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O receptor de angiotensina II tipo I (AT1) tem uma participação importante no 

desenvolvimento de hipertrofia cardíaca (HC). Anteriormente, demonstramos que o 

receptor AT1 participa da hipertrofia cardíaca induzida pelo treinamento de força em 

ratos (Baraúna, et. al., 2008). Com isso, nosso objetivo foi estudar a participação do 

receptor AT1 na sinalização intracelular relacionada com a HC em ratos submetidos a 

uma sessão de exercício de força (SEF). Para isso, realizamos um experimento com 

seis grupos de animais: controle (CO), exercitado e sacrificado 5 minutos após o 

exercício (Exe 5), exercitado e sacrificado 30 minutos após o exercício (Exe 30), 

controle Losartan (CO Los), tratado com losartan, exercitado e sacrificado 5 minutos 

após o exercício (Exe 5 Los), tratado com losartan, exercitado e sacrificado 30 minutos 

após o exercício (Exe 30 Los). O protocolo de exercício consistiu de 4 séries de 12 

repetições com intervalo de 1min e 30s entre as séries, estímulo de 10-15v, 0,3s de 

duração e 4s de intervalo entre cada repetição com uma sobrecarga de 80% de 1RM. 

Os resultados mostram que no grupo Exe 5 e Exe 30 ocorreu um aumento na 

fosforilação da proteína AKT, enquanto a fosforilação da mTor e da ERK 1/2 foram 

aumentadas somente no grupo Exe 30, sendo estes efeitos bloqueados pelo uso do 

losartan nos grupos Exe 5 Los e Exe 30 Los. Para a proteína JNK, P38 e p70S6K não 
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foram observadas nenhuma diferença entre os grupos. Esses resultados, juntamente 

com dados anteriores do nosso laboratório, demonstram que o receptor AT1 tem 

participação na ativação da AKT, mTOR e  ERK 1/2  após uma SEF. 
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