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RESUMO  

 



  

FARES, T.H. Estudo experimental da participação do sistema renina angiotensina-

aldosterona nas adaptações hemodinâmicas e morfofuncionais cardíacas provocadas pela 

falência ovariana – efeito do treinamento físico aeróbio. 105p. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

A privação dos hormônios ovarianos em ratas Wistar promove aumento na expressão da fibrose 

cardíaca, que pode resultar em prejuízos funcionais. Por sua vez, o exercício físico aeróbio 

impede esse aumento. Os mecanismos envolvidos nesse processo ainda são incertos. Nossa 

hipótese é que seja decorrente do aumento da expressão das proteínas de matriz mitocondrial. 

O objetivo foi investigar se o aumento na fibrose cardíaca decorrente da privação dos hormônios 

ovarianos está relacionado com o aumento da MMP-2 e calpaína-1, e se o exercício físico 

aeróbio modula a expressão dessas proteínas. Na metodologia foram utilizadas ratas Wistar 

fêmeas com 12   semanas de idade (N= 40) foram divididas em dois grupos: ovariectomizadas 

(OVX) e submetidas à cirurgia sham (SHAM). A metade de cada grupo foi submetida ao 

treinamento físico aeróbio por 12 semanas. Na 24ª semana de vida os animais foram submetidos 

à análise da morfologia e funcionalidade cardíaca por meio da ecocardiografia bidimensional; 

análise histológica para quantificação da fibrose cardíaca; e quantificação da expressão da 

Calpaína-1 e MMP-2. Os resultados foram principais que os grupo treinado OVX obteve 

menores valores de fração de ejeção e índice cardíaco, quando comparados com o grupo 

treinado SHAM. Sobre os valores de Capain1/GAPDH, o grupo OVX obteve um valor maior 

quando comparados com os grupos SHAM e SHAM treinado. Enquanto o grupo OVX treinado 

teve um menor valor quando comparado com o OVX. Concluimos que os hormônios ovarianos 

influenciam a expressão de calpaína 1 e o treinamento físico aeróbio modula a atividade e 

expressão dessa proteína. 



Palavras-chave: falência ovariana, angiotensina, calpaína-1, metaloproteinase-2, treinamento 

físico.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 



  

FARES, T.H. Experimental study of the participation of the renin-angiotensin-aldosterone 

system in cardiac hemodynamic and morphofunctional adaptations caused by ovarian 

failure - effect of aerobic exercise training. 105p. Dissertation (Masters) – Ribeirão Preto 

Medical School, University of São Paulo, São Paulo, 2021. 

Deprivation of ovarian hormones in Wistar rats promotes increased expression of cardiac 

fibrosis, which can result in incorrect damage. In turn, aerobic exercise prevents this increase. 

The mechanisms involved in this process are still uncertain. Our hypothesis is that it is due to 

the increased expression of mitochondrial matrix proteins. The objective was to investigate 

whether the increase in cardiac fibrosis resulting from the deprivation of ovarian hormones is 

related to the increase in MMP-2 and calpain-1, and whether aerobic physical exercise 

modulates the expression of these proteins. The methodology used was Wistar at 12 weeks of 

age (N = 40) were divided into two groups: ovariectomized (OVX) and undergoing sham 

surgery (SHAM). Half of each group underwent aerobic physical training for 12 weeks. In the 

24th week of life, the animals were found for the analysis of cardiac morphology and 

functionality through two-dimensional echocardiography; histological analysis for 

quantification of cardiac fibrosis; and quantification of Calpain-1 and MMP-2 expression. The 

main results were that the OVX trained groups had lower ejection fraction and cardiac index 

values when compared to the SHAM trained group. About Capain1 / GAPDH values, the OVX 

group obtained a higher value when compared to the SHAM and trained SHAM groups. While 

the trained OVX group had a lower value when compared to the OVX. We conclude that 

ovarian hormones influence the expression of calpain 1 and aerobic physical training modulates 

the activity and expression of this protein. 

Keywords: ovarian failure, angiotensin, calpain-1, metalloproteinase-2, physical training. 
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INTRODUÇÃO 

 

A menopausa (mensis = mês; pausis = pausa), definida pela Organização Mundial 

da Saúde como o a fase da vida da mulher que ocorre durante o climatério, em que a 

capacidade reprodutiva chega ao fim, é marcada pela ausência permanente das menstruações 

em decorrência da perda da atividade folicular ovariana (WHO, 1996). Esse evento decorre 

de alterações nos níveis dos hormônios sexuais femininos, com diminuição dos níveis 

circulantes de estrogênio e progesterona, e concomitante elevação dos hormônios folículo-

estimulante (FSH) e luteinizante (LH). Seu diagnóstico é eminentemente clínico e 

retrospectivo, confirmado após transcorrência de doze meses da amenorreia (WHO, 1996).  

A média de idade para ocorrência da menopausa nos países desenvolvidos é de 51 

anos, mas, em alguns casos, ela pode acontecer precocemente (antes dos 40 anos) decorrente 

de causas cirúrgicas, genéticas, autoimunes, iatrogênicas e idiopáticas (CHANG et al, 2007; 

Kalantaridou et al, 2006). Essa condição é definida como menopausa precoce 

(TORREALDAY & PAL, 2015; RODRIGUEZ & SHOUPE, 2015), e assim como na 

menopausa fisiológica, é comumente associada com risco aumentado de infarto do 

miocárdio, acidente vascular encefálico e mortalidade, seja a causa natural ou cirúrgica 

(TAKAHASHI & JOHNSON, 2015; HALL, 2015; WELLONS et al, 2012). Inclusive, 

alguns autores postulam que esta condição, comparada à menopausa fisiológica, proporciona 

riscos cardiovasculares ainda maiores (PARKER et al, 2009; LOBO, 2007; ATSMA et al, 

2006).  

Portanto, independente da época da falência ovariana, diversos estudos sugerem que 

a proteção cardiovascular, observada na mulher antes da menopausa, é decorrente da ação 

cardioprotetora exercida pelos hormônios sexuais femininos, sobretudo os estrogênios 

(KNOWTON & LEE, 2012; VITALE et al, 2010; ARNAL et al, 2007). Por sua vez, os 
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mecanismos envolvidos nessa ação cardioprotetora, bem como o papel dos estrogênios, 

ainda não estão bem estabelecidos. O que é postulado por alguns estudos é que os estrogênios 

teriam um importante papel, influenciando de forma preponderante adaptações autonômicas, 

morfológicas e funcionais cardíacas (FELIX et al, 2015; STICE et al, 2011; GUO et al, 2006; 

TOSTES et al, 2003). 

 

Hormônios ovarianos e o sistema cardiovascular  

Mais precisamente, a redução dos níveis de estrogênios parece estar intimamente 

relacionada ao desenvolvimento de hipertensão arterial e ao aumento da influência do 

sistema nervoso simpático sobre o coração (BARTON & MEYER, 2009; MOODITHAYA 

& AVADHANY, 2009; JAZBUTYTE et al, 2007; ZHU et al, 2002). Entretanto, os 

mecanismos responsáveis por essas observações ainda são controversos. Com relação às 

outras ações dos estrogênios no sistema cardiovascular, há evidências de que também 

protejam a integridade estrutural dos vasos, influenciando na regulação da musculatura 

vascular por meio da inibição de substâncias pró-inflamatórias causadoras de lesão e 

apoptose celular, como por exemplo, as citocinas inflamatórias e as moléculas de adesão 

(XING et al, 2009; CUTINI et al, 2012). Também parecem atuar na modulação do tônus 

vascular por favorecer a produção de óxido nítrico pelo endotélio, importante fator de 

relaxamento vascular, e por inibir as vias celulares envolvidas na produção de substâncias 

vasoconstritoras, como espécies reativas ao oxigênio, endotelina I e a angiotensina II 

(ANTONICELLI et al, 2008; WU et al, 2009; DUCKLES & MILLER, 2010; PEDRAM et 

al, 2010). Essas evidências são apoiadas em observações que mostraram que os mecanismos 

de ação anti-inflamatória e a proteção vascular estariam reduzidos em mulheres após a 

falência hormonal ovariana (XING et al, 2009). 
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Em relação à morfologia e funcionalidade cardíaca, estudos sugerem que a redução 

dos hormônios femininos parece intimamente relacionada com a disfunção ventricular 

esquerda (OZDEMIR et al, 2004; DUNZELI et al, 2007; HAINES et al, 2012), causando 

prejuízos no remodelamento cardíaco, facilitando o desenvolvimento de hipertrofia 

concêntrica (HINDERLITER et al, 2002; TIVESTEN et al, 2006; DONALDSON et al, 

2009), além do aumento desproporcional da síntese de colágeno, culminando com o aumento 

da fibrose cardíaca (VOLOSHENYUK & GARDNER, 2010; PEDRAM et al, 2010; 

CABANELAS et al, 2012). Resultados recentes obtidos em nosso laboratório (FELIX et al, 

2015), em animais experimentais, também demonstraram um expressivo aumento da fibrose 

cardíaca, que foi evitado pelo concomitante treinamento físico aeróbio iniciado na segunda 

semana após a cirurgia para a retirada dos ovários (Figura 1). 

O aumento da fibrose cardíaca é preocupante, porque muitas vezes é acompanhada 

de hipertrofia da parede cardíaca, resultando em consequências importantes sobre os 

cardiomiócitos, como a redução da eficiência do acoplamento excitação-contração e a 

diminuição da contratilidade (GÓMEZ et al, 1997; MILAN et al, 2010; BERNARDO et al, 

2010; FILHO, 2013), ou seja, o aumento expressivo de fibrose pode provocar alterações nas 

propriedades mecânicas do coração (BROWER et al, 2006; BAUM & DUFFY, 2011; 

KNOWTON & LEE, 2012; THAM et al, 2015;), o que também  resulta em prejuízos na 

oxigenação e no metabolismo local, como consequência da barreira física imposta pelas 

fibras colágenas entre as células (BAUM & DUFFY, 2011;  KNOWTON & LEE, 2012; 

KONG et al, 2014). Dessa forma, estudos têm demonstrado que esse tipo de remodelamento 

cardíaco está associado à disfunção e à falência cardíaca, sendo a hipertrofia por si só, um 

fator preditor para morbimortalidade cardiovascular (LEVY et al, 1990; KOREN et al, 1991; 

GOSSE, 2005). 
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Figura 1. À esquerda, valores referentes ao percentual de fibrose nos grupos controle 

(SHAM; N=12) e ovariectomizado (OVX; N=12), sedentários e treinados. *P<0,05 

comparado ao grupo SHAM sedentário; #P<0,05 comparado ao grupo OVX sedentário. À 

direita, corte histológico representativo de cada grupo estudando, evidenciando a fibrose 

cardíaca pela coloração com Picro Sírius, utilizando um filtro polarizador. A) SHAM 

sedentário B) SHAM treinado C) OVX sedentário D) OVX treinado. J Appl Physiol 118: 

1276–1285, 2015. 

 

 

Corroborando com as informações acima, foi demonstrado que os estrogênios 

possuiriam atividade anti-hipertrófica em cardiomiócitos, uma vez que estudos 

comparativos entre mulheres, antes e após da falência ovariana, identificaram maior 

incidência de hipertrofia ventricular esquerda naquelas após a ocorrência da menopausa 
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(HINDERLITER et al, 2002; DUNZELI et al, 2007; BELL et al, 2013). Do mesmo modo, 

modelos experimentais envolvendo a privação dos hormônios ovarianos mostraram aumento 

da massa ventricular esquerda e do peso cardíaco (JAZBUTYTE et al, 2006; FABRIS et al, 

2011; HAINES et al, 2012).  

 

Hormônios Ovarianos e Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona 

Outro aspecto importante e a relação direta entre a redução dos hormônios ovarianos 

e o aumento da atividade do sistema renina-angiotensina aldosterona (SRAA). De fato, foi 

demonstrado que a angiotensina II estaria envolvida em adaptações inadequadas na 

morfometria cardíaca e redução da angiogênese, acompanhadas pelo aumento na expressão 

cardíaca dos receptores AT1 e AT2. Todos esses fatores acarretariam prejuízos para a 

hemodinâmica cardíaca (BARBAGALLO et al, 1995; PRIME et al, 2007; HERNÁNDEZ 

et al, 1998; PATTEN & KARAS, 2006; YAMADA et al, 2006; KEIDAR et al, 2007). No 

entanto, a participação do SRAA nesse processo apresenta resultados contraditórios. Estudos 

apontaram que os estrogênios estimulariam o SRAA, aumentando os níveis plasmáticos de 

renina e, consequentemente, da angiotensina II (WEBBER & BRILLA, 1991; TOSTES et 

al, 2003). Logo, a reposição dos hormônios ovarianos poderia ser considerada como um fator 

de risco para o sistema cardiovascular, uma vez que promoveria o aumento dos níveis de 

angiotensina-II (TOSTES et al, 2003; KEIDAR et al, 2007; PRIME et al, 2007). Por outro 

lado, estudos experimentais em ratas ovariectomizadas, assim como, estudos clínicos em 

mulheres após a menopausa também demonstraram que a reposição estrogênica reduziria a 

atividade da enzima conversora da angiotensina e, consequentemente, a angiotensina II 

(KEIDAR et al, 2007; BROSNIHAN et al, 1997; HERNÁNDEZ et al, 1998; KOMUKAI et 

al, 2010). Adicionalmente, outro estudo também mostrou que a reposição estrogênica 

modularia os efeitos da angiotensina II ao inibir a expressão gênica de seus receptores, 
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principalmente o AT1 (BROSNIHAN et al, 1997). Baseados em todos esses resultados, a 

relação entre os hormônios ovarianos e o SRAA necessita ser melhor investigada, 

principalmente porque a angiotensina-II pode afetar a homeostase corporal de diversas 

formas, a exemplo do seu efeito vasoconstrictor que ocorre de forma direta, por meio da 

ativação dos receptores AT1, ou indiretamente, mediado pelo aumento da liberação de 

noradrenalina e potencializando o componente simpático do sistema nervoso autonômico. 

Em ambos os casos, manifesta seus maiores efeitos sobre o sistema arterial e menores efeitos 

sobre o sistema venoso. Desse modo, promove a constrição arteriolar por meio da produção 

e liberação de substâncias endoteliais vasoativas, como exemplo, a endotelina I, além da 

diminuição da ação vasodilatadora mediada pela bradicinina. A angiotensina-II também 

funciona como um modulador da inflamação e da aterosclerose; regula as respostas às 

citocinas nos vasos; inibe a fibrinólise; estimula diretamente a hiperplasia miocárdica e 

hipertrofia; provoca aumento das proteínas da matriz extracelular, como o colágeno e 

fibronectina e ainda, aumenta a proliferação de fibroblastos nas células vasculares do 

coração e do músculo liso (UNGER, 2003; CROWLEY et al, 2005; HERICHOVA & 

SZANTOOVA, 2013; SAYER & BHAT, 2014). Adicionalmente, a formação excessiva da 

angiotensina-II pode promover maior geração de espécies reativas de oxigênio, ativação de 

vias de sinalização apoptóticas e promoção da inflamação, trombose e remodelamento 

(OLKOWICKS et al, 2015). Ademais, no sistema nervoso central, a angiotensina-II parece 

aumentar a atividade do sistema nervoso simpático e inibir a resposta barorreflexa 

(MCKINLEY et al, 2003). 

Por sua vez, em relação à hipertrofia e aumento da fibrose cardíaca diversos 

mecanismos podem contribuir para o desenvolvimento. A sobrecarga hemodinâmica 

cardíaca decorrente da hipertensão arterial sugere uma predominância de fatores mecânicos, 

tais como a tensão e o estiramento de parede, como os principais estímulos para a 
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manutenção da hipertrofia dos cardiomiócitos e aumento da fibrose. No entanto, estudos 

mostram a participação dos sistemas neuro-humorais, tais como o sistema renina-

angiotensina-aldosterona e o sistema nervoso autônomo simpático, tanto na evolução da 

hipertrofia quanto no aumento da fibrose cardíaca, muitas vezes associadas à sobrecarga 

pressórica (AKERS et al., 2000; BARKI-HARRINGTON; PERRINO; ROCKMAN, 2004; 

DOSTAL; BAKER, 1999; TE RIET et al., 2015; WEBER; BRILLA, 1991). Nesse caso, o 

desequilíbrio existente entre os sistemas de síntese e proteólise, que são importantes na 

manutenção da integridade tecidual e homeostase celular, se configuram como um dos 

principais responsáveis por estas transformações cardíacas observadas após a privação dos 

hormônios ovarianos, principalmente quando ocorrem alterações hemodinâmicas 

caracterizadas, principalmente, pelo aumento da pressão arterial. Nesse caso, a atividade 

acentuada das metaloproteinases da matriz (MMPs) e das calpaínas são exemplos 

importantes destes sistemas que merecem ser investigadas (SCHULZ, 2007). 

 

Papel das MMPs e das calpaínas no remodelamento cardíaco adverso 

 As MMPs pertencem a uma família de proteases dependentes de zinco que estão 

relacionadas significativamente ao remodelamento da matriz extracelular em vários tecidos, 

contribuindo diretamente para processos fisiológicos de adaptação e embriogênese e também 

para algumas condições patológicas, como a hipertensão arterial (BELO; GUIMARÃES; 

CASTRO, 2015). Dentre as diferentes isoformas das MMPs, a MMP-2 e a MMP-9 

participam do remodelamento cardíaco mal adaptativo em modelos experimentais de 

hipertensão arterial e indução de hipertrofia cardíaca por sobrecarga pressórica. A MMP-2 

é geralmente constitutiva e expressa nos cardiomiócitos e fibroblastos na sua forma latente 

(proMMP-2), em um complexo com seu principal inibidor endógeno, o inibidor tecidual de 

metaloproteinase do tipo-2 (TIMP-2). Entretanto, também pode ser induzida e ativada por 
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estresse oxidativo e agentes inflamatórios. A MMP-9 é mais comumente expressa em 

leucócitos, induzida por citocinas pró-inflamatórias (SCHULZ, 2007) e pode ser encontrada 

em tecidos cardiovasculares após a infiltração leucocitária. 

Estudos também demonstram que as mudanças temporais na estrutura e função do 

ventrículo esquerdo cardíaco, induzidas por sobrecarga pressórica, estão associadas ao 

aumento na expressão e atividade de MMP-2 e -14. Essas MMPs apresentam um papel 

importante na ativação das vias bioquímicas pró-fibróticas, como integrinas e fator de 

crescimento transformante (TGF-β), que resultam em deposição cardíaca de colágeno e o 

remodelamento cardíaco. Além disto, estas MMPs contribuem para amplificação de MMP-

2 solúveis, resultando em instabilidade de matriz extracelular e anormalidade de arquitetura 

tecidual (ZILE et al., 2014).  

A inibição da atividade de MMPs como alvo farmacológico tem sido desenvolvida 

para o tratamento do câncer e doenças inflamatórias (STORR et al., 2011). Fármacos da 

classe das tetraciclinas, como a doxiciclina, podem inibir a atividade das MMPs por ligar-se 

ao zinco do sítio catalítico, e assim, preservam a estrutura ventricular esquerda e a função 

cardíaca total de corações isolados de ratos submetidos a modelo de reperfusão pós-

isquêmica (KANDASAMY et al., 2010). No entanto, a participação das MMPs no aumento 

da fibrose cardíaca decorrente da privação dos hormônios ovarianos ainda não foi 

investigada. 

Outro sistema proteolítico associado às modificações hipertróficas do músculo 

cardíaco é o das calpaínas. Proteases semelhantes à papaína e dependentes de íons cálcio, as 

calpaínas são membros da família de cisteína proteases não lisossomais, ativadas por cálcio 

em pH neutro, que são mediadoras críticas das ações do cálcio no compartimento intracelular 

(PATTERSON et al., 2011). A família pode ser dividida em dois grupos: ubíquas e tecido-

específicas. As izoenzimas ubíquas das calpaínas, que estão mais envolvidas na 
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fisiopatologia de doenças cardiovasculares, diferem-se entre si em duas isoformas, micro-

(μ-) e mili-(m-) calpaína, dependendo da quantidade de cálcio necessária para suas ativações 

(PERRIN; VERGELY; ROCHETTE, 2004). 

A homeostase do cálcio é particularmente importante nos cardiomiócitos, já que há 

intensa circulação de cálcio a cada batimento cardíaco. Para que a homeostase ocorra, a 

mesma quantidade de cálcio que entra na membrana plasmática através dos canais do tipo L 

durante a contração pode ser removida pelo trocador de sódio/cálcio durante o relaxamento. 

Um mecanismo similar acontece para a liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático no 

meio intracelular com a participação dos receptores de rianodina tipo 2 e da Ca²⁺-ATPase 

do retículo sarco/endoplasmático (SERCA). A força de contração do músculo cardíaco, 

dessa forma, pode ser ajustada pela variação da concentração de cálcio que circula durante 

o funcionamento do coração. O remodelamento cardíaco hipertrófico, portanto, pode ser 

controlado por várias vias de sinalização dependentes de cálcio, como é o caso da ativação 

das calpaínas (BERRIDGE; BOOTMAN; RODERICK, 2003). A calpaína-1 também está 

relacionada ao aumento da produção de colágeno, fibrose e calcificação distrófica teciduais. 

Em modelo de hipertensão pulmonar induzida por fármacos ou por hipóxia in vivo e em 

cultura de células musculares lisas de artérias pulmonares, a atividade aumentada de 

calpaína-1 foi associada ao aumento da síntese de colágeno a partir da ativação intrácrina da 

via de sinalização de TGF-β (MA et al., 2011). A inibição-alvo da calpaína-1 em modelo de 

hipertrofia cardíaca induzida por diabetes também contribuiu para a diminuição da expressão 

proteica de colágeno III e TGF-β na parede ventricular (LI et al., 2011). Por outro lado, 

apesar de todo o conhecimento acerca da participação da calpaína-1 em diferentes processos 

fisiológicos também se desconhece o seu papel na fibrose cardíaca decorrente da privação 

hormonal ovariana.  
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Essa afirmação é importante uma vez que muitos dos efeitos cardiovasculares 

causados pela calpaína-1 também podem ser mediados por outras proteases, como as MMPs. 

A interação entre os sistemas proteolíticos, calpaína-1 e MMP-2, foi observada em artérias 

de roedores velhos pela infusão de angiotensina II, que resulta em hipertensão arterial e 

remodelamento vascular (JIANG et al., 2008). A inibição da atividade da calpaína-1 pelo 

seu inibidor endógeno, calpastatina, reduziu a atividade aumentada da MMP-2 e a migração 

celular do tipo mesenquimal (POSTOVIT et al., 2002), por modificar a razão de ativação 

MMP-14/TIMP-2. Além disto, a superexpressão de calpaína-1 em células musculares lisas 

vasculares diminuiu as quantidades proteicas de TIMP-2 e aumentou as de MMP-14, o que 

elevou a razão de ativação da MMP-2. Isto permite sugerir que a calpaína-1 possa contribuir 

para migração celular de forma dependente da MMP-14. A ativação da calpaína-1 também 

altera o estado de polimerização da vimentina, uma proteína que compõe os filamentos 

intermediários do citoesqueleto celular. Esta proteína pode se complexar com a MMP-14 e 

estimular sua translocação para a membrana plasmática. Assim, a MMP-14 facilita a 

ativação de MMP-2, como descrito anteriormente, e contribui para a proteólise do colágeno 

pela MMP-2, permitindo a migração celular (KANG et al., 2011; KWAK et al., 2012). 

Por outro lado, a superexpressão de TIMP-2 em células musculares lisas vasculares 

foi capaz de inibir a atividade de MMP-2 e aumentar a expressão proteica de calpaína-1. 

Além disso, o tratamento com PD166793, um inibidor de MMP, também foi capaz de 

aumentar a expressão proteica de calpaína-1 em aorta de ratos jovens, embora tenha reduzido 

a atividade da MMP-2. De forma geral, todos esses dados mostram que a inibição da 

calpaína-1 parece reduzir os níveis proteicos e a ativação de MMP- 2, enquanto a inibição 

de MMP-2 parece levar a um aumento na expressão de calpaína-1 como um evento 

compensatório, sugerindo que a ativação da MMP-2 é um evento de sinalização secundário 

à ativação da calpaína-1 (JIANG et al., 2012). 
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Ademais, durante o processo de isquemia e reperfusão cardíaca utilizando a 

metodologia de Langendorff, foi constatada redução significativa da função cardíaca 

associada ao aumento da atividade de calpaínas e MMPs. A utilização do inibidor 

inespecífico de MMPs, doxiciclina, atenuou a disfunção cardíaca sem afetar a atividade 

aumentada de calpaína-1. Por outro lado, o uso de inibidores de calpaína foi associado à 

redução significativa da atividade de MMPs nesses corações, sugerindo que a ativação das 

MMPs pode ser, em parte, explicada pela ativação da calpaína-1 (SINGH et al., 2012). Por 

sua vez, em modelo de hipertrofia cardíaca induzida por diabetes tipo 1 em camundongos, o 

aumento da atividade de calpaína-1 foi associado à expressão gênica aumentada de 

marcadores de hipertrofia celular como o fator natriurético atrial (ANF) e a cadeia pesada 

de miosina. Foi demonstrado nesse estudo que esses fatores estavam associados ao aumento 

da atividade de NF-κB e NFAT. Além disso, os autores observaram aumento da expressão 

proteica e atividade de MMP-2 e MMP-9 e diminuição do TIMP-2 nos diferentes modelos 

de indução de diabetes, o que contribuiu para a disfunção cardíaca observada. A utilização 

de camundongos que superexpressam calpastatina e knock out para calpaína-4, a subunidade 

reguladora de calpaína-1, e o tratamento farmacológico com inibidor de calpaína-1 

contribuíram para a diminuição de todos os parâmetros pró-hipertróficos e, dessa forma, para 

a melhora do remodelamento e da função cardíaca. Esses dados sugerem que a calpaína-1 

contribui para o aumento da expressão proteica e atividade de MMP-2 durante a hipertrofia 

cardíaca induzida por diferentes modelos (LI et al., 2011). Apesar do aumento da atividade 

de calpaína-1 e MMP-2 já terem sido observados durante o remodelamento vascular e 

cardíaco em modelos animais de hipertensão arterial, pouco se sabe sobre a possível 

interação entre estes sistemas proteolíticos, e se de fato a calpaína modula a atividade da 

MMP-2 no remodelamento cardíaco hipertrófico concêntrico. Dessa forma, a hipótese desse 

trabalho é que o aumento da atividade da calpaína-1 em coração de ratas submetidas à 
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privação dos hormônios ovarianos contribua para o aumento da atividade da MMP-2, 

resultando em fibrose cardíaca, hipertrofia ventricular esquerda e disfunção celular. 

 

Abordagens terapêuticas na menopausa 

Com o objetivo de atenuar os riscos das doenças cardiovasculares (DCVs), assim 

como para minimizar os sinais e sintomas decorrentes da falência ovariana, a suplementação 

exógena de hormônios sexuais femininos (estrogênios e/ou progesterona) seria a conduta 

primária a ser escolhida. No entanto, devido às divergências de resultados sobre essa prática, 

a prescrição da terapêutica hormonal tem sido amplamente discutida pela comunidade 

científica desde o final da década de 90, quando o seu efeito cardioprotetor foi amplamente 

questionado após a publicação dos resultados do Heart and Estrogen/Progestin Replacement 

Study (HERS) (HULLEY et al., 1998) e do Women´s Healt Iniciative (WHI) (ROSSOUW 

et al, 2002), ambos apontando que a terapia de reposição hormonal, quando aplicada, 

aumentava o risco relativo para as DCVs em mulheres após a menopausa. Tais achados 

provocaram grande impacto sobre a prescrição dessa terapêutica até os dias de hoje (HSIA 

et al, 2016; SASSARINI & LUMSDEN, 2015; PARDINI, 2014), sendo necessário à 

implementação de terapias alternativas para reduzir os riscos já mencionados. 

Nesse aspecto, com o intuito de atenuar os prejuízos cardiovasculares decorrentes do 

declínio da produção dos hormônios ovarianos diferentes abordagens terapêuticas têm sido 

investigadas e aplicadas nas últimas décadas. Dessa forma, estudos têm apontado que 

mudanças no estilo de vida após a menopausa, por meio da prática regular de exercícios 

físicos, principalmente os denominados aeróbios, promoveriam melhoras na qualidade de 

vida relacionadas à saúde cardiovascular (MORIYAMA et al, 2008; ASIKAINEN et al, 

2006); redução da pressão arterial e da dislipidemia (ASIKAINEN et al, 2004; ASIKAINEN 
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et al, 2003), além de melhora da função ventricular esquerda, caracterizada pelo aumento da 

fração de ejeção e de encurtamento (DI BLASIO et al, 2011; MORRISON et al, 1986). 

Além disso, de forma mais ampla, diversos estudos têm demonstrado que o 

treinamento físico aeróbio promove adaptações morfológicas e funcionais benéficas, como 

a melhora do remodelamento cardíaco adverso e a fibrose cardíaca, bem como de parâmetros 

marcadores da função sistólica e da contratilidade cardíaca (FELIX et al, 2015; COCCO et 

al, 2011; DI BLASIO et al, 2011; BOCALINI et al, 2010; XU et al, 2010; GARCIARENA 

et al, 2009; MARQUES et al, 2006; GOODMAN et al, 2005), além de promover adaptações 

neuro-humorais, autonômicas e hemodinâmicas importantes (ICHIGE et al, 2016; 

ENDLICH et al, 2013; COZZA et al, 2012; MICHELINI & STERS, 2009). 

 Paralelamente, os benefícios cardiovasculares do uso de drogas inibidoras da enzima 

conversora de angiotensina (IECA) como forma de terapia farmacológica devem ser 

considerados para a prevenção e o tratamento dos prejuízos na morfologia e funcionalidade 

cardíaca decorrentes da falência ovariana. Nessa linha, estudos experimentais têm 

demonstrado que o tratamento com ECA promove redução da massa ventricular esquerda e 

melhora de parâmetros hemodinâmicos em ratos hipertensos (NUNEZ et al, 1999) e da 

função endotelial em ratas jovens ovariectomizadas (YUNG et al, 2011), além da redução 

da hipertrofia cardíaca observada em ratas hipertensas ovariectomizadas (SANTOS et al, 

2004), impedindo também a piora da função diastólica em ratos submetidos ao infarto agudo 

do miocárdio (OCARANZA et al., 2006). Adicionalmente, um estudo com mulheres após a 

menopausa mostrou que a inibição da ECA promoveria, entre outros efeitos, a redução do 

inibidor da ativação do plasminogênio (PAI-I), principal o elemento envolvido na formação 

de aterosclerose nos vasos (BROWN et al, 2002). 

No entanto, embora os efeitos cardiovasculares do treinamento físico e da inibição 

da enzima conversora da angiotensina tenham sido muito estudados, suas implicações sobre 
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o remodelamento e a função cardíaca perante à privação dos hormônios ovarianos ainda não 

estão esclarecidas, principalmente com relação aos mecanismos intracelulares fibróticos e 

hipertróficos. Diante do exposto, nossa primeira hipótese é de que a privação dos hormônios 

ovarianos promova um remodelamento cardíaco adverso, prejudicando a função cardíaca, e 

que esse processo envolva o aumento da MMP-2 e da calpaína-1. Nossa segunda hipótese é 

que o treinamento físico aeróbio, bem como o tratamento crônico com um inibidor da ECA 

isolados e em conjunto possam interferir nesses mecanismos e atenuar os prejuízos cardíacos 

morfológicos e funcionais. 
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 Objetivos Gerais: 

 

Investigar a participação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) sobre 

as adaptações hemodinâmicas, morfométricas e funcionais cardíacas decorrentes da privação 

dos hormônios ovarianos por meio da ovariectomia. 

Verificar se a hipertrofia e a fibrose cardíaca induzidas pela privação dos hormônios 

ovarianos estão relacionadas ao aumento das atividades e expressões proteicas de MMP-2 e 

calpaína-1. 

Avaliar o papel do treinamento físico aeróbio na atenuação e/ou prevenção das 

alterações hemodinâmicas, morfométricas e funcionais cardíacas. 

 

Objetivos específicos: 

Investigar se o tratamento com maleato de enalapril, bem como o treinamento físico 

aeróbio modulam a atividade e expressão proteica de calpaína-1, e consequentemente 

modulam a atividade e expressão de MMP-2, reduzindo as alterações morfofuncionais 

observadas no coração de ratas submetidas à privação dos hormônios ovarianos. 
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Animais: Foi utilizado ratas da linhagem Wistar (N=64), provenientes do Biotério da 

PCARP/USP, com 10 semanas de idade. Durante o período experimental os animais 

foram acondicionados no Biotério do Departamento de Ciências da Saúde, com ciclo 

claro-escuro de 12 horas à temperatura de 21±1 ºC, com livre acesso a água e comida 

(Nuvilab CR-1, Nuvital, Colombo, PR, Brasil). 

 

Grupos experimentais: Como descrito acima, 64 ratas Wistar foram submetidas à 

ovariectomia na 10a semana de vida e distribuídas em dois grandes grupos: grupo de ratas 

sedentárias com 22 semanas de vida (N=32) e grupo de ratas treinadas (N=32) por meio 

da natação durante as últimas 10 semanas (entre a 12a e 22a semanas de vida). Cada grande 

grupo foi subdividido em dois menores grupos; tratado somente com veículo (N=16) e 

tratado com maleato de enalapril (N=16), um inibidor da enzima conversora da 

angiotensina II. Os detalhes dos procedimentos e protocolos estão descritos a seguir. 

 

Cirurgia para Retirada dos Ovários: Após um período de 12h de jejum, os animais foram 

submetidos à primeira intervenção cirúrgica. Sob anestesia de quetamina e xilazina (80 

mg/kg e 10 mg/kg, i.p., respectivamente), as ratas foram submetidas à ovariectomia 

bilateral. Para realização da OVX, foi realizada incisões cutâneas nos flancos 

bilateralmente, permitindo acesso à cavidade abdominal. Após localização do ovário, foi 

realizada uma ligadura na extremidade distal da trompa uterina e o ovário foi retirado. A 

trompa uterina foi recolocada no interior da cavidade abdominal e as camadas musculares 

e cutâneas foram suturadas isoladamente. Após o procedimento cirúrgico, os animais 

receberam injeção de antibiótico intramuscular (40000 U/kg Penicilina G procaina IM) 

para prevenir infecção e anti-inflamatório não-esteroidal flunixine meglumine 

(Banamine) subcutâneo (2.5 mg/kg) para analgesia no pós-operatório (ALVES et al, 
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2011). Este último teve o tratamento estendido por 1 semana.  A cirurgia sham (retirada 

fictícia dos ovários) foi realizada seguindo os mesmos procedimentos descritos para a 

ovariectomia, com exceção da ligadura das trompas uterinas e retirada dos ovários. Nos 

10 dias subsequentes à realização da ovariectomia, ou à cirurgia sham, os animais 

permaneceram em caixas individuais para adequada recuperação pós-cirúrgica. Durante 

os últimos 15 dias do protocolo, a fase do ciclo estral das ratas foi monitorada por meio 

de coleta diária de material vaginal e análise histológica. 

 

Administração de maleato de enalapril: O maleato de enalapril foi administrado 

diariamente após o procedimento cirúrgico, na dose de 10mg/kg, por via oral, durante 10 

semanas (YUNG et al., 2011). 

 

Treinamento dos Animais: As ratas foram submetidas a um protocolo de treinamento 

aeróbio por meio da natação em 2 aquários de vidro (comprimento=120cm; 

largura=80cm; profundidade=80cm) contendo água aquecida (33oC), divididos em 4 

compartimentos (comprimento=60cm; largura=40cm; profundidade=80cm), permitindo 

o treinamento de 4 animais em cada aquário, entretanto, de forma individualizada. As 

duas primeiras semanas corresponderam a um período de adaptação ao treinamento, onde 

os animais foram treinados sem sobrecarga, 6 vezes por semana, em tempos crescentes 

(incremento de 5 min por dia), até atingirem 45 min de treinamento diário. Em seguida, 

os animais nadaram durante 45 min diariamente, 6 vezes por semana, durante 8 semanas 

com sobrepesos crescentes (2% do peso corporal na 3ª e 4ª semanas, 4% do peso corporal 

na 5ª e 6ª semanas, 6% do peso corporal na 7ª e 8ª semanas e 8% do peso corporal na 9ª 

e 10ª semanas) fixados na região peitoral (cinta impermeável com fecho em velcro 

contendo chumbo), se necessário. A escolha do peso das sobrecargas foi baseada na 
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avaliação da curva da concentração do lactato por meio do protocolo descrito por Gobatto 

et al, 2001. Essa avaliação ocorreu em quatro momentos, ou seja, na 3ª, 6ª e 8ª semanas 

de treinamento físico, cujo objetivo foi avaliar a intensidade do treinamento físico que 

deverá promover concentrações de lactato por volta de 5,8 mmol/L. 

 

PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS 

 

Pletismografia de cauda para avaliação da evolução da pressão arterial e frequência 

cardíaca. 

Todos os grupos tiveram a evolução da PAS, PAD e PA média (PAM) registradas 

através da pletismografia de cauda utilizando o sistema CODA®, Kent Scientific 

Corporation. Este é um sistema de registro indireto de pressão arterial (PA) e frequência 

cardíaca (FC) em que os ratos são acondicionados em um tubo cilíndrico de acrílico, no 

qual são aquecidos e ventilados de maneira adequada para a realização das medidas de 

PA.  

Assim, os ratos foram acoplados na região proximal de sua cauda um manguito 

de borracha que possui a função de insuflar e desinflar automaticamente em intervalos 

fixos de 15 segundos. Próximo ao manguito foi acoplado um transdutor de pulso (sensor) 

que capta os sinais que são enviados e registrados em sistema de computador. Todos os 

animais passaram por um período de adaptação ao experimento através de 3 medidas que 

não foram consideradas. Em seguida, 12 novas medidas foram realizadas, e assim, a PA 

foi considerada como a média de no mínimo dez medidas. Este procedimento foi 

realizado com o objetivo de avaliar a evolução da pressão arterial e frequência cardíaca 

em todos as ratas, além de garantir que os grupos possuam médias de PA semelhantes 

antes de iniciarem qualquer protocolo. Todos os grupos foram acompanhados por 12 
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semanas e as aferições foram realizadas em quatro momentos distintos. Antes do início 

dos procedimentos, ou seja, antes da ovariectomia ou cirurgia sham (ratas com 10 

semanas de idade), 4 semanas após o início do tratamento (ratas com 14 semanas de vida), 

8 semanas após o início do tratamento (ratas com 18 semanas de vida) e ao final de 12 

semanas de tratamento (ratas com 22 semanas de idade).  

 

Avaliação morfofuncional do ventrículo esquerdo mediante o emprego da 

ecocardiografia bidimensional convencional 

Este protocolo foi realizado no Laboratório Multiusuário de Ecocardiografia de 

pequenos animais, localizado na Cirurgia Experimental da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto/USP. Para a realização desta análise, foi utilizado o equipamento de 

ecocardiografia Vevo 2100® High-Resolution Imaging System (VisualSonics, Toronto, 

ON, Canada), com transdutor de frequência de 21 MHz, seguindo as recomendações da 

Sociedade Americana de Ecocardiografia (SAHN et al, 1978). 

Para o procedimento, a região anterior do tórax do animal foi previamente 

tricotomizada (Veet ®, Reckitt Benckiser, São Paulo, SP, Brasil), e todos os animais 

foram anestesiados com isoflurano a 1,5% suplementada 1% de O2, permitindo aos 

animais manter a respiração espontânea durante o exame. Os animais foram colocados 

em uma plataforma aquecida (37º C) e as quatro patas conectadas a eletrodos de 

eletrocardiograma, monitorizado durante todo o procedimento. 

As medidas diastólicas foram realizadas na região de maior dimensão da cavidade 

ventricular, e as medidas sistólicas na região de menor dimensão da cavidade ventricular, 

de acordo com as diretrizes da Sociedade Americana de Ecocardiografia. A fração de 

ejeção e fração de encurtamento foram calculadas e utilizadas como um determinante da 

função sistólica do ventrículo esquerdo. 
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As imagens obtidas pelo modo B e modo M foram realizadas utilizando como 

referencial anatômico o plano transversal e o corte paraesternal, ao nível dos músculos 

papilares. As melhores imagens foram usadas para avaliação off-line da função 

ventricular. A realização dos exames e das medidas foram realizadas sempre pelo mesmo 

observador sem conhecimento prévio da identificação do animal. A partir da projeção 

paraesternal do eixo curto do ventrículo esquerdo, ao nível dos músculos papilares, foi 

utilizado o modo-M para quantificação das dimensões do septo interventricular (SIV) e 

parede posterior (EPP), assim como das dimensões do diâmetro diastólico final do VE 

(DDFVE) e do diâmetro sistólico final (DSFVE), todos expressos em milímetros (mm). 

Todas as medições foram realizadas de acordo com as normas da Sociedade Americana 

de Ecocardiografia.  

A massa ventricular esquerda foi obtida a partir da fórmula: 1,047 x 

[(DDFVE+EPP+SIV)3 - DDFVE3], onde: 1,047 representa a densidade do miocárdio, 

validada em ratos (BARAUNA et al, 2007; WICHI et al, 2007; FARD et al, 2000). Após 

a obtenção desta medida, foi obtido o valor corrigido pelo peso corporal (valor 

absoluto/peso corporal do animal). Outro importante índice morfológico avaliado, 

fornecido pelo ecocardiógrafo para caracterização da hipertrofia cardíaca (excêntrica / 

concêntrica) é a espessura relativa da parede (ERP), cuja fórmula é: 2 x PP / DDFVE (PP: 

parede posterior do VE em diástole; DDFVE: diâmetro diastólico final do VE). 

Os valores referentes aos diâmetros da cavidade ventricular esquerda, em sístole e em 

diástole, foram utilizados para estimativa da função sistólica do ventrículo esquerdo 

através da fração de encurtamento do ventrículo esquerdo: (DDFVE – DSFVE / DDFVE) 

x 100). A fração de ejeção (FE) foi estimada pelo método de Teichholz (TEICHHOLZ et 

al, 1976), pela fórmula FE= (VDFVE – VSFVE/ VDFVE) x 100 e expressa em 

porcentagem (%). Todos os valores expressos representaram a média de três valores 



48 

 

 

consecutivos obtidos para cada animal. Para a quantificação dos volumes ventriculares 

esquerdo, foram utilizadas as seguintes fórmulas: volume diastólico final do ventrículo 

esquerdo; VDFVE (µL) = [DDFVE3 × (7 ÷ 2.4 + DDFVE)] e volume sistólico final do 

ventrículo esquerdo; VSFVE(µL)= [DSFVE³ × (7 ÷ 2.4 + DSFVE)] (TEICHHOLZ et al, 

1976).  

 

Expressão da Calpaína-1 e MMP-2 

Imunofluorescência 

Os corações foram criosseccionados (5µm) e fixados em acetona gelada por 5 

minutos. As secções de coração foram lavadas com PBS (0.1M) seguida de duas lavagens 

com Triton-X 100 (0.3%, v/v, pH 7.3). As amostras foram bloqueadas com soro de burro 

(10%, v/v, #S-30, Millipore, EUA) por 1 hora. Em seguida, foram incubadas com 

anticorpos primários anti-calpaína-1 de coelho e anti-MMP-2 de camundongo por 1 hora 

em câmara escura úmida. Os anticorpos secundários anti- coelho Alexa 488 (1:250, 

A21206, Life techonologies, EUA) e anti-camundongo Cy3 (diluição 1:250, AP192C, 

Millipore, EUA) foram usados por 1 hora nas mesmas condições anteriores e seguidas de 

duas lavagens com PBS e Triton-X 100. As imagens foram obtidas com microscopia de 

fluorescência (Leica DMI6000B, Heerbrugg, Suíça) e capturadas no aumento de 40x. 

Secções de coração do grupo Sham + veículo que foram incubadas somente com 

anticorpos primários ou com anticorpos secundários foram utilizadas como controle 

negativo. 

 

Western Blot 

As amostras de ventrículo esquerdo foram previamente trituradas e foi obtido o 

sobrenadante por centrifugação (13000 rpm, 10 min, 4ºC). A quantidade de proteínas 
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obtidas no sobrenadante foi mensurada pelo método de Bradford (BRADFORD, 1976). 

5ug/ml de proteína, misturados em tampão desnaturante 2X, foram aplicados em gel SDS-

PAGE 10% por eletroforese. Em seguida, as proteínas foram transferidas para membranas 

de nitrocelulose (Amersham Protran 0,45µm, 10600002, GE Healthcare, Suécia) em 

tampão de transferência (Tris 48mM, ácido aminoacético 39mM, dodecilsulfato de sódio 

0,04%, v/v, álcool metílico 20%, v/v). As membranas foram incubadas com anticorpos 

primários contra calpaína-1 (diluição 1:5000, ab39170, Abcam, Reino Unido), após 

bloqueio da membrana com leite desnatado (5%, p/v, Blotting-Grade Blocker, #170-

6404, BioRad, EUA) por 1 hora, por um período de 16 a 20 horas. As membranas foram 

lavadas 3 vezes com solução tampão Tris- Salina + Tween (0,1%) para posterior 

incubação com anticorpo secundário, anti- coelho (diluição 1:6000, #12-348, Millipore, 

EUA). As bandas foram identificadas por quimioluminescência (Amersham Imager 600, 

GE Healthcare, Suécia) com reagente ECL (Immobilon Western, WBKLS0500, 

Millipore, EUA) e quantificadas através do software Image J®. As bandas foram 

normalizadas a partir da marcação de bandas para anticorpo para proteína ribossomal S6 

(diluição 1:5000, #2217S, Cell Signaling, EUA). 

 

Histologia cardíaca 

Coleta e processamento do material: 

Os corações foram fixados em formaldeído a 10%, e fotografados. A morfometria 

macroscópica foi realizada através do software Image J (NIH, 2004), seguindo o guia 

disponível eletronicamente (ABDALLA et al., 2004). Posteriormente, os corações foram 

seccionados transversalmente em duas regiões: a primeira na altura da inserção da veia 

cava inferior no átrio direito; a segunda no terço médio do ventrículo, ambas secções com 
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3 mm de espessura. Após a coleta, os dois fragmentos obtidos foram processados para 

rotina de inclusão em parafina. 

 

Métodos histoquímicos: 

Foram utilizadas as colorações da Hematoxilina–eosina (HE) para a quantificação 

das áreas de fibrose cardíaca. 

 

Análise morfométrica: 

Após a coloração pela HE e pelo Picro-sírius, foi quantificada a fibrose cardíaca. 

As medidas e a quantificação foram realizadas utilizando-se uma câmara de vídeo 

acoplada a microscópio de luz comum que enviará as imagens do microscópio a um 

sistema analisador de imagens (KS 300 Kontron-Zeiss®). Esse sistema é constituído 

basicamente por um microscópio de luz acoplado a uma câmara de vídeo colorida, um 

monitor de vídeo de alta definição e uma unidade de processamento, com uma placa 

capturadora de vídeo. 

A espessura do ventrículo esquerdo de cada caso foi estimada, fazendo-se quatro 

medidas distribuídas uniformemente pela área visível no vídeo, abrangendo o lado direito, 

esquerdo, superior e inferior do corte na lâmina. A lâmina foi colocada em uma posição 

antes do condensador e utilizada uma objetiva com aumento 5x para estas medidas. 

Para a quantificação da fibrose cardíaca, utilizamos o método do cálculo da média 

acumulada (WILLIAMS, 1977) para estimar o número de campos representativos. Que 

foram quantificados oito campos em cada caso, e para o cálculo da fibrose foi determinada 

a média aritmética dos oito campos. Utilizamos um microscópio de luz comum e um filtro 

polarizador para que as áreas de fibrose sejam evidenciadas pela coloração Picro-sírius e 

quantificadas morfometricamente. 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para a análise estatística foram elaboradas planilhas eletrônicas, e as informações 

foram analisadas utilizando o programa eletrônico Sigma-Stat ®, versão 2.03. As variáveis 

normais, homocedásticas foram analisadas utilizando-se testes paramétricos ou não 

paramétricos quando requeridos. Na comparação entre dois grupos foi utilizado o teste 

"t" de Student para medidas independentes; na comparação intra-grupos, antes e depois 

do treinamento físico e/ou maleato de enalapril, foi utilizado o teste “t” para amostras 

pareadas; e na comparação entre três ou mais grupos, nos usamos a análise de variância 

(ANOVA), com o pós-teste de Tukey. Caso os dados não se encontrem na curva de 

normalidade e variância, utilizamos a análise de variância ranqueada (ANOVA OnRanks) 

com o pós-teste de Kruskal-Wallis. As proporções foram comparadas pelo teste do 2, 

acompanhado do teste exato. Foi considerado uma diferença estatística quando o valor de 

p for menor que 0,05 
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RESULTADOS  

 

Valores da pressão arterial sistólica, diastólica e média ao longo das 12 

semanas do protocolo experimental, obtidos por meio da pletismografia de cauda.   

 

As Figuras a seguir mostram a evolução da pressão arterial média, obtida por 

meio da pletismografia de cauda, nos grupos SHAM (Figura 2), OVX (Figura 3), 

SHAM & OVX sedentários (Figura 4) e SHAM & OVX treinados (Figura 5). Os 

resultados demonstraram que a ovariectomia, assim como os tratamentos com maleato 

de enalapril e treinamento físico não interferiram nos parâmetros da pressão arterial.    
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Pressão Arterial Média 

 

 Antes da Cirurgia 4 semanas 8 semanas 12 semanas  

  

  

Figura 2 – Valores de pressão arterial média (PAM) aferidas através da pletismografia 

de cauda ao longo de 12 semanas, nos grupos submetidos à cirurgia SHAM, 

sedentários e treinados, tratados com veículo ou maleato de enalapril (ME). Os valores 

estão expressos em médias ± E.P.M.   
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Pressão Arterial Média 

 

Figura 3 – Valores de pressão arterial média (PAM) aferidas através da pletismografia 

de cauda ao longo das 12 semanas, nos grupos submetidos à ovariectomia (OVX), 

sedentários e treinados, tratados com veículo ou maleato de enalapril (ME). Os valores 

estão expressos em médias ± E.P.M.   

 

   

  

  

  

  

  

  



56 

 

 

  

Pressão Arterial Média 

 

  

Figura 4 – Valores de pressão arterial média (PAM) aferidas através da pletismografia 

de cauda ao longo das 12 semanas, obtidos nos grupos submetidos à cirurgia SHAM 

ou ovariectomizados (OVX) sedentários, tratados com veículo ou maleato de enalapril 

(ME). Os valores estão expressos em médias ± E.P.M.   
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Pressão Arterial Média 

 

  

Figura 5 – Valores de pressão arterial média (PAM) aferidas através da pletismografia 

de cauda ao longo das 12 semanas, obtidos nos grupos submetidos à cirurgia SHAM 

ou ovariectomizados (OVX) treinados, tratados com veículo ou maleato de enalapril 

(ME). Os valores estão expressos em médias ± E.P.M.  
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As Tabelas a seguir apresentam os valores dos parâmetros da pressão arterial 

(sistólica, diastólica e média) em todos os grupos experimentais nos quatro distintos 

momentos. A Tabela 1 mostra os valores obtidos antes do início dos procedimentos 

experimentais, ou seja, antes da ovariectomia ou cirurgia sham (ratas com 10 semanas 

de idade). A Tabela 2 apresenta os valores após 4 semanas do início dos procedimentos 

experimentais (ratas com 14 semanas de vida), ou seja, após a ovariectomia ou cirurgia 

sham. Na Tabela 3 estão demonstrados os valores da pressão arterial 8 semanas após 

o início dos procedimentos experimentais (ratas com 18 semanas de vida). Por sua vez, 

a Tabela 4 mostra os valores obtidos 12 semanas após o início dos procedimentos 

experimentais (ratas com 22 semanas de vida), ou seja, na última semana do protocolo 

experimental. Como apontado anteriormente, os resultados demonstraram que a 

ovariectomia, assim como o tratamento com maleato de enalapril e treinamento físico 

não interferiram nos parâmetros da pressão arterial.    
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Tabela 1: Valores médios da pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e pressão arterial média (PAM) aferidas por meio 

da pletismografia de cauda em todos os animais com 10 semanas de vida, após a divisão dos grupos experimentais, e antes dos procedimentos 

cirúrgicos (ovariectomia ou cirurgia sham) e realização dos protocolos.  

                                     GRUPOS SHAM                              GRUPOS OVX 

  Sedentário  Treinado  Sedentário  Treinado 

  
Veículo ME 

 
Veículo ME 

 
Veículo ME 

 
Veículo      ME 

 

Valores Hemodinâmicos 

            

PAS, mmHg  121,6 ± 5,3 117,5 ± 4,1  127 ± 6,5 119,4 ± 2,1  129 ± 4,8 126 ± 3,5  122,5 ± 7,9 125,9 ± 6,6 

PAD, mmHg  81,3 ± 9,9 77,6 ± 2,2  75,5 ± 4 78,1 ± 2,9  84,1 ± 5,8 79,3 ± 3,5  88 ± 6,5 88,4 ± 5,8 

PAM, mmHg  96,5 ± 5,1 90,9 ± 1,6  92,6 ± 2,3 91,2 ± 2,1  99,1 ± 4,9 94, 9 ± 3  99,5 ± 6,5 100,9 ± 5,2 

Os valores estão expressos em médias ± E.P.M. SHAM, cirurgia fictícia; OVX, ovariectomia; Veículo (água); ME, maleato de enalapril; mmHg, 

milímetro de mercúrio. 
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Tabela 2: Valores médios de pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e pressão arterial média (PAM) obtidos por meio 

da pletismografia de cauda realizada na 4ª semana (14ª semana de vida) após os procedimentos cirúrgicos (ovariectomia ou cirurgia sham) e após 

o início do treinamento físico aeróbio e/ou tratamento com maleato de enalapril.  

                                     GRUPOS SHAM                              GRUPOS OVX 

  Sedentário  Treinado  Sedentário  Treinado 

  
Veículo ME 

 
Veículo ME 

 
Veículo ME 

 
Veículo      ME 

 

Valores Hemodinâmicos 

            

PAS, mmHg  120,3 ± 6,5 113,6 ± 4,1 

 

117,5 ± 3,7 111,9 ± 2,4 

 

126,2 ± 9 110 ± 2,7 

 

128 ± 2,1 109 ± 3,4 

PAD, mmHg  85,2 ± 5,3 72,7 ± 3,2  80,2 ± 3,2 74,2 ± 4,4  81,9 ± 5,2 75,9 ± 3,1  72,4 ± 6,1 74 ± 2,2 

PAM, mmHg  96,9 ± 5,3 86,3 ± 2,5 
 

92,6 ± 3,2 86,7 ± 3 
 

96,7 ± 5 87,2 ± 2,5 
 

90,9 ± 4,5 85,7 ± 1,9 

Os valores estão expressos em médias ± E.P.M. SHAM, cirurgia fictícia; OVX, ovariectomia; Veículo (água); ME, maleato de enalapril; mmHg, 

milímetro de mercúrio. 

 

 

 

 



61 

 

 

 

 

Tabela 3: Valores médios de pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e pressão arterial média (PAM) obtidos por meio 

da pletismografia de cauda realizada na 8ª semana (18ª semana de vida) após os procedimentos cirúrgicos (ovariectomia ou cirurgia sham) e após 

o início do treinamento físico aeróbio e/ou tratamento com maleato de enalapril.  

                                     GRUPOS SHAM                              GRUPOS OVX 

  Sedentário  Treinado  Sedentário  Treinado 

  
Veículo ME 

 
Veículo ME 

 
Veículo ME 

 
Veículo      ME 

 

Valores Hemodinâmicos 

            

PAS, mmHg  118,3 ± 3,5 119,4 ± 4 

 

120 ± 5,1 117,2 ± 4,6 

 

118,6 ± 1,9 120,4 ± 1,9 

 

114,9 ± 5,9 109,4 ± 3,2 

PAD, mmHg  80,4 ± 4,4 78,2 ± 3,4  76,7 ± 2,3 81,1 ± 4,9  78,7 ± 2,4 75,3 ± 3,6  78,8 ± 2,5 78 ± 2,1 

PAM, mmHg  93 ± 3,6 92 ± 2,8 
 

91,1 ± 1,8 93,1 ± 4,2 
 

92 ± 1,7 90,3 ± 2,2 
 

90,8 ± 3,2 88,5 ± 2,3 

Os valores estão expressos em médias ± E.P.M. SHAM, cirurgia fictícia; OVX, ovariectomia; Veículo (água); ME, maleato de enalapril; mmHg, 

milímetro de mercúrio. 
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Tabela 4: Valores médios de pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e pressão arterial média (PAM) obtidos por meio 

da pletismografia de cauda realizada na 12ª semana (22ª semana de vida) após os procedimentos cirúrgicos (ovariectomia ou cirurgia sham) e após 

o início do treinamento físico aeróbio e/ou tratamento com maleato de enalapril.  

                                     GRUPOS SHAM                              GRUPOS OVX 

  Sedentário  Treinado  Sedentário  Treinado 

  
Veículo ME 

 
Veículo ME 

 
Veículo ME 

 
Veículo      ME 

 

Valores Hemodinâmicos 

            

PAS, mmHg  114 ± 3,8 110,1 ± 3,9 

 

117,9 ± 4,1 106,6 ± 4,7 

 

112,6 ± 4,4 117,9 ± 3,4 

 

116,2 ± 6,9 115,5 ± 4,2 

PAD, mmHg  77,8 ± 3,3 75,8 ± 2,8  77,5 ± 3,4 75,3 ± 2,5  80,4 ± 4,6 72,7 ± 2,2  70,8 ± 3,3 76 ± 3 

PAM, mmHg  89,8 ± 3,1 87,2 ± 2,9 
 

91 ± 1,7 85,7 ± 3 
 

91,2 ± 4,2 87,8 ± 1,4 
 

86 ± 4,3 91,8 ± 3 

Os valores estão expressos em médias ± E.P.M. SHAM, cirurgia fictícia; OVX, ovariectomia; Veículo (água); ME, maleato de enalapril; mmHg, 

milímetro de mercúrio. 
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Peso Corporal, Peso Cardíaco e Peso Cardíaco Relativo dos grupos SHAM e 

ovariectomizados (OVX), sedentários e treinados.  

A Tabela 5 mostra o peso corporal dos animais e os pesos absoluto e relativo do 

coração (Peso do coração/Peso corporal) em todos os grupos estudados. O grupo OVX 

sedentário apresentou maior peso corporal quando comparado ao grupo SHAM 

sedentário. No entanto, os pesos absoluto e relativo do coração mantiveram-se semelhante 

entre os dois grupos. O treinamento físico aeróbio, por sua vez, aumentou o peso corporal 

no grupo OVX, e também foi responsável por promover aumento no peso cardíaco 

absoluto e relativo, tanto no grupo SHAM quanto no grupo OVX. Quando os grupos 

treinados foram comparados, o grupo OVX apresentou maiores valores de peso corporal 

total e peso cardíaco absoluto em relação ao grupo SHAM, entretanto, o peso cardíaco 

relativo não foi diferente.  
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Tabela 5: Peso corporal final e pesos absoluto e relativo cardíaco, nos grupos SHAM e OVX, sedentários e treinados. 

 SHAM 
 

OVX 
 

Fator 

Ovariectomia  

Fator 

Treinamento 

físico 
 

Interação 

      

 Sedentário Treinado 
 

Sedentário Treinado 
 

F(DF) P 
 

F(DF) P 
 

F(DF) P 

           

Peso corporal final, g 352 ± 7,0 378 ± 13,5  402 ± 13,6* 480 ± 18,0#,+  F(1,20):30,5 <0,001  F(1,20):14,9 <0,001  F(1,20):3,9 >0,05 

Peso cardíaco, g                                                 0,98 ± 0,01 1,32 ± 0,03*  1,04 ± 0,02 1,64 ± 0,01#,+  F(1,20):12,9 0,002  F(1,20):81,6 <0,001  F(1,20):6,4 0,02 

Peso cardíaco relativo, mg/g 2,81 ± 0,05 3,51 ± 0,08*  2,60  ± 0,08 3,38 ± 0,1#  F(1,20):3,8 >0,05  F(1,20):73,3 <0,001  F(1,20):0,2 >0,05 

Todos os valores estão apresentados como média ± E.P.M. g, gramas; mg, miligramas. *P<0,05 comparado ao grupo SHAM sedentário; 

#P<0,05 comparado ao grupo ovariectomizado (OVX) sedentário; +P<0,05 comparado ao grupo SHAM treinado. 
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A Tabela 6 mostra os valores morfológicos cardíacos, obtidos em todos os grupos  

estudados, por meio de ecocardiografia bidimensional convencional.  Os resultados mostram 

que a espessura da parede posterior do ventrículo esquerdo dos grupos sedentários, SHAM 

e OVX, apresentaram valores semelhantes. Por outro lado, o grupo SHAM treinado 

apresentou valores inferiores em relação ao grupo SHAM sedentário, enquanto o grupo OVX 

treinado apresentou aumento na espessura da parede posterior do ventrículo esquerdo em 

relação ao grupo SHAM treinado.  

Os grupos OVX, sedentário e treinado, apresentaram valores superiores da espessura 

do septo interventricular quando comparados aos respectivos grupos SHAM. Por outro lado, 

o treinamento físico não alterou os valores observados nos grupos sedentários, SHAM e 

OVX.    

Quanto à espessura relativa da parede, a Tabela 6 mostra que o grupo OVX sedentário 

apresentou valores inferiores ao grupo SHAM, também sedentário. Por sua vez, os grupos 

treinados não diferiram dos respectivos grupos sedentários. Em relação a razão da massa do 

ventrículo esquerdo/peso corporal total os resultados mostram que os grupos OVX, 

sedentário e treinado, apresentaram maiores valores quando comparados aos respectivos 

grupos SHAM. Adicionalmente, os grupos treinados, SHAM e OVX, não diferiram dos 

respectivos grupos sedentários.  

A Tabela 6 também mostra os valores médios dos diâmetros diastólico e sistólico de 

todos os grupos estudados. Os grupos OVX, sedentário e treinado, apresentaram maiores 

valores quando comparados aos respectivos grupos SHAM. Por sua vez, os grupos treinados 

não diferiram dos seus respectivos grupos sedentários.   
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Tabela 6: Efeitos da ovariectomia e do treinamento físico aeróbio sobre o remodelamento cardíaco.  

 SHAM  OVX  
Fator 

Ovariectomia  

Fator 

Treinamento 

físico 
 Interação 

      
 Sedentário Treinado  Sedentário Treinado  F(DF) P  F(DF) P  F(DF) P 

           

Morfologia Cardíaca                   

Espessura Parede Posterior (mm) 1,56 ± 0,04 1,41 ± 0,04*  1,59 ± 0,03 1,69 ± 0,05+  F(1,17):11,2 0,004  F(1,17):0,2 >0,05  F(1,17):7,4 0,01 

Espessura Septo Interventricular (mm) 1,52 ± 0,05 1,53 ± 0,05  1,69 ± 0,06* 1,70 ± 0,08+  F(1,17):7,1 0,01  F(1,17):0,1 >0,05  F(1,17):0,1 >0,05 

Espessura Relativa do VE (mm) 0,68 ± 0,01 0,63 ± 0,04  0,56 ± 0,02* 0,57 ± 0,04  F(1,17):5,7 0,02  F(1,17):0,1 >0,05  F(1,17):0,6 >0,05 

Diâmetro Diastólico Final (mm) 4,5 ± 0,1 4,8 ± 0,3  5,6 ± 0,3* 5,9 ± 0,4+  F(1,17):17,5 <0,001  F(1,17):0,1 >0,05  F(1,17):0,3 >0,05 

Diâmetro Sistólico Final (mm) 2,3 ± 0,1 2,1 ± 0,2  3,1 ± 0,2* 3,3 ± 0,2+  F(1,17):10,9 0,004  F(1,17):0,1 >0,05  F(1,17):0,1 >0,05 

Massa do VE (mg/g) 0,83 ± 0,04 0,82 ± 0,06  1,23 ± 0,01* 1,15 ± 0,01+  F(1,17):13,3 0,002  F(1,17):0,1 >0,05  F(1,17):0,1 >0,05 

Todos os valores estão apresentados como média ± E.P.M. % (percentual de fibrose); mm, milímetros por metro quadrado; mg, miligramas; g, 

gramas. *P<0,05 versus SHAM sedentário; #P<0,05 versus Ovariectomia (OVX) sedentário; +P<0,05 versus SHAM treinados. 
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Na Tabela 7 estão representados os valores da fração de encurtamento e da fração 

de ejeção, e mostra que não houve diferenças entre os grupos estudados. Também mostra 

os valores médios dos volumes diastólico e sistólico final do ventrículo esquerdo de todos 

os grupos estudados. O grupo OVX sedentário apresentou maiores volumes, tanto 

sistólico, quanto diastólico, em relação ao grupo SHAM sedentário. Por sua vez, os 

grupos treinados não diferiram dos seus respectivos grupos sedentários.   
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Tabela 7: Efeitos da ovariectomia (OVX) e do treinamento físico aeróbio sobre a função cardíaca. 

 SHAM  OVX  
Fator 

Ovariectomia 
 

Fator 

treinamento 

físico 

 Interação 

 Sedentário Treinado  Sedentário Treinado  F(DF) P  F(DF) P  F(DF) P 

Função Cardíaca              
 

 
    

Fração de Ejeção (%)                                                84 ± 2,2 83,5 ± 3,5  80 ± 2,2 84 ± 3,8  F(1,17):0,3 >0,05  F(1,17):0,0 >0,05  F(1,17):0,5 >0,05 

Fração de Encurtamento (%) 48,4 ± 2,7 50 ± 5,4  44,6 ± 2,2 50,6 ± 7,1  F(1,17):0,1 >0,05  F(1,17):0,5 >0,05  F(1,17):0,1 >0,05 

Volume Diastólico Final do VE (mm3) 0,24 ± 0,02 0,28 ± 0,05  0,44 ± 0,06* 0,52 ± 0,1+  F(1,17):15,1 0,001  F(1,17):0,2 >0,05  F(1,17):0,3 >0,05 

Volume Sistólico Final do VE (mm3) 0,03 ± 0,004 0,03 ± 0,011  0,09 ± 0,021 * 0,08 ± 0,011  F(1,17):7,9 0,01  F(1,17):0,2 >0,05  F(1,17):0,2 >0,05 

Todos os valores são expressos como Média ± EPM. %, percentual. *P<0,05 versus SHAM sedentário; #P<0,05 versus Ovariectomia 

(OVX) sedentário; +P<0,05 versus SHAM treinados.
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 Peso Corporal, Peso Cardíaco e Peso Cardíaco Relativo dos grupos ovariectomizados 

(OVX), sedentários e treinados, tratados com maleato de enalapril (ME).  

A Tabela 8 mostra que todos os grupos apresentavam pesos semelhantes no início 

do protocolo experimental. O grupo OVX-ME sedentário apresentou menores valores do 

peso corporal final e menor valor de peso cardíaco relativo quando comparado ao grupo 

OVX também sedentário. Quanto ao efeito do treinamento físico, observamos que tanto 

o grupo OVX, quanto o grupo OVX-ME apresentaram maiores valores de peso cardíaco 

e peso cardíaco relativo que seus respectivos grupos sedentários.   

  

Morfologia cardíaca – valores corrigidos pelo peso  

A Tabela 9 também mostra que o grupo OVX-ME sedentário apresentou maiores 

valores da espessura do septo interventricular (SIV) em relação ao grupo OVX também 

sedentário. Os grupos sedentários e treinados não apresentaram diferenças significativas. 

No entanto, quando os grupos treinados foram comparados, o grupo OVX-ME apresentou 

maiores valores da espessura da parede posterior (EPP), espessura relativa da parede 

(ERP) e espessura do SIV em relação ao grupo OVX.  

Quanto aos valores da massa do ventrículo esquerdo (MVE), diâmetros diastólicos 

(DDFVE) e sistólicos finais (DSFVE) nos grupos OVX e OVX-ME, sedentários e 

treinados, os resultados mostram que os grupos OVX e OVX-ME sedentários não 

diferiram. Por outro lado, os grupos treinados, OVX e OVX-ME, apresentaram maiores 

valores do diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo em relação aos respectivos 

grupos sedentários.   

  





70 

 

Tabela 8: Peso corporal final e pesos absoluto e relativo cardíaco, nos grupos SHAM e OVX, sedentários e treinados. 

 OVX  
 

OVX-ME  
 

Fator Treinamento 

Físico  
Fator Maleato de 

Enalapril  
Interação 

      
 Sedentário Treinado  Sedentário Treinado  P  P  P 

           
Morfologia Cardíaca                   

Peso Corporal, g 437 ± 7 444 ± 15  406 ± 16 a 424 ± 10  NS  0.020  NS 

Peso Cardíaco, g 1.03 ± 0.03 1.20 ± 0.03 a  1.02 ± 0.04  1.19 ± 0.01 c  <0.001  NS  NS 

Peso Cardíaco Relativo, mg/kg 2.35 ± 0.05 2.78 ± 0.07 a   2.60 ± 0.07 a 2.79 ± 0.09 c  <0.001  0.017  NS 

Todos os valores estão apresentados como média ± E.P.M. g, gramas; mg, miligramas. aP<0,05 comparado ao grupo OVX sedentário; bP<0,05 

comparado ao grupo ovariectomizado (OVX) treinado; cP<0,05 comparado ao grupo OVX-ME sedentário. NS: não significativo. 
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Tabela 9: Parâmetros morfológicos cardíacos obtidos nos grupos ovariectomizados (OVX) e tratados com maleato de Enalapril  

(OVX-ME), sedentários e treinados. 

 OVX  
 

OVX-ME  
 

Fator Treinamento 

Físico  
Fator Maleato de 

Enalapril  
Interação 

      
 Sedentário Treinado  Sedentário Treinado  P  P  P 

           
Morfologia Cardíaca                   

Espessura Parede Posterior (mm) 4.14 ± 0.22 3.54 ± 0.23  4.29 ± 0.07 4.77 ± 0.28 b  NS  0.014  0.049 

Espessura Septo Interventricular 

(mm) 

3.42 ± 0.09 3.12 ± 0.13    4.20 ± 0.27 a 3.87 ± 0.13 b  NS  <0.001  NS 

Espessura Relativa do VE (mm) 1.04 ± 0.06 0.86 ± 0.05  1.19 ± 0.10  1.23 ± 0.04 b  NS  0.002  NS 

Diâmetro Diastólico Final (mm) 17.8 ± 0.69 18.9 ± 0.52  18.5 ± 0.55 19.5 ± 0.80  NS  NS  NS 

Diâmetro Sistólico Final (mm) 11.3 ± 0.43 13.1 ± 0.40a  10.9 ± 0.70  12.8 ± 0.86 c  0.008  NS  NS 

Massa do VE (mg/g) 2.15 ± 0.13 1.98 ± 0.15  2.17 ± 0.08 2.49 ± 0.22  NS  NS  NS 

Espessura da parede posterior (EPP) do ventrículo esquerdo, septo interventricular (SIV), espessura relativa da parede (ERP), diâmetro diastólico 

final do ventrículo esquerdo (DDFVE), diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo (DSFVE) e massa do ventrículo esquerdo (MVE). g, grama; 

mg, miligrama; kg, quilograma; mm, milímetro. Os valores estão apresentados como médias ± EPM.  a P<0.05 vs. OVX sedentário; b P<0.05 vs.  

OVX treinado; c P<0.05 vs. OVX-ME sedentário. NS: não significativo. 
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Função cardíaca  

A Tabela 11 mostra os valores funcionais cardíacos obtidos por meio da 

ecocardiografia bidimensional nos grupos OVX e OVX-ME, sedentários e treinados. Os 

grupos OVX e OVX-ME sedentários não apresentam diferenças significativas em relação 

à fração de ejeção, fração de encurtamento, débito cardíaco e índice cardíaco. A única 

diferença foi que o grupo OVX-ME sedentário apresentou uma maior FC em relação ao 

grupo OVX sedentário durante o exame ecocardiográfico. Por outro lado, os grupos OVX 

e OVX-ME treinados apresentaram menores valores da fração de ejeção e fração de 

encurtamento em relação aos seus respectivos grupos sedentários.  

A Tabela 10 também mostra que os grupos sedentários OVX e OVX-ME não 

diferiram em relação ao volume de ejeção, volume diastólico final do ventrículo esquerdo 

(VDFVE) e volume sistólico final do ventrículo esquerdo (VSFVE). No entanto, os 

grupos treinados OVX e OVX-ME apresentaram aumentos no VSFVE em relação aos 

seus respectivos grupos sedentários.  
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Tabela 10: Parâmetros funcionais cardíacos obtidos nos grupos ovariectomizados (OVX) e tratados com maleato de Enalapril (OVX-ME), 

sedentários e treinados.  

 OVX   OVX-ME   
Fator Treinamento 

Físico  
Fator Maleato 

de Enalapril  Interação 

       Sedentário Treinado  Sedentário Treinado  P  P  P 

           
Função Cardíaca                

FC, bpm 285 ± 5 296 ± 6  338 ± 8a 298 ± 5c  0.029  <0.001  <0.001 

VDFVE (L) 539 ± 48 565± 46  420 ± 63 501 ± 45  NS  NS  NS 

VSFVE (L) 105 ± 14 150 ± 12a  67 ± 15  111 ± 48c  0.010  0.025  NS 

Parâmetros funcionais cardíacos. Frequência cardíaca (FC), volume diastólico final do ventrículo esquerdo (VDFVE), volume sistólico final do 

ventrículo esquerdo (VSFVE. bpm, batimentos por minuto; L, microlitros. Os valores estão apresentados como  

médias ± EPM.  a P<0.05 vs. OVX sedentário; c P<0.05 vs. OVX-ME sedentário. NS: não significativo. 
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Tabela 11: Parâmetros funcionais cardíacos obtidos nos grupos ovariectomizados (OVX) e tratados com maleato de Enalapril (OVX-ME), 

sedentários e treinados.  

 OVX   OVX-ME   
Fator Treinamento 

Físico  
Fator Maleato 

de Enalapril  Interação 

       Sedentário Treinado  Sedentário Treinado  P  P  P 

           
Função Cardíaca                

Volume de Ejeção, L 430 ± 37 415 ± 42  352 ± 50 389 ± 27  NS  NS  NS 

Fração de Ejeção, %                                                 80 ± 2 75 ± 2a  85 ± 3  78 ± 2c  0.006  0.046  NS 

Fração de Encurtamento, % 35 ± 2 31 ± 1  41 ± 3  34 ± 2c  0.015  0.045  NS 

Débito Cardíaco, mL/ min 121 ± 11 124 ± 12  119 ± 16 116 ± 8  NS  NS  NS 

Índice Cardíaco, mL/g 0.26 ± 0.02 0.29 ± 0.20    0.29 ± 0.03 0.29 ± 0.02  NS  NS  NS 

Parâmetros funcionais cardíacos. Volume de ejeção (VE), fração de ejeção (FE), fração de encurtamento (Fenc), débito cardíaco (DC), índice 

cardíaco (IC). bpm, batimentos por minuto; L, microlitros; mL, mililitros; min, minuto; g, grama. Os valores estão apresentados como  

médias ± EPM.  a P<0.05 vs. OVX sedentário; c P<0.05 vs. OVX-ME sedentário. NS: não significativo.
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Percentual de fibrose cardíaca  

A Figura 6 mostra o aumento expressivo da fibrose cardíaca induzido pela 

ovariectomia (grupo OVX). Também mostra que o treinamento físico impediu o aumento 

da fibrose (grupo OVX-T).   

Por sua vez, os grupos OVX-ME, sedentário e treinado, apresentaram maiores 

percentuais de fibrose em relação aos grupos OVX sedentário e treinado, respectivamente. 

Quando treinados, ambos os grupos apresentaram redução do percentual de fibrose em 

relação aos seus respectivos grupos sedentários (Figura 7). Entretanto, o grupo 

ovariectomizado treinado e tratado com maleato de enalapril (OVX-ME) apresentou 

maiores percentuais de fibrose em relação ao grupo ovariectomizado treinado (OVX-T).  
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Figura 6. Imagens histológicas representativas (barra de escala: 100 µm) da fibrose cardíaca de 

cada grupo experimental. (A) Grupo sham não treinado (SHAM); (B) Grupo sham treinado 

(SHAM-T); (C) Grupo ovariectomizado não treinado (OVX); (D) Grupo ovariectomizado 

treinado (OVX-T). A Figura logo abaixo mostra a média do percentual de fibrose cardíaca de 

cada grupo experimental. Os valores estão apresentados como média ± EPM. a P < 0.05 vs. 

grupo SHAM; b P < 0.05 vs. grupo SHAM-T; e c P < 0.05 vs. grupo OVX.  
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Figura 7. Imagens histológicas representativas (barra de escala: 100 µm) da fibrose cardíaca de 

cada grupo experimental. (A) Grupo ovariectomizado não treinado (OVX); (B) Grupo 

ovariectomizado treinado (OVX-T); (C) Grupo ovariectomizado não treinado e tratado com 

maleato de enalapril (OVX-EM); (D) Grupo ovariectomizado treinado e tratado com maleato 

de enalapril (OVX-EMT). A Figura logo abaixo mostra a média do percentual de fibrose 

cardíaca de cada grupo experimental. Os valores estão apresentados como média ± EPM. a P <  

0.05 vs. grupo OVX; b P < 0.05 vs. grupo OVX-T; e c P < 0.05 vs. grupo OVX-EM.  
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Expressão da calpaína-1 e MMP-2.  

 

As Figuras 8A e 8B mostram os valores da expressão proteica de calpaína-1 

(Figura 9A) e MMP-2 (Figura 9B) em ratas sham (grupos SHAM) e ovariectomizadas 

(grupos OVX) não treinadas e submetidas ao treinamento físico aeróbio. Os resultados 

mostram que a ovariectomia (grupo OVX) aumentou a expressão da calpaína-1 e MMP-

2. Por sua vez, o treinamento físico aeróbio reduziu a expressão de ambas.   

Por sua vez, as Figuras 9A e 9B mostram os valores da expressão proteica de 

calpaína-1 (Figura 10A) e MMP-2 (Figura 10B) em ratas ovariectomizadas (grupos OVX) 

e tratadas com maleato de enalapril (grupos OVX-ME) não treinadas e submetidas ao 

treinamento físico aeróbio. Os resultados mostram que a ovariectomia (grupo OVX) 

aumentou a expressão da calpaína-1 e MMP-2 independentemente do tratamento com 

maleato de enalapril. Por sua vez, o treinamento físico aeróbio reduziu a expressão de 

calpaína-1 (9A) e MMP-2 (9B) em ambos os grupos.   
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Figura 8. Expressão proteica da calpaína-1 (A) e MMP-2 realizada pela técnica de Western blot em ventrículo esquerdo dos animais sham (SHAM) e 

ovariectomizados (OVX) submetidos ao treinamento físico aeróbio. Todos os valores estão apresentados em média ± erro padrão da média (EPM). a 

P<0,05 vs. SHAM; b P<0,05 vs. SHAM treinado; c P<0,05 vs. OVX.  
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Figura 9. Expressão proteica da calpaína-1 (A) e MMP-2 realizada pela técnica de Western blot em ventrículo esquerdo dos animais ovariectomizados 

(OVX), tratados com maleato de enalapril (OVX-ME) e submetidos ao treinamento físico aeróbio. Todos os valores estão apresentados em média ± erro 

padrão da média (EPM). a P<0,05 vs. OVX; b P<0,05 vs. OVX treinado; c P<0,05 vs. OVX-ME.
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DISCUSSÃO  

Nossos resultados mostram que a privação dos hormônios ovarianos aumenta a fibrose 

cardíaca associada ao aumento da expressão de calpaína -1 e MMP-2. Ambos aumentos foram 

evitados pelo treinamento físico aeróbio. Ademais, o treinamento físico atenuou o 

remodelamento cardíaco adverso observado no grupo submetido à privação dos hormônios 

ovarianos, entretanto ao exame ecocardiográfico somente foram notadas discretas alterações 

nos parâmetros funcionais cardíacos. Por sua vez, o tratamento com maleato de enalapril 

potencializou o aumento da fibrose cardíaca em ratas ovariectomizadas, e não interferiu na 

expressão de calpaína-1 e MMP-2. Também foram observadas discretas alterações 

morfológicas, entretanto, sem maiores prejuízos na função cardíaca. O treinamento físico, 

embora tenha impedido o aumento da fibrose cardíaca nos animais ovariectomizados, quando 

associado ao tratamento com maleato de enalapril (grupo OVX-ME), promoveu efeitos mais 

modestos.  

Estudo prévio realizado em nosso laboratório demonstrou que ratas jovens, quando 

submetidas à ovariectomia, apresentavam importante aumento de fibrose cardíaca (FELIX et 

al, 2015). Esse aumento, relacionado com a síntese desproporcional de colágeno, poderia ser 

decorrente de alguns fatores, inclusive o aumento na produção de Ang-II (CABANELAS et al, 

2012; MILAN et al, 2010; PEDRAM et al, 2010; BERNARDO et al, 2010; WU et al, 2009; 

BRILLA et al, 1995a, BRILLA et al, 1995b). Nesse contexto, nossa hipótese era de que o 

tratamento com um inibidor da enzima conversora da Ang-II pudesse evitar ou atenuar o 

aumento da fibrose. No entanto, nossos resultados mostraram que o tratamento crônico com 

maleato de enalapril durante 12 semanas em ratas ovariectomizadas provocou o efeito inverso, 

ou seja, o aumento na fibrose cardíaca, contrariando estudos prévios que demonstraram a 

importância da participação da Ang-II no processo de desenvolvimento da fibrose cardíaca 

nessas condições (MILAN et al, 2010; PIOTRKOWSKI et al, 2009; FUNABIKI et al, 2004;  
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SANTOS et al, 2004; BRILLA et al, 1995a; BRILLA et al, 1995b; BRILLA et al, 1995c; 

SADOSHIMA et al, 1993a; SADOSHIMA et al, 1993b). De fato, esses estudos sugeriam que 

o estímulo de fibroblastos, via receptores AT1, aumentaria a síntese de colágeno I e III, e 

reduziria a atividade da metaloproteinase de matrix-1 (colagenase intersticial), que é a enzima 

chave para a degradação de colágeno fibrilar no interstício, levando ao acúmulo excessivo de 

colágeno (BRILLA et al, 1995a; BRILLA et al, 1995b; BRILLA et al, 1995c). Inclusive, 

estudos clínicos e experimentais também sugeriam a utilização de drogas que inibem o sistema 

renina-angiotensina (SRA), como forma de prevenção e reversão da fibrose e do 

remodelamento cardíaco adverso em diferentes situações fisiopatológicas (FABRIS et al, 2011; 

GARCÍA et al, 2006; SANTOS et al, 2004).   

De fato, existem poucos estudos que investigaram o efeito do tratamento crônico da 

inibição da enzima conversora da angiotensina (iECA) sobre o remodelamento cardíaco em 

ratas jovens submetidas à privação dos hormônios ovarianos, a não ser alguns que investigaram 

seus efeitos em ratas espontaneamente hipertensas (SHR). Esses estudos mostraram que a 

iECA, além de reduzir a pressão arterial, também atenuava o remodelamento cardíaco adverso 

(FABRIS et al, 2011; GARCIA et al, 2006; VAN EICKELS et al, 2005; SANTOS et al, 2004). 

A causa dos nossos achados controversos ainda é incerta, entretanto, algumas hipóteses podem 

ser formuladas. É possível que o aumento expressivo da fibrose cardíaca, induzida pelo 

tratamento crônico com maleato de enalapril, seja decorrente do aumento da atividade do 

componente autonômico simpático para o coração. A causa desse aumento é desconhecida, 

entretanto, já foi demonstrado que a elevação dos níveis de bradicinina, que ocorre após a 

inibição da ECA, pode promover o aumento na liberação reflexa de noradrenalina (MINISI & 

THAMES, 1993). Contudo, essa hipótese precisa ser melhor investigada, principalmente com 

ferramentas que permitam a avaliação da função autonômica cardíaca, uma vez que no presente 

estudo não realizamos tal avaliação. No entanto, uma outra hipótese é a possível ativação ou 

hiperativação de outra via de formação da Ang-II não dependente da enzima conversora da 
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angiotensina (ECA) (ROBLES et al, 2012; LÓPEZ-SENDÓN et al, 2004; MACFAYDEN et 

al, 1999). Nesse sentido, alguns estudos mostraram que a Ang-II formada por vias alternativas 

independentes da ECA, incluindo quimases, catepsina G, elastase-2, ativador de plasminogênio 

tecidual (TPA) e tonina, agiriam sobre os cardiomiócitos e endotélio vascular (UEHARA et al, 

2013; ROBLES et al, 2012; BECARI et al, 2011a; BECARI et al, 2011b; CHOU et al, 2008; 

RIBEIRO & FLORÊNCIO, 2000; BALCELLS et al, 1997; JUILLERATI et al, 1990). 

Entretanto, estas vias de formação de Ang-II ainda necessitam de investigações mais 

aprofundadas, inclusive porque além do aumento da fibrose também observamos discretas 

alterações morfológicas e funcionais cardíacas nos animais ovariectomizados não treinados. 

Essas alterações, embora não significativas, a não ser pelo aumento da espessura do septo 

interventricular, sugerem um processo inicial de remodelamento cardíaco adverso, apontando a 

necessidade de um seguimento desses animais por um período mais longo, a fim de identificar 

as possíveis consequências morfológicas e funcionais cardíacas desse processo. Outros 

achados, não menos importantes, também precisam ser investigados, como a redução do peso 

corporal observado nos animais tratados com maleato de enalapril. Nesse caso, a literatura 

sugere que essa redução no ganho de peso corporal seria decorrente do aumento da adiponectina 

circulante, afetando o perfil lipídico (DOST et al, 2014; WEISINGER et al, 2009; SANTOS et 

al, 2004; CARTER et al, 2004).   

Por outro lado, o treinamento físico aeróbio foi capaz de reduzir a fibrose cardíaca em 

ambos os grupos, corroborando com resultados prévios na literatura (FELIX et al, 2015; KWAK 

et al, 2011; GARCIARENA et al, 2009; PEREIRA et al, 2009; MARQUES et al, 2006), 

entretanto, de forma atenuada no grupo OVX-EM. Apesar de os mecanismos pelos quais o 

treinamento físico aeróbio reduz a fibrose cardíaca ainda não tenham sido completamente 

identificados, nosso estudo mostra um efeito sobre a produção de calpaína-1 e MMP-2. No 

entanto, a literatura aponta que o exercício físico agudo aumenta a atividade da calpaína da 

musculatura esquelética e cardíaca (BELCASTRO 1993, BELCASTRO et al. 1996), entretanto, 
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o efeito crônico do treinamento físico sobre a atividade proteolítica da calpaína -1 e MMP-2 

não é completamente entendido. A ação proteolítica da calpaína-1 induz a degradação de 

proteínas da matriz específicas, resultando na produção de quimioatrativos neutrófilos 

(TIDDUS et al. 2002), o que possivelmente resulta em aumento da fibrose cardíaca. De fato, a 

fibrose cardíaca é caracterizada por um excesso de deposição da matriz extracelular, que se 

deve a um desequilíbrio entre a síntese e a degradação do colágeno (LIN et al. 2020). No 

entanto, o treinamento físico crônico parece ser fundamental para reduzir a fibrose cardíaca por 

reduzir a expressão da atividade proteolítica da calpaina -1e MMP-2, e um dos possíveis 

mecanismos protetores advindos do treinamento físico é por meio da atuação sobre a modulação 

do tônus vascular e/ou inibindo as vias celulares envolvidas na produção de substâncias 

vasoconstritoras, como espécies reativas ao oxigênio, endotelina I e a angiotensina II 

(ANTONICELLI et al, 2008; WU et al, 2009; DUCKLES & MILLER, 2010; PEDRAM et al, 

2010). Em adição, estudos demonstraram que a MMP-2 está expressa nos cardiomiócitos e 

fibroblastos na sua forma latente (proMMP-2) e apresentam papel importante na ativação das 

vias bioquímicas pró-fibróticas, como integrinas e o fator de crescimento transformante (TGF-

β) que resultam em deposição cardíaca de colágeno e remodelamento cardíaco (Zile et al. 2014). 

Por sua vez, a calpaína1 também foi associada ao aumento da síntese de colágeno a partir da 

ativação intrácrina da via de sinalização de TGF-β (MA et al. 2011).   

Em relação aos efeitos do exercício físico sobre a atividade das MMPs e calpaína1, tem 

sido sugerido uma importante atuação sobre a regulação destas proteases. Recentemente foi 

demonstrado que ratas Wistar ovariectomizadas, expostas a uma dieta rica em triglicérides, mas 

submetidas a 12 semanas de exercício físico aeróbio, apresentaram alterações na atividade da 

MMP-2 e na deposição de colágeno. Nesse caso, foi observado redução da deposição de 

colágeno e aumento concomitante da atividade da MMP-2 via aumento das concentrações de 

glutationa e peroxinitrito (SZABÓ et al, 2018). No entanto, a complexidade das propriedades 

de ativação das MMPs não é uniformemente concordante, especialmente em patologias 
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cardiovasculares. Outro aspecto importante é que a terapia hormonal parece não previnir o 

agravamento da função cardíaca em ratas ovariectomizadas após infarto do miocárdio e ainda 

alteraria negativamente os parâmetros envolvidos no remodelamento cardíaco. Esse resultado 

foi acompanhado pelo aumento da deposição de colágeno e hipertrofia cardíaca, o que pode ser 

explicado, pelo menos em parte, pelo aumento na produção de espécies reativas de oxigênio e 

concomitante redução da atividade das enzimas antioxidantes, causando aumento do estresse 

oxidativo no coração (DE ALMEIDA et al, 2018).  A ativação das calpaínas, principalmente a 

isoforma tipo-1, pode ser afetada por espécies reativas do oxigênio, sugerindo que a calpaína-1 

atua como um elo molecular entre o estresse oxidativo e o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. De fato, espécies reativas do oxigênio podem iniciar a ativação da calpaína-1 

indiretamente pelo aumento do cálcio intracelular ou diretamente pela indução da modificação 

oxidativa das próprias proteases (RANDRIAMBOAVONJY et al, 2019).   

No entanto, outros mecanismos também podem estar envolvidos nesse processo. Um 

estudo recente apontou que o exercício físico parece inibir os fatores TGF-1 (fator 

transformador de crescimento beta) e TIMP-1 (inibidor tecidual de metaloproteinases), que são 

elementos envolvidos diretamente na síntese e acúmulo de colágeno (KWAK et al, 2011). Nesse 

caso, nossos resultados sugerem uma menor ação do exercício físico nesse processo perante a 

inibição da ECA. Esse achado é intrigante, e sugere uma importante interação entre a privação 

dos hormônios ovarianos, o aumento da produção de Ang-II por vias alternativas e os 

mecanismos indutores de fibrose cardíaca nessa condição. Apesar de o treinamento físico ter 

sido pouco efetivo no presente estudo sobre a fibrose cardíaca em ratas ovariectomizadas e 

tratadas com maleato de enalapril, mas efetivo sobre a modulação da calpaína-1 e MMP-2, a 

literatura aponta fortemente seus efeitos sobre o eixo ECA2/Ang-(1-7)/Mas do SRA e sua 

relação com as respostas hemodinâmicas e cardiovasculares, como a vasodilatação, ação 

antifibrótica e antihipertrófica, antiarrítmica e como inibidor do crescimento dos 
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cardiomiócitos, atuando como contrarregulador das ações da Ang-II (BERTAGNOLLI et al, 

2014; PETRIZ et al, 2013; SILVA et al, 2011; FERNADES et al, 2011).   

No entanto, embora o treinamento físico tenha promovido pouco efeito sobre a fibrose 

cardíaca nos animais ovariectomizados tratados com maleato de enalapril, promoveu alterações 

morfológicas e funcionais, como o aumento no peso cardíaco, peso cardíaco relativo e volume 

sistólico final do ventrículo esquerdo (VSFVE). O aumento do peso cardíaco absoluto e relativo 

pode ser decorrente da sobrecarga de volume imposta pelo treinamento físico aeróbio (LAZAR 

et al, 2013; BERNARDO et al, 2010) enquanto o aumento da VSFVE não interferiu no débito 

cardíaco e índice cardíaco, como observado no grupo OVX. Adicionalmente, o grupo OVX-

EM também apresentou aumento do débito sistólico final do ventrículo esquerdo (DSFVE) e 

redução na fração de ejeção, fração de encurtamento e FC.  Embora tenha ocorrido um aumento 

do VSFVE e tendência ao aumento do VDFVE, o volume de ejeção permaneceu constante. 

Desta forma, observase uma redução da fração de ejeção, entretanto sem afetar o débito cardíaco 

e o índice cardíaco. Contudo, não podemos afirmar que essas alterações são benéficas ou 

deletérias, uma vez que são necessários mais estudos para justificar a causa desses efeitos.   

Por sua vez, os possíveis efeitos benéficos induzidos pelo treinamento físico sobre a 

morfologia e funcionalidade cardiovascular já foram descritos na literatura, entretanto, os 

estudos são mais frequentemente reportados a atletas ou em estudos clínicos. Em modelos 

experimentais, os poucos encontrados foram realizados em diferentes modelos de doenças, 

modalidade de exercício, intensidade e frequência de treinamento físico empregado, o que 

dificulta a comparação dos nossos resultados (MAHDIABADI et al, 2013; NUNES et al, 2013; 

LAZAR et al, 2013; KRALJEVIC et al, 2013; XU et al, 2008; DUMANOIR et al, 2007; 

GOODMAN et al, 2005; PLUIM et al, 2000; PELLICIA & MARON, 1997).   
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CONCLUSÃO  

Os resultados da presente investigação indicam que o tratamento crônico com maleato 

de enalapril em ratas submetidas à falência ovariana potencializa o aumento de fibrose cardíaca, 

sem interferir nos níveis já aumentados da calpaína-1 e MMP-2. Apesar desses achados, não 

houve repercussões significativas na função cardíaca. O treinamento físico aeróbio não impediu 

o aumento da fibrose cardíaca quando os animais eram tratados com maleato de enalapril, mas 

a atenuou. O treinamento físico também reduziu a calpaína-1 e MMP-2, mas pouco interferiu 

na função cardíaca. Por fim, os resultados sugerem que o maleato de enalapril não impede a 

formação de fibrose cardíaca induzida pela privação dos hormônios ovarianos. Esses achados 

apontam para a necessidade de novos estudos para a identificação da participação das vias de 

sinalização fisiológica envolvidas nessa resposta.  
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