WTT), KO sedentário (KOS) e KO treinado (KOT).

WTS WTT KOS KOT
857213 916150 845896 749731
886157 786382 931317 855157
734954 745207 687136 888329
864397 856197 882561 808364
817439 760336 772508 794097
907575 747228

782474

médias 844622 812854 823884 803626
DPM 61650 71735 95928 52403



68

ANEXO O – Tabela com os dados de expressão de angiotensina II obtidos 
nas análises dos grupos experimentais. Controle sedentário (WTS), controle 
treinado (WTT), KO sedentário (KOS) e KO treinado (KOT).

WTS WTT KOS KOT
0 0 18 5
4 5 3 6
2 3 7 5
9 6 16 1
4 5 15 4

15 5
médias 3,8 3,8 12,33333 4,333333
DPM 3,34664 2,387467 5,921711 1,75119

ANEXO P – Tabela com os dados de expressão de ECA2 obtidos nas 
análises dos grupos experimentais. Controle sedentário (WTS), controle 
treinado (WTT), KO sedentário (KOS) e KO treinado (KOT).

WTS WTT KOS KOT
6361 2944 5099 5710
4254 2785 4971 10030
4366 3687 6438 8830
3273 6247 5241 8240

médias 4563,5 3915,75 5437,25 8202,5
DPM 1295,02 1603,12 676,219 1820,94
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