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RESUMO 

 

Rodrigues Júnior ENA. Avaliação do envolvimento do sistema renina-
angiotensina nas alterações cardíacas dos machos da prole de ratas Wistar 
alimentadas com dieta hipossódica, normossódica e hipersódica durante a 
gestação [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2011. 101p. 
 

O objetivo do presente estudo consiste em avaliar o efeito da restrição ou 
sobrecarga de cloreto de sódio (NaCl) durante a gestação sobre a 
programação de possíveis alterações cardíacas nos machos da prole adulta 
e sua interação com o sistema renina-angiotensina miocárdico. Ratas Wistar 
foram alimentadas com dieta hipossódica (HO, 0,15%), normossódica (NR, 
1,3%) ou hipersódica (HR2, 8% de NaCl) durante a gestação. Durante a 
lactação todas as mães receberam dieta NR, assim como as proles desde o 
desmame até a 20ª semana de idade. Ecocardiograma foi realizado na 20ª 
semana de idade não sendo constatada nenhuma diferença entre os grupos. 
Em seguida, metade das proles de cada grupo experimental recebeu uma 
sobrecarga crônica de cloreto de sódio na dieta na tentativa de revelar 
diferenças entre grupos, uma vez que a dieta hipersódica é 
comprovadamente um causador de hipertrofia cardíaca independente dos 
níveis de pressão arterial. Metade das proles de cada grupo passou a 
receber dieta hipersódica (hr, 4% de NaCl) da 21ª até a 36ª semana de 
idade (HOhr, NRhr, HRhr) e as proles restantes foram mantidas em dieta NR 
(HOnr, NRnr e HRnr) pelo mesmo período. Novo ecocardiograma foi 
realizado na 30ª semana de idade. Na 36ª semana de idade foi aferida a 
pressão arterial média e posteriormente os animais foram sacrificados para 
coleta do ventrículo esquerdo para análise histológica e expressão gênica e 
protéica dos componentes do sistema renina-angiotensina. As proles de 
mães alimentadas com dieta hipo ou hipersódica não apresentaram 
alterações estruturais ou funcionais cardíacas até a 36ª semana de idade, 
quando mantidas em dieta normossódica. Contudo, as proles HRhr 
apresentaram hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo não 
acompanhada de fibrose, independente da pressão arterial e dos níveis de 
angiotensina II miocárdica. Surpreendentemente as proles HOhr 
apresentaram menor pressão arterial quando comparadas com as proles 
HRhr, NRhr e HOnr. Embora as proles de mães alimentadas com dieta 
hipossódica durante a gestação não tenham apresentado alterações 
sugestivas de hipertrofia cardíaca, mesmo após sobrecarga crônica de sal 
na idade adulta, estas apresentaram menor débito cardíaco após sobrecarga 
crônica de sal na dieta quando comparadas com as proles HRhr e NRhr e 
maior número de núcleos por cardiomiócito quando comparadas com proles 
HOnr. 

descritores: 1.Sistema renina-angiotensina  2.Hipertrofia ventricular 

esquerda  3.Cloreto de sódio  4.Programação fetal  5.Ratos Wistar 



 

SUMMARY 

 

Rodrigues Júnior ENA. Evaluation of the involvement of the renin-angiotensin 
system on cardiac alterations in male offspring from dams fed a low-, normal- 
or high-salt diet during pregnancy [thesis]. São Paulo. “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2011. 101p. 
 
The aim of the present study was to evaluate the effects of a low or high salt 
diet during pregnancy on the left ventricle of adult male offspring and it‟s 
interaction with the cardiac renin-angiotensin system. Low- (LS, 0.15%), 
normal- (NS, 1.3%) or high-salt (HS, 8% NaCl) diet was given to Wistar rats 
during pregnancy. During lactation all dams received NS as well as the 
offspring after weaning. Echocardiogram was done at 20 weeks of age. No 
differences were observed. In an attempt to stimulate differences between 
groups, 50% of each offspring group was fed a high-salt (hs, 4% NaCl) diet 
from the 21st to the 36th week of age (LShs, NShs, HShs). The remaining 
50% was maintained on NS (LSns, NSns and HSns). Echocardiogram was 
repeated at 30 weeks of age. Mean blood pressure (MBP), histology and left 
ventricular protein and gene expression of the renin-angiotensin system 
components were analyzed at 36 weeks of age. LS or HS diet during 
pregnancy was not associated with cardiac abnormalities in adult male 
offspring until the 36th week of age, when maintained on a NS diet. HShs 
offspring group presented a blood pressure and angiotensin II independent 
concentric left ventricular hypertrophy, with no fibrosis. Surprisingly, MBP 
was lower (p<0.05) in LShs offspring compared to HShs, NShs and LSns. 
Although we did not verify signs of left ventricular hypertrophy in offsprings 
from dams fed a LS diet, cardiac output was lower in LShs compared to 
HShs (p<0.05) and NShs (p=0.06) and average number of nuclei per 
cardiomyocyte was higher (p<0.05) in LShs compared to LSns offspring 
groups. 
 
Descriptors: 1.Renin-angiotensin system  2.Hypertrophy, left ventricular  
3.Sodium Chloride  4.Fetal programming   5.Rats, Wistar 

 



Introdução 1 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

 Estudos epidemiológicos revelam que insultos que ocorrem durante a 

vida intra-uterina estão associados com diversas anormalidades, tanto 

funcionais quanto estruturais na vida adulta. Estes estudos detectaram 

associação entre baixo peso ao nascimento e subsequente diabetes tipo 2, 

hipertensão e obesidade na vida adulta [1]. Um dos primeiros estudos 

publicados nesta linha foi o de Barker e colaboradores. Estes autores 

analisaram registros de homens nascidos em Hertfordshire, Reino Unido, no 

período de 1911 a 1930 e verificaram uma associação entre o baixo peso ao 

nascimento e alto risco de morte por doenças coronarianas [2]. Mais tarde, 

em 1992, estes mesmos autores estabeleceram uma hipótese para explicar 

os resultados observados com base em um mecanismo chamado “thrifty 

phenotype” (“fenótipo econômico”). Eles postularam que o desenvolvimento 

fetal é sensível ao ambiente nutricional, ou seja, quando o ambiente é pobre 

em nutrientes ocorre uma resposta adaptativa que se inicia para otimizar o 

crescimento de órgãos vitais (cérebro, por exemplo), aumentando as 

probabilidades de sobrevivência do feto [3]. 

 Embora a resposta adaptativa fetal capacite-o para sobreviver em 

ambiente intrauterino hostil este processo pode acarretar modificações 

permanentes no fenótipo do indivíduo, fenômeno este, denominado de 

programação fetal. A programação fetal pode ser consequência de 

mudanças no número ou distribuição de células diferenciadas e/ou 
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mudanças na expressão gênica devidas principalmente a alterações 

epigenéticas (ex. hipo ou hipermetilação de genes) [4]. 

 A relação entre hipertensão na vida adulta e desnutrição protéica 

durante a gestação e lactação é bastante conhecida. Bogdarina e 

colaboradores, através de estudos em ratos, verificaram que a hipertensão 

vista neste modelo estava associada à hipometilação de regiões promotoras 

dos genes dos receptores AT1a e AT1b no rim e supra-renais 

respectivamente. Este fenômeno de hipometilação associou-se a uma maior 

expressão gênica destes receptores, sendo esta, a provável causa da 

hipertensão arterial encontrada nos animais. Tal hipótese é corroborada por 

estudo anterior que inibiu o aparecimento de hipertensão neste modelo 

através da suplementação com glicina na dieta materna [5]. A glicina é 

sabidamente um doador de radicais “metil”, influenciando o grau de 

metilação do DNA na fase embrionária e pós-natal precoce, levando a 

alteração na expressão gênica de diversas regiões promotoras [4]. 

 Além da desnutrição protéica durante a gestação a sobrecarga de 

cloreto de sódio, durante o período perinatal, também foi associada ao 

desenvolvimento de maior pressão arterial na prole adulta. Em nosso 

laboratório, Silva e colaboradores, demonstraram que sobrecarga de sal na 

dieta materna resulta em maior pressão arterial na prole adulta 

acompanhada de maior conteúdo de angiotensina II nos glomérulos e uma 

ausência de modulação da atividade de renina plasmática em resposta à 

variação no consumo de sal na dieta [6]. 
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 Além da hipertensão arterial outros fatores associados a aumento de 

risco cardiovascular tais como resistência à insulina [7], obesidade [8] e 

hipertrofia ventricular esquerda [9] podem ser programados durante o 

período perinatal através da manipulação do conteúdo de cloreto de sódio 

na dieta materna. Com relação à hipertrofia cardíaca, Battista e colaboradores 

utilizando modelo de crescimento intra-uterino restrito induzido por dieta 

hipossódica (0,075% NaCl), em ratas Sprague-Dawley durante a última 

semana de gestação demonstraram maior relação entre massa do ventrículo 

esquerdo e massa corpórea na idade adulta apenas nas fêmeas da prole 

associado a aumento do volume do cardiomiócito e aumento da expressão 

gênica do peptídeo atrial natriurético, um marcador molecular de hipertrofia 

cardíaca, no ventrículo esquerdo [9]. 

 Em estudo realizado em nosso laboratório, Lopes e colaboradores [10], 

demonstraram que os machos adultos da prole de ratas Wistar alimentadas 

com dieta hipossódica (0,15% NaCl) desde a 8a semana de vida até o final 

da lactação apresentaram tendência a uma menor massa cardíaca, corrigida 

pela massa corpórea, comparada com prole de mães alimentadas com dieta 

normossódica pelo mesmo período. Esta diferença não foi observada na 

prole do grupo materno alimentado com dieta hipossódica e que recebeu 

captopril, um inibidor da enzima conversora da angiotensina, durante 

gestação e lactação [10]. 

 Ding e colaboradores recentemente demonstraram aumento da 

massa cardíaca de fetos de ratas Sprague-Dawley submetidas à sobrecarga 

de cloreto de sódio (8% NaCl) durante a gestação acompanhado de 
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modificações no conteúdo protéico e expressão gênica de componentes do 

sistema renina-angiotensina cardíaco. Embora, a expressão protéica do 

receptor AT1, tenha permanecido aumentada no coração dos machos da 

prole com 12 semanas de idade a estrutura cardíaca destes animais não foi 

avaliada [11]. 

 Desde a descoberta da renina em 1898 [12] o sistema renina-

angiotensina tem sido considerado um sistema hormonal implicado no 

balanço eletrolítico e regulação da pressão arterial. Com o passar das 

décadas foi descoberta a existência de um sistema renina-angiotensina local 

caracterizado pela presença de seus componentes com comprovada 

capacidade de síntese de angiotensina II em diversos tecidos dentre eles o 

coração [13], rins [14], cérebro [15], pâncreas [16], tecido adiposo [17] entre 

outros, até que mais recentemente, foi caracterizada a presença de um 

sistema renina angiotensina intracelular conforme detalhado por Kumar e 

colaboradores [18] em artigo de revisão. Desta maneira o sistema renina 

angiotensina além de ser um sistema endócrino também representa um 

sistema parácrino e intrácrino com particularidades no processo de síntese e 

ação final de suas moléculas efetoras que variam conforme o tecido [18]. 

No início da cascata do sistema renina-angiotensina circulante encontra-

se o angiotensinogênio que é o substrato da renina. O angiotensinogênio é 

sintetizado no hepatócito a partir de regulação por fatores nucleares de 

transcrição sendo posteriormente secretado para a circulação [19] onde 

alcança níveis plasmáticos mil vezes maiores que a concentração de 

angiotensina I e angiotensina II [20] sendo, desta maneira, a atividade 
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de  renina plasmática o principal determinante dos níveis de angiotensina I 

no plasma [21]. 

O tecido renal é a principal fonte de produção e liberação de renina 

circulante. Por outro lado sua forma precursora, a prorenina, responde pela 

maior parcela da renina circulante (80 a 90%) devido ao fato de que outros 

tecidos, além do rim, também secretam a prorenina [22]. Frente a diversos 

estímulos [23] a renina, uma aspartil-protease, armazenada nos grânulos das 

células justaglomerulares das paredes das arteríolas aferentes renais é 

liberada para o plasma convertendo o angiotensinogênio, a partir da clivagem 

de sua porção N-terminal, no decapeptídeo angiotensina I [23]. Uma vez, na 

circulação, tanto a renina quanto a prorenina podem ligar-se a receptores em 

tecidos como coração e glândulas adrenais sendo, portanto, alvo de captação 

extra-renal [24,25]. Uma vez, ligada ao seu receptor tecidual, a renina e a 

prorenina catalisam a conversão de angiotensinogênio em angiotensina I 

localmente e ativam vias de sinalização intracelular como a das “mitogen 

activated protein kinase” “extracellular signal-regulated kinase 1/2” [26]. 

Uma vez formada a angiotensina I é convertida em angiotensina II 

(um octapeptídeo com potente ação vasopressora) pela ação da enzima 

conversora da angiotensina, uma dipeptidil carboxipeptidase circulante, 

ligada às células endoteliais de diversos leitos vasculares principalmente nos 

pulmões [27]. Embora existam outras vias de formação de angiotensina II 

em vários tecidos, como no coração, os níveis plasmáticos da angiotensina II 

estão primariamente sob dependência da atividade enzimática da renina e 

enzima conversora de angiotensina [27]. 
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Embora a angiotensina II seja quantitativamente o principal peptídeo 

vasoativo circulante do sistema renina-angiotensina, vários outros peptídeos 

são produzidos pelo sistema, a exemplo da angiotensina III, angiotensina IV, 

e angiotensina 1-7 [28]. A angiotensina II alternativamente pode ser 

transformada em angiotensina 1-7 por meio da ação enzimática da enzima 

conversora da angiotensina 2 com perda de um aminoácido sendo que, esta 

angiotensina resultante, tem ação direta no receptor Mas [29]. 

 Os efeitos teciduais da angiotensina II circulante são mediados 

através de receptores transmembrana acoplados à proteína G, havendo 2 

subtipos principais (AT1 e AT2) [30]. A aldosterona, outro importante efetor 

do sistema renina-angiotensina, envolvido no balanço eletrolítico e regulação 

da pressão arterial é sintetizada e secretada pela camada glomerulosa das 

glândulas supra-renais em resposta ao estímulo do receptor AT1 pela 

angiotensina II [31]. 

Nos últimos anos foram descritas inúmeras vias alternativas de 

síntese de angiotensina II por ação proteolítica das enzimas quimases, 

catepsinas [32] e calicreínas [33] sendo, as quimases, particularmente 

importantes na geração da angiotensina II no tecido cardíaco humano [34]. 

 A angiotensina II é sabidamente um fator de crescimento cardíaco em 

ratos e outros mamíferos atuando tanto nos grandes vasos, coronárias, 

assim como no miocárdio propriamente dito. Um estudo que avaliou a adição 

de angiotensina II em cultura de cardiomiócitos fetais imaturos de ovino 

demonstrou a proliferação destas células através da maior captação de 5-

bromo-2‟-desoxiuridina. Esta ação proliferativa da angiotensina II nos 
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cardiomiócitos imaturos parece ser mediada pela via das “mitogen activated 

protein kinase” “extracellular signal-regulated kinase” [35]. 

 A atuação da angiotensina II durante a embriogênese tardia e período 

pós-natal precoce parece ser responsável pela transição de hiperplasia para 

hipertrofia dos cardiomiócitos [36]. Embora a angiotensina II sabidamente atue, 

de maneira importante, na proliferação de fibroblastos cardíacos e hipertrofia de 

cardiomiócitos no período pré-natal tardio não foram encontradas evidências da 

presença da enzima conversora de angiotensina, nesta fase, no miocárdio de 

ratos embora tenha sido detectada em grandes vasos e coronárias. 

Desta  maneira, interroga-se a existência de vias alternativas na produção 

embrionária cardíaca de angiotensina II [36]. Estas ações proliferativas da 

angiotensina II parecem ser mediadas principalmente por receptores AT1 que, 

juntamente com os receptores AT2, já se encontram presentes no período 

embrionário tardio do desenvolvimento cardíaco de ratos [36]. O bloqueio AT1 

inibe o crescimento de cardiomiócitos em ratos neonatos [37] e a proliferação 

de fibroblastos [38], interferindo no crescimento do coração [39]. 

 As ações da angiotensina II nos cardiomiócitos e fibroblastos de ratos 

neonatos mediadas pelo receptor AT2 parecem ser opostas às mediadas 

pelo receptor AT1, isto é, o crescimento e a proliferação celular são inibidos 

[40,41]. Com relação aos efeitos apoptóticos da angiotensina II, em 

cardiomiócitos de ratos neonatos, há trabalhos que sugerem intermediação 

do receptor AT2 [42] enquanto outros apontam para ação via AT1 [43]. 

 Não se sabe ainda qual a importância de outros peptídeos ativos 

do   sistema renina-angiotensina na embriogênese cardíaca como a 
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angiotensina 1-7. Estudos realizados em cultura de cardiomiócitos de ratos 

neonatais, por Tallant e colaboradores, demonstraram que incubação 

destas células com angiotensina 1-7 inibe o crescimento dos cardiomiócitos 

associado à inibição da via das “mitogen activated protein kinase” 

“extracellular signal-regulated kinase”1/2. Estas ações são mediadas pelo 

receptor Mas da angiotensina 1-7 [44]. 

 Os estudos apresentados acima demonstram a importância do sistema 

renina-angiotensina fetal no desenvolvimento cardíaco e suas interações com 

a manipulação de cloreto de sódio na dieta materna. Fora do ambiente 

perinatal, o sistema renina-angiotensina cardíaco também desempenha um 

importante papel no processo de remodelamento miocárdico secundário a 

diversos estímulos tais como sobrecarga pressórica [45], denervação sino-

aórtica [46] e dieta hipersódica [47]. Desta maneira, torna-se interessante a 

avaliação do sistema renina-angiotensina cardíaco em alterações estruturais 

miocárdicas observadas na prole adulta, programadas pela manipulação de 

cloreto de sódio durante o período perinatal. 

 Os efeitos da manipulação de cloreto de sódio durante o período 

perinatal, sobre o coração da prole, variam conforme a duração, intensidade 

do estímulo e gênero da prole estudada [10,9,11]. Trabalhos que até então 

demonstram alterações estruturais no coração das proles adultas utilizam-se 

da manipulação de cloreto de sódio na dieta materna durante o período de 

gestação e lactação ou apenas na última semana de gestação. Apenas 1 

estudo avaliou os efeitos da sobrecarga de cloreto de sódio dada durante 

toda a gestação, sem incluir o período de lactação, sobre o coração dos 



Introdução 9 

fetos, porém não avaliou possíveis alterações estruturais cardíacas na prole 

adulta. Desta forma, não sabemos se a manipulação de cloreto de sódio 

durante todo o período gestacional, excluindo-se a lactação, é capaz de 

induzir alterações estruturais cardíacas na prole adulta. 
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2  OBJETIVO 

 

 

 O presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito da restrição ou 

sobrecarga de cloreto de sódio durante a gestacão, sobre a programação de 

possíveis alterações cardíacas nos machos da prole adulta e sua interação 

com o sistema renina-angiotensina miocárdico. 
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3  MÉTODOS 

 

 

Os experimentos propostos neste projeto de pesquisa identificado 

pelo número 0111/07, foram avaliados e aprovados no dia 29 de março de 

2007 pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (FMUSP). 

 

 

3.1  Animais 

 

3.1.1  Protocolo experimental do grupo materno 

 

 Ratas Wistar com 10 semanas de idade, provenientes do Biotério 

Central da FMUSP, acondicionadas em gaiolas de plástico (1 animal por 

gaiola) em ambiente mantido a 25 oC, com períodos intercalados claros e 

escuros fixos de 12 horas, dieta e água ad libitum, foram alimentadas com 

dieta normossódica (1,3% de cloreto de sódio) (Nuvilab CR1-Colombo, 

PR-Brasil) até completarem 12 semanas de idade, quando foram acasaladas. 

Para o acasalamento uma fêmea e um macho permaneceram na mesma 

gaiola de plástico até ocorrer a cópula que foi verificada através de lavado 

vaginal, realizado todas as manhãs, através da infusão de 50-100µl de soro 

fisiológico intravaginal com auxílio de uma pipeta automática e ponteira 
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específica cuja ponta era posicionada no intróito vaginal. Depois de 

infundido o soro foi imediatamente aspirado com a mesma pipeta e o 

lavado colocado em lâmina e corado com leishman. Foi considerada a 

cópula no dia em que foram visualizados espermatozóides na lâmina. 

A partir deste momento as ratas foram divididas em três grupos de acordo 

com a dieta (Harlan Teklad, Madison, WI - USA) que passaram a receber 

até o final da prenhez: 

Dieta hipossódica (HO): 0,15% de cloreto de sódio + 25% de proteínas 

Dieta normossódica (NR): 1,3% de cloreto de sódio + 25% de proteínas 

Dieta hipersódica (HR): 8% de cloreto de sódio + 25% de proteínas 

 

 Logo após o nascimento, a prole foi identificada e pesada, sendo 

selecionados 8 animais que permaneceram com a mãe e o restante foi 

sacrificado. A seleção dos recém nascidos que seriam mantidos com as mães 

foi feita de maneira que a média dos pesos daqueles que permaneceram com 

as mães fosse semelhante à média dos pesos daqueles que foram 

sacrificados. 

 A mãe recebeu dieta normossódica (Nuvilab CR1-Colombo, PR-Brasil) 

durante toda a lactação, sendo então separada da prole e sacrificada 

(Figura 1). 
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Dieta HO (0,15% de NaCl + 25% de proteínas)

Dieta NR (1,3% de NaCl + 25% de proteínas)

Dieta HR (8% de NaCl + 25% de proteínas)

*

GRUPO MATERNO

18

Desmame

10 11 12 13 14 15 16 17

Acasalamento

Gestação Lactação

# #

Semanas

Mães divididas em 3 grupos conforme 

dieta que receberam durante gestação*

Dieta Normossódica (1,3% NaCl)#

Pressão arterial caudal foi medida semanalmente durante gestação e lactação

Figura 1

 

Figura 1 - Protocolo experimental do grupo materno 

 

 

3.1.2  Protocolo experimental do grupo prole 

 

 Dentro das primeiras 24 horas do nascimento os recém nascidos 

foram pesados e 8 animais foram mantidos com suas mães sendo os 

demais sacrificados por decapitação para a coleta do coração. Os corações 

foram retirados e pesados. Depois do desmame, apenas os machos das 

proles foram incluídos no estudo, sendo mantidos em dieta normossódica 

(Nuvilab CR1-Colombo, PR-Brasil) até completarem 20 semanas de idade 

quando foram submetidos à análise ecocardiográfica. Como não foi 

verificada nenhuma alteração cardíaca até a 20ª semana de idade decidimos 
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submeter metade dos animais, de cada grupo experimental, a uma sobrecarga 

crônica de cloreto de sódio na dieta na tentativa de estimular o aparecimento 

de diferenças entre grupos até então não manifestadas uma vez que, a dieta 

hipersódica, é comprovadamente uma causadora de hipertrofia cardíaca 

independente dos níveis de pressão arterial [47]. Então, a partir da 21ª até a 

36ª semana de idade, metade das proles de cada grupo experimental 

passou a receber dieta com 4% de cloreto de sódio e 25% de proteínas (hr - 

Harlan Teklad, Madison, WI - USA) e a outra metade das proles permaneceu 

em dieta normossódica (nr - Nuvilab CR1-Colombo, PR-Brasil) até a 36ª 

semana de idade (Figura 2). 

 

GRUPO PROLE

Pressão arterial média*
# Gaiola metabólica
$ Ecocardiograma
%Coleta de tecidos para análise histológica e avaliação dos componentes do sistema 

renina-angiotensina. Coleta de sangue para avaliação do sistema renina-

angiotensina

†Logo após nascimento foram selecionados 8 animais e o restante da prole 

foi sacrificada

†Sacrifício

Lactação

Desmame

3           8       12 16 3020 21 24 27 33 36

Sacrifício

Semanas

(1,3% de NaCl)

Dieta Normossódica

Dieta Hipersódica 

(4% de NaCl)

*
# #
$

$

Dieta Normossódica 

(1,3% de NaCl)

%

0

Figura 2

 

Figura 2 - Protocolo experimental do grupo prole 
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 Desta maneira, após a 20ª semana de idade, as proles foram 

subdivididas em 6 grupos experimentais conforme a dieta materna durante a 

gestação e a dieta que passaram a receber à partir da 21ª semana de idade 

compondo os seguintes grupos: 

HOnr -  proles de mães alimentadas com dieta hipossódica e que foram 

mantidas em dieta normossódica por toda a vida; 

HOhr -  proles de mães alimentadas com dieta hipossódica e que receberam 

dieta hipersódica da 21ª até a 36ª semana de idade; 

NRnr -  proles de mães alimentadas com dieta normossódica e que foram 

mantidas em dieta normossódica por toda a vida; 

NRhr -  proles de mães alimentadas com dieta normossódica e que 

receberam dieta hipersódica da 21ª até a 36ª semana de idade; 

HRnr -  proles de mães alimentadas com dieta hipersódica e que foram 

mantidas em dieta normossódica por toda a vida; 

HRhr -  proles de mães alimentadas com dieta hipersódica e que receberam 

dieta hipersódica da 21ª até a 36ª semana de idade; 

 

 Nova avaliação ecocardiográfica foi realizada na 30ª semana de idade 

das proles. 

 Os ratos foram colocados em gaiolas metabólicas na 20ª e 36ª 

semanas de idade para coleta de urina, medida do volume urinário, consumo 

de ração e de água em 24 horas. Quando as proles completaram 36 semanas 

de idade uma parte dos animais foi anestesiada para implante de cânula em 

artéria carótida para medida de pressão arterial direta. Após medida da 
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pressão arterial os animais foram sacrificados por decaptação e o coração foi 

retirado, separado em átrios, ventrículo esquerdo e direito sendo as partes 

pesadas separadamente, acondicionadas em tubos plásticos, colocados em 

nitrogênio líquido e armazenados a -80ºC para futuras determinações. 

 Outra parte da prole foi anestesiada e teve seu coração fixado por 

perfusão, retirado e pesado. O coração foi separado em ventrículo esquerdo, 

direito e átrios, sendo estas partes pesadas separadamente. O ventrículo 

esquerdo foi armazenado para análise histológica em álcool 70o até ser 

emblocado. 

 

 

3.2  Determinação da pressão arterial caudal 

 

A pressão arterial caudal foi medida pelo método oscilométrico, sendo 

que os valores obtidos da pressão arterial caudal correspondem à pressão 

arterial sistólica. A pressão caudal foi medida por meio de equipamento de 

medida de pressão que é composto de uma bolsa inflável e um sensor 

piezoelétrico (RTBP 2000 - Kent Scientific Corporation, Torrington, 

Connecticut, USA), conectado a um computador para aquisição dos dados 

por meio do programa DASYLab 7.0 (DASYTec, National Instruments 

Company, Amherst, New Hampshire, USA). 

As medidas foram realizadas com os animais acordados, previamente 

aquecidos e acondicionados em gaiolas de restrição aquecidas. Foram 

realizadas cerca de 5 medidas por animal sendo consideradas apenas 
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aquelas obtidas em condição de ausência de movimentação do animal. Foi 

calculada a média aritmética das 5 medidas para obtenção dos valores que 

foram considerados para aquele momento. 

 

 

3.3  Determinação da pressão intra-arterial 

 

Para avaliação da pressão arterial carotídea as proles, com 36 

semanas de idade, foram submetidos à cirurgia para implantação de cateter 

de polietileno (PE 50) na artéria carótida. Para tanto os animais foram 

anestesiados através de injeção intraperitoneal de solução anestésica 

contendo 50 mg/kg de cetamina (Ketamin, Cristália, Brasil) associada com 5 

mg/kg de xilazina (Rompun, Bayer, Brasil), foram posicionados em decúbito 

dorsal numa mesa cirúrgica aquecida e submetidos à tricotomia na região 

cervical anterior. Foi feita incisão longitudinal na altura da traquéia, sendo a 

carótida esquerda isolada dos músculos e tecidos adjacentes para 

implantação do cateter. Este foi preenchido com uma solução de heparina 

500 U.I./mL e exteriorizado na região interescapular. 

Após 3 dias de recuperação pós-cirúrgica o cateter foi conectado a 

um transdutor (Argon, Athens, TX, USA) ligado a um amplificador (Stemtech, 

INC, GPA-4 modelo 2, Wiscousin, USA) que, por sua vez, estava ligado ao 

computador. O animal foi mantido em sua gaiola para acomodação e 

ambientação somente quando se mostrava quieto e tranqüilo a pressão 

arterial foi registrada durante 5-10 minutos. No caso de movimentação do 
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animal o registro era interrompido e recomeçado somente quando condições 

ideais eram novamente atingidas. O valor médio da pressão arterial após o 

registro foi calculado utilizando-se um programa específico para este tipo de 

análise (CODAS – Data Q instruments, Akron, Ohio, USA). A freqüência 

cardíaca foi obtida da mesma maneira que a pressão arterial. 

 

 

3.4  Ecocardiografia 

 

 Ecocardiografia transtorácica foi realizada nas proles com 20 e 30 

semanas de idade por apenas um observador que não tinha conhecimento 

do protocolo experimental, usando o aparelho Sequoia 512 (ACUSON 

Corporation, Mountain View, CA), acoplado a um transdutor linear 

multifrequência de 10 a 14 megahertz. As imagens foram obtidas com o 

transdutor posicionado no tórax depilado do animal (decúbito lateral). 

Para otimizar a imagem um gel de transmissão foi usado entre o transdutor e 

o tórax do animal (General Imaging gel, ATL Inc., Reedsville, PA). Todas as 

medidas foram realizadas pelo mesmo observador baseando-se na média 

de 3 ciclos cardíacos consecutivos. 

Para a realização do procedimento os animais foram anestesiados 

através de injeção intraperitoneal de solução anestésica contendo 50 mg/kg 

de cetamina (Ketamin, Cristália, Brasil) associado com 5 mg/kg de xilazina 

(Rompun, Bayer, Brasil). 
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A espessura das paredes e dimensões do ventrículo esquerdo (VE) 

foram obtidas a partir de uma visão de eixo curto ao nível da musculatura 

papilar. A massa ventricular esquerda (MVE) foi calculada pela equação (1), 

assumindo uma geometria esférica do ventrículo esquerdo e validada em ratos:  

MVE = 1,047 x [(DDCVE+PPVE+SI)3-DDCVE3]                               (1) 

onde 1,047 é a densidade do músculo, DDCVE é o diâmetro da cavidade do 

ventrículo esquerdo ao final da diástole e PPVE e SI são as espessuras da 

parede posterior e do septo interventricular ao final da diástole, 

respectivamente. A espessura relativa da parede do ventrículo esquerdo foi 

calculada pela equação (2): 

(PPVE/DDCVE) x 2                                                                            (2) 

O débito cardíaco (DC) foi medido apenas na 30ª semana de idade e 

foi calculado utilizando-se do produto da integral velocidade-tempo aórtico 

(VTI aórtico), área da circunferência da raiz da aorta (π(CRA/2)2) e 

freqüência cardíaca (FC), através da equação (3) [48]: 

DC = VTI aórtico x [π(CRA/2)2] x FC                                                 (3) 

 

 

3.5  Fixação do tecido cardíaco por perfusão 

 

 Após coletadas amostras de sangue o animal foi anestesiado através 

de injeção intraperitoneal de solução anestésica contendo 50 mg/kg de 

cetamina (Ketamin, Cristália, Brasil) associada com 5 mg/kg de xilazina 

(Rompun, Bayer, Brasil). 
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 Estando o animal anestesiado foi administrada heparina, via intra-

cardíaca, na dose de 2 u/g de peso corpóreo. 

 Foi realizada laparotomia expondo todo o abdome e órgãos retro-

peritoneais seguida da ligadura de maior número possível de alças 

intestinais. 

 Em seguida o tórax foi aberto, com incisão ao longo do eixo 

longitudinal do esterno, seguida da incisão do músculo diafragma 

bilateralmente. O coração foi exposto por abertura do pericárdio seguido de 

corte com tesoura na aurícula direita. Após incisão na aurícula direita, a 

parede livre do ventrículo esquerdo foi puncionada, perpendicularmente, 

com agulha de calibre 12 Gauge, pouco acima do ápice ventricular. 

 Foi iniciada a infusão de cloreto de potássio (14 mmol/L) que foi 

realizada até ser evidenciada parada cardíaca. Em seguida foi iniciada 

infusão de soro fisiológico a 0,9% sendo ligada a aorta e veia cava inferior. 

A infusão de soro fisiológico foi feita até os órgãos estarem visualmente bem 

perfundidos seguido de infusão de paraformaldeído a 4% tamponado, na 

quantidade de 300 mL. As infusões de soro fisiológico e paraformaldeído 

foram realizadas na mesma pressão que a pressão arterial sistólica do rato 

aferida uma semana antes do sacrifício através da medida indireta caudal. 

 Depois de fixado por perfusão o coração foi retirado e isolado dos 

demais tecidos pericárdicos. O coração foi pesado inteiro e separado em 

átrios, ventrículo esquerdo e direito ficando, o septo interventricular, como 

parte do ventrículo esquerdo e sendo as partes pesadas separadamente. 

Em seguida o ventrículo esquerdo foi mergulhado em paraformaldeído a 4% 
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tamponado, onde ficou por 24 horas, sendo posteriormente transferido para 

o álcool 70% onde ficou até ser processado para análise histológica. 

 O peso pós-fixado do coração foi determinado a partir do material 

armazenado em etanol a 70% e transformado em volume (Vol) em cm3, 

dividindo-se o peso pós-fixado pela densidade do tecido cardíaco fixado que 

é igual a 1,06 g/cm3 [49]. 

 

 

3.6  Estereologia do ventrículo esquerdo 

 

3.6.1  Amostragem do ventrículo esquerdo 

 

 O ventrículo esquerdo foi seccionado seriadamente no sentido ápice-

base em fatias de 2 mm de espessura (Anexos, Figura s 1a, 1b e 1c). 

Em seguida as fatias resultantes foram novamente seccionadas no sentido 

perpendicular ao primeiro corte (Anexos, Figura s 1d e 1e), gerando de 25 a 

40 pequenos pedaços de tecido por ventrículo esquerdo que foram agrupados 

lado a lado e amostrados pela técnica do “fractionator” [50] para a estimativa 

da densidade numérica e número total de núcleos de cardiomiócitos por 

ventrículo esquerdo. Para isto, foram selecionados 1 em cada 4 pequenos 

pedaços começando, aleatoriamente, a partir dos 4 primeiros. Os pedaços 

selecionados (6 a 10 por ventrículo esquerdo) de um mesmo animal foram 

emblocados em um único bloco de parafina sem levar em consideração a 

ordem em que foram cortados ou a orientação espacial dos mesmos. 
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Dos pequenos pedaços remanescentes foi selecionado um (1) 

pequeno pedaço por animal, de 3 animais de cada grupo experimental, com 

a finalidade de avaliar a média do número de núcleos por cardiomiócito. 

Estes pequenos tecidos foram processados de maneira que os animais de 

mesmo grupo experimental ficassem agrupados em um único bloco de 

parafina. 

 

3.6.2  Estimativa da densidade numérica e do número total de núcleos 

de cardiomiócitos por ventrículo esquerdo 

 

A partir de cada bloco de parafina preparado para a contagem do 

número de núcleos de cardiomiócitos no ventrículo esquerdo foram cortadas, 

através de um micrótomo, duas (2) secções consecutivas de 3 µm de 

espessura [51], denominadas de ”corte de referência” e ”corte correspondente” 

sendo posteriormente coradas com Hematoxilina/Eosina. 

 A densidade numérica dos núcleos de cardiomiócitos foi estimada 

usando o princípio do “physical disector” [52] conforme explicado a seguir. 

Em microscopia óptica com aumento de 400 X, 200 a 300 campos por animal 

foram randomicamente selecionados no “corte de referência”, fotografados e 

denominados de ”planos de referência” (Anexos, Figura 2). O “corte 

correspondente” foi examinado, no mesmo aumento microscópico, com 

a  finalidade de identificar os campos histológicos correspondentes 

aos  selecionados previamente no “plano de referência” sendo, então, 

fotografados e denominados de “planos correspondentes” (Anexos, Figura 2). 



Métodos 23 

Um “grid” em forma de quadrado (Anexos, Figura  3) com área de 2500 µm2 

foi superimposto aos ”planos de referência” e “correspondentes” (Anexos, 

Figura 4). Desta maneira cada par formado por um “plano de referência” e 

seu “plano correspondente” constitui um volume de referência (Vref) 

determinado pelo produto entre a área do “grid” (A - 2500 µm2) e a distância 

entre as 2 secções (t - 3 µm) e expresso pela equação (4): 

Vref = A x t                                                                                         (4) 

Uma vez estabelecido o volume de referência foi realizada a 

contagem dos núcleos de cardiomiócitos presentes em cada volume de 

referência. Para tal apenas os núcleos de cardiomiócitos que estavam dentro 

do “grid” de contagem, não tocavam as linhas de exclusão do “grid” 

(margens inferior e esquerda) e apareciam apenas no “plano de referência” e 

não apareciam no respectivo “plano correspondente” foram contados 

(Anexos, Figura 5). O número de núcleos de cardiomiócitos contidos em um 

determinado volume de referência foi denominado de Q-. Após os números 

de cardiomiócitos terem sido contados em cada unidade de volume (Q-) os 

mesmos foram somados (ΣQ-) assim como os seus respectivos volumes de 

referência (Σ(A x t)). Em seguida o número total de cardiomiócitos contados 

(ΣQ-) foi dividido pela somatória dos volumes de referência (Σ(A x t)) 

gerando a equação (5) [52]: 

Nv = ΣQ- / Σ(A x t)                                                                               (5) 

onde Nv representa a densidade numérica dos núcleos de cardiomiócitos, ou 

seja, o número de núcleos de cardiomiócitos contidos em 1 µm3 de tecido 

cardíaco. 



Métodos 

 
24 

 O número total de núcleos de cardiomiócitos por ventrículo esquerdo 

(N(nuclei/LV)) foi calculado multiplicando-se Nv pelo volume total dos 

cardiomiócitos do ventrículo esquerdo (Vmyocardium) correspondente. 

Para  cálculo do Vmyocardium primeiro foi calculado o volume relativo do 

ventrículo esquerdo ocupado por cardiomiócitos (Vv(my/ref)) sendo este 

multiplicado pelo volume do ventrículo esquerdo (Vol) já calculado conforme 

descrito previamente na sessão anterior (3.5). Para cálculo do volume 

relativo do ventrículo esquerdo ocupado por cardiomiócitos (Vv(my/ref)) 

foram usadas as secções coradas com Hematoxilina/Eosina inicialmente 

utilizadas para a contagem de núcleos de cardiomiócitos. Desta maneira foi 

randomicamente superimposto sobre estas secções um “grid” composto por 

pontos distribuídos de maneira sistemática e uniforme sendo que os pontos 

que caíram sobre os cardiomiócitos (Pmy) e os pontos que caíram sobre o 

espaço de referência (Pref), neste caso, todo o tecido que compõe o 

ventrículo esquerdo (cardiomiócitos, vasos sanguíneos, fibroblastos, 

interstício, etc), foram contados. A partir destes valores o valor relativo do 

ventrículo ocupado por cardiomiócitos (Vv(my/ref)) foi calculado pela 

equação (6): 

Vv(my/ref)= Pmy/Pref                                                                         (6) 

O volume total dos cardiomiócitos do ventrículo esquerdo 

(Vmyocardium) foi estimado pela equação (7): 

Vmyocardium = Vol x Vv(my/ref)                                                        (7) 

Devemos observar que este método utiliza uma estrutura bidimensional para 

cálculo de uma densidade volumétrica. Esta extrapolação pode ser feita visto 
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que o emblocamento dos tecidos foi realizado de maneira randômica 

propiciando a chance de que os cortes histológicos fossem realizados em 

todas as orientações [53]. 

 

3.6.3  Estimativa da média do número de núcleos por cardiomiócito 

 

Como descrito previamente por Brüel e colaboradores [54] com 

algumas modificações, foram cortadas 8 secções consecutivas de 3 µm de 

espessura dos blocos de parafina preparados especialmente para contagem 

do número de núcleos por cardiomiócitos. As secções foram alocadas em 

lâminas silanizadas e identificadas conforme a ordem de corte. Foi realizada 

imunohistoquímica com técnica de dupla marcação em todas as secções 

com o objetivo de delimitar os limites de cada cardiomiócito. Para visualizar 

os discos intercalados responsáveis pela conexão entre cardiomiócitos foi 

utilizado anticorpo monoclonal de camundongo anti-caderina (pan, C1821, 

Sigma-Aldrich, USA); com a finalidade de visualizar as bordas laterais dos 

cardiomiócitos foi utilizado anticorpo policlonal de coelho anti-colágeno tipo 

IV (10760, MP Biomedicals LLC, USA). 

 Os cortes foram desparafinizados e a peroxidase endógena foi 

bloqueada utilizando-se peróxido de hidrogênio a 3% em álcool absoluto por 

30 minutos seguido por um banho de 5 minutos em PBS. As ligações 

inespecíficas foram bloqueadas por caseína (Dako North America, CA, USA) 

por 30 minutos. Os cortes foram incubados “overnight” a 4oC com um “mix” 

composto pelos anticorpos primários (anti-caderina: 1:5000 e anti-colágeno 
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tipo IV: 1:100) diluídos em PBS. Após lavados em PBS, os cortes foram 

incubados com anticorpos secundários por 30 minutos usando o método 

LSAB/HRP (K0609, Dako North America, CA, USA) seguido da adição de 

AEC cromógeno (K3464, Dako North America, CA, USA) e contracorado 

com Hemalumbre de Mayer (Merck, Darmstadt, Germany). 

 Os cardiomiócitos foram amostrados com base em seus núcleos 

utilizando-se de um “grid” quadriculado em aumento de 400 X e avaliados 

conforme a técnica do “physical disector” [52]. Os cortes centrais 4 e 5 foram 

escolhidos inicialmente como “plano de referência” e “plano correspondente” 

respectivamente. Os núcleos de cardiomiócitos presentes no “plano de 

referência” que não tocavam as linhas de exclusão (bordas esquerda e 

inferior) e estavam ausentes no “plano correspondente” foram contados. 

Em seguida o corte 5 passou a ser considerado como “plano de referência” e 

o corte 4 como “plano correspondente” sendo que os mesmos critérios foram 

utilizados para contagem dos núcleos. Todos os cardiomiócitos amostrados 

foram seguidos em ambas as direções através dos cortes consecutivos até 

que eles desaparecessem e fossem contados todos os núcleos presentes 

dentro dos mesmos. Foram avaliados cerca de 16 cardiomiócitos por animal. 

Pelo fato de os cardiomiócitos terem sido amostrados com base em seus 

núcleos, aqueles com 2 ou mais núcleos tiveram maior chance de serem 

amostrados quando comparados com cardiomiócitos com apenas 1 núcleo. 

Para corrigir este viés na amostragem, o número de cardiomiócitos 

mononucleados foi dividido por 1, o número de cardiomiócitos binucleados 

foi dividido por 2 e assim sucessivamente de maneira que a média (média 
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harmônica) de núcleos por cardiomiócito (Nn(nuclei/myocyte)) fosse calculada 

conforme a equação (8): 

Nn(nuclei/myocyte)=∑[Q-
1+Q-

2+Q-
3+Q-

4]/(∑Q-
1/1)+(∑Q-

2/2)+(∑Q-
3/3)+ 

(∑Q-
4/4)                                                                                                         (8) 

Onde Q-
1 é o número de cardiomiócitos com 1 núcleo, Q-

2 é o número de 

cardiomiócitos com 2 núcleos, Q-
3 é o número de cardiomiócitos com 3 núcleos 

e Q-
4 é o número de cardiomiócitos com 4 núcleos. 

 

3.6.4  Estimativa do número total de cardiomiócitos no ventrículo 

esquerdo 

 

O número total de cardiomiócitos por ventrículo esquerdo 

(N(myocytes/LV)) foi estimado conforme descrição de Brüel e colaboradores 

[54] dividindo-se o número total de núcleos de cardiomiócito no ventrículo 

esquerdo N(nuclei/LV) pela média do número de núcleos por cardiomiócito 

Nn(nuclei/myocyte) e representado pela equação (9): 

N(myocytes/LV) = N(nuclei/LV) / Nn(nuclei/myocyte)                        (9) 

 

3.6.5  Estimativa do volume médio do cardiomiócito (V(myocyte)) 

 

O volume médio do cardiomiócito expresso em µm3 foi estimado 

dividindo-se o volume total dos cardiomiócitos do ventrículo esquerdo 

(V(myocardium)) pelo número total de cardiomiócitos do ventrículo esquerdo 

(N(myocytes/LV)) conforme a equação (10) [53]: 

V(myocyte) = V(myocardium) / N(myocytes/LV)                              (10) 
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3.7  Área de secção transversal do cardiomiócito 

 

Os cortes corados com Hematoxilina/Eosina, para contagem do número 

de núcleos de cardiomiócitos, foram utilizados para avaliação da área de 

secção transversal do cardiomiócito. Os cortes utilizados foram selecionados 

aleatoriamente e avaliados em microscopia óptica com aumento de 400 X. 

Cardiomiócitos foram considerados elegíveis para avaliação da área de secção 

transversal apenas quando apareciam cortados transversalmente, 

apresentavam limites bem definidos e exibiam um núcleo central. 

 Para análise de imagem e quantificação da área de secção transversal 

foi utilizado o software ImageJ. O software foi calibrado medindo-se uma 

distância conhecida (régua de calibragem) em aumento de 400 X. Os limites 

de cada cardiomiócito foram circundados com a ferramenta “Freehand 

selection tool” e a área interna do cardiomiócito foi medida (μm2). A média 

aritmética de 50 a 100 cardiomiócitos por coração foi considerada para 

análise estatística. 

 

 

3.8  Quantificação de fibrose intersticial 

 

 As lâminas, depois de coradas por picrossirius, foram focalizadas com 

aumento de 200x e fotografadas em 12 campos diferentes por animal, 

escolhidos de maneira aleatória. 
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 Foi sobreposto sobre os campos um painel composto de vários 

pontos equidistantes. O painel continha um total de 80 pontos e foram 

contados apenas os pontos que caíam sobre o colágeno intersticial (corado 

em vermelho). Os pontos que caíam fora do tecido cardíaco foram excluídos. 

 Para o cálculo da porcentagem de colágeno intersticial no ventrículo 

esquerdo (% colágeno VE) foram somados todos os pontos que caíram 

sobre o tecido cardíaco em todos os 12 campos (NTP) e somados todos os 

pontos que caíram sobre as regiões do interstício que continham colágeno 

(NPC). Os pontos que caíram sobre o colágeno perivascular não foram 

considerados como colágeno intersticial e entraram na somatória do número 

total de pontos (NTP). 

O cálculo da % colágeno VE foi estimado conforme equação (11): 

% colágeno VE = (NPC/NTP) x 100                                                 (11) 

 

 

3.9  Dosagem da atividade da enzima conversora da 

angiotensina tecidual 

 

O tecido cardíaco (ventrículo esquerdo) foi coletado e homogeneizado 

em tampão borato com sacarose na proporção de 1 g de tecido para 10 mL 

de tampão. Após as amostras terem sido homogeneizadas foram 

centrifugadas a 2500 rpm por 10 minutos a 4C e os sobrenadantes 

separados e armazenados a -80C até o seu processamento. 
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A atividade da enzima foi determinada em 20 L do sobrenadante dos 

homogenatos de ventrículo esquerdo que foram incubados respectivamente 

com 490 L ou 480 L do substrato da enzima conversora da angiotensina, 

Hippuril Histidil-Leucina (Hip His-Leu 5 mM), a 37C durante 15 ou 30 

minutos. Essa reação foi interrompida pela adição de 1,2 mL de solução de 

NaOH (0, 34 N). A seguir, acrescentou-se 100 L da solução de -ftaldialdeído 

(2%), protegido da luz e em temperatura ambiente. Esta substância liga-se 

ao produto da reação, His-Leu, e permite a sua leitura fluorimetricamente. 

Após 10 minutos, a reação foi paralisada pela adição de 200 L de HCl (3 N), 

sempre sob agitação. Em seguida, os tubos foram centrifugados a 3000 rpm, 

por 10 minutos. O sobrenadante foi então submetido a leitura da intensidade 

de fluorescência em espectrofluorímetro (Shimadzu, RF-1501, Kyoto, JP), 

usando um comprimento de onda de 365 nm para excitação e de 495 nm 

para emissão. 

Todos os ensaios foram realizados em triplicatas sendo que a 

fluorescência intrínseca das amostras foi corrigida através de controles onde 

o material enzimático foi adicionado logo após a reação ser paralisada com 

NaOH 0, 34 M, mantendo as demais etapas do ensaio inalteradas. 

Para cada ensaio foi determinado uma curva padrão, relacionando-se a 

intensidade da fluorescência com quantidades conhecidas do produto 

formado (His-Leu). A atividade específica da enzima conversora da 

angiotensina foi expressa em nMoles His-Leu/min/mg de proteína nos tecidos. 

A dosagem da proteína foi realizada nas amostras de tecidos onde foi 

medida a atividade da enzima conversora da angiotensina, pelo método 

micrométrico de Bradford [55]. 
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3.10  Western blotting do sistema renina-angiotensina 

 

Amostras de ventrículo esquerdo foram pesadas e depois 

homogeneizadas em tampão de extração protéica (100 mM KCl, 10 mM 

HEPES, 3 mM MgCl2, 5 mM EDTA, 10% glicerol, 1 mM DTT, 10% SDS, 0,1 ml 

inibidor de proteinase (SIGMA). A concentração de proteínas foi determinada 

usando o método de Bradford [55]. Quantidades iguais de proteína para todas 

as amostras (100µg) foram misturadas a um tampão para SDS e colocadas 

nos slots do gel SDS - PAGE (sódio dodecilsulfato poliacrilamida) 12% e 

submetidas à eletroforese. Após este processo as amostras contidas no gel 

foram transferidas para membranas de nitrocelulose. 

As membranas foram bloqueadas com leite em pó desnatado a 5% 

misturados a TBST por 30 minutos. Anticorpos primários policlonais foram 

adicionados na solução seguido das devidas encubações. A seguir os blots 

foram lavados e incubados com anticorpos secundários ligados a peroxidase 

(HRP) por 2 horas. O complexo antígeno-anticorpo foi visualizado com a 

adição de substrato quimioluminescente ECL (Amersham Biosciences, UK). 

A seguir os blots foram expostos aos filmes de raios-X (Agfa, Argentina) 

ou (Amershan.Biosciences, UK Ltd). As quantificações densitométricas das 

bandas foram feitas através do programa Scion image for Windows (Scion 

Corporation, USA). Os resultados da expressão protéica foram determinados 

pela razão entre a intensidade da banda de interesse e a intensidade da 

banda de gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (GAPDH). 
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3.11  Anticorpos para western blot 

 

Foram utilizados: 

Primários 

 

Angiotensinogênio - RDI - código (rtangenabm) - diluição 1:500 - 1 h 

de incubação. 

Enzima conversora de angiotensina 1 - Santa Cruz Biotechnology - 

código (H-170) - sc 20791 - diluição 1:250 - 1 hora de incubação. 

Enzima conversora de angiotensina 2 - Santa Cruz Biotechnology - 

código (H-175) - sc 20998 - diluição 1:250 - incubação “overnight”. 

Receptor AT1 - Santa Cruz Biotechnology - código (N-10)- sc 1173 - 

diluição 1:200 - incubação “overnight”. 

Receptor AT2 - Santa Cruz Biotechnology - código - sc 7420 - diluição 

1:200 - 1 hora de incubação. 

Renina - RDI - código (rtreninbm) - diluição 1:200 - 1 hora de incubação. 

Gliceraldeido 3-fosfato desidrogenase - Santa Cruz Biotechnology - 

código (6C5) - sc 32233 - diluição 1:1000 - incubação “overnight”. 

 

Secundários 

 

Anti - camundongo - Dakopatts - código P-0260 - diluição - 1:5000 - 1 

hora de incubação. 
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Anti - coelho - Amersham - código NA934V- diluição - 1:5000 - 1 hora 

de incubação. 

Anti - cabra - Sigma - código A5420-diluição – 1:20000 - 1 hora de 

incubação. 

 

 

3.12  Quantificação de angiotensina II no ventrículo esquerdo 

 

 Cortes do ventrículo esquerdo de cada animal foram desparafinizados 

a 60oC por 30 minutos seguido de imersão em xileno por 3 períodos de 9 

minutos cada. Em seguida os cortes foram reidratados com etanol 100% por 

2 períodos de 5 minutos cada seguido de 2 outros períodos adicionais de 3 

minutos cada com etanol a 96%. Os cortes foram mantidos por 5 minutos em 

água destilada seguido de imersão em tampão citrato aquecido (0,21%, 

pH=6, 100oC) por 30 minutos. Os cortes foram lavados em PBS por 3 

períodos de 10 minutos. Após, os cortes foram circulados com “PAP pen” 

(Vector Laboratories) com a finalidade de formar uma barreira a prova de 

água. Ligações não específicas foram bloqueadas através de incubação das 

secções com solução bloqueadora (albumina bovina sérica a 1% + 5% de 

sucrose em PBS) por 3 horas. O excesso da solução bloqueadora foi 

removido e os cortes foram incubados com “rabbit anti-angiotensin II 

polyclonal antibody” (Peninsula Laboratories, CA, USA) na diluição de 1:200, 

“overnight” a 4 oC. Os cortes foram lavados em PBS por 3 períodos de 10 

minutos e incubado com um anticorpo fluorescente “goat anti-rabbit IgG” 
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(DylightTM680 conjugate) por 90 minutos a 4 oC. Em seguida os cortes foram 

lavados por 3 períodos de 20 minutos com PBS e “Tween 20”. A intensidade 

da fluorescência foi medida usando equipamento Odyssey (Li-Cor 

Bioscences) sendo os resultados expressos em unidades arbitrárias de 

fluorescência. 

 

 

3.13  Avaliação da expressão gênica do sistema renina-angiotensina 

 

3.13.1  Extração de RNA total do ventrículo esquerdo 

 

A extração de RNA total foi realizada em 4 a 10 amostras por vez 

para evitar erros de manipulação e degradação do RNA das amostras 

durante a extração. Os tecidos (ventrículo esquerdo) armazenados em 

freezer -80C foram pesados (balança AL200, Marte, Brasil) e colocados em 

tubo de ensaio de plástico estéril. Todo o procedimento foi realizado sob 

gelo. Foram acrescentados 2 mL de Trizol para cada 100 mg de tecido e 

homogeneizados em aparelho Ultra-Turrax (T-25, IKA Works Inc., North 

Carolina, EUA). 

Deste homogenato foi transferido 1 mL para um tubo plástico livre de 

RNase e DNase e incubado por 5 minutos, à temperatura ambiente, para 

completa dissociação dos complexos nucleoprotéicos. Este homogenato foi 

centrifugado a 4ºC por 10 minutos a 12.000x g. Em seguida o sobrenadante 

foi transferido para outro tubo e foi adicionado 200 L de clorofórmio para 
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separação da amostra em fase orgânica e inorgânica. Esta solução foi 

agitada no vortex e incubada à temperatura ambiente por 2 minutos e a 

seguir foi centrifugada a 4ºC por 15 minutos, a 12.000x g. A fase superior 

(incolor) da solução foi transferida para outro tubo e acrescentado 500 L de 

álcool isopropílico. A mistura foi homogeneizada e incubada à temperatura 

ambiente por 10 minutos e centrifugada a 4ºC por 10 minutos, a 12.000x g. 

Após a centrifugação o sobrenadante foi desprezado por inversão do tubo e 

o pellet formado no fundo do tubo foi lavado com 1 mL de etanol 75% 

gelado. Novamente o material foi centrifugado (12.000x g, 5 min, 4C) e o 

sobrenadante desprezado. O pellet foi ressuspendido com 100 L de água 

DEPC (dietilpirocarbonato) e esta solução foi incubada em banho seco a 

65ºC por 10 minutos. As amostras foram armazenadas em freezer -80C 

após a quantificação do RNA total. 

A quantificação do RNA foi realizada através de leituras a 260 m e 

280 m em espectrofotômetro (Hitachi, modelo U-1100; Tokyo, JP). Para 

isso um tubo livre de RNase e DNase contendo 5 L de amostra e 995 L de 

água Milli-Q autoclavada foi incubado em banho seco a 65ºC por 10 

minutos. Uma unidade de densidade óptica, lida no comprimento de onda de 

260 m, equivale a 40 g/mL de RNA total. 

Para o cálculo da pureza do RNA, a leitura a 260 m, que detecta 

RNA, foi dividida pela leitura a 280 m, que detecta proteína. Foram 

considerados apenas as amostras cujo valor estava entre 1,8 a 2,2 

(aceitável). Eletroforese em gel de agarose a 1% foi realizada para verificar 

visualmente a integridade das bandas 28S e 18S do RNA. 
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3.13.2  Reação de transcriptase reversa (RT) 

 

A síntese de DNA complementar foi realizada através da reação de RT 

utilizando-se a enzima transcriptase reversa ImProm II (Promega, Brasil). O 

protocolo para a síntese de DNA complementar foi dividido em três fases: na 

primeira, a fase de desnaturação, onde 1 g de RNA total foi colocado em 

tubo livre de RNase e DNase. Adicionou-se 1 L de oligo 

deoxirribonucleotídeo T(dT) 150 g/mL e completou-se o volume com água 

DEPC para 5 L. Os tubos foram colocados em termociclador (PTC-200, MJ 

Research, Inc., EUA) e incubados a 70ºC por 5 minutos. Na segunda fase, 

chamada fase de anelamento, foi preparada uma solução constituída por 4 L 

de tampão de reação 5X; 1 L de dNTP [2‟-Deoxinucleotídeo 5‟-trifosfato] (10 

mM); 2,4 L de cloreto de magnésio (25 mM); 6,6 L de água Milli-Q 

autoclavada e 1 L de Improm II e esta foi adicionada ao tubo de reação. 

Após a adição da solução, as amostras foram levadas ao termociclador 

utilizando um programa de 25ºC por 5 minutos e depois 60 minutos a 42ºC. 

Na última fase ocorreu a inativação da transcriptase reversa por aquecimento 

a 70ºC por 15 minutos. As amostras foram armazenadas em freezer a -20ºC. 

 

3.13.3  Reação de polimerase em cadeia (PCR) 

 

Uma alíquota de 1 L de DNA complementar foi transferida para tubo 

livre de RNase e DNase onde foi realizada a reação de reação de 

polimerase em cadeia. Preparou-se uma solução de reação contendo para 
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cada tubo 2,5 L de tampão PCR 10X [100 mM Tris HCl pH 8,5 e 500 mM 

KCl]; 0,75 L de cloreto de magnésio (50 mM); 0,5 L de dNTP (10 mM); 3 

L de primer sense (5 Mol/ L); 3 L de primer antisense (5 Mol/ L); 0,4 

L de Taq DNA polimerase; 2,5 L de dimetilsulfóxido (DMSO) e 11,35 L 

de água Milli-Q. A solução foi homogeneizada em vortex, adicionada ao tubo 

contendo amostra de DNA complementar e levado ao termociclador. 

Os produtos da reação de reação de polimerase em cadeia foram 

analisados em gel de agarose 2% contendo brometo de etídio usando um DNA 

ladder de 100 pares de base. Foi feito rotineiramente um controle negativo 

omitindo apenas o DNA complementar da reação de reação de polimerase em 

cadeia. As bandas foram semi-quantificadas usando o software Alpha ImagerTM 

1220 version 5.5 (Alpha Innotech Corporation, EUA) e comparou relativamente 

com a expressão gênica do gliceraldeido 3-fosfato desidrogenase (GAPDH), 

onde foi expressa como valor de densidade integrada (IDV/GAPDH). 

As quantidades de DNA complementar, temperatura de anelamento e 

número de ciclos usados no PCR das amostras do coração estão descritos 

no quadro 1. É importante ressaltar que a temperatura de anelamento é 

específica do gene (primer). 

 
Quadro 1 - DNA complementar, temperatura de anelamento e número de 
ciclos usados no PCR das amostras do coração 

Gene Quantidade 
de cDNA 

Temperatura 
de anelamento 

Número 
de ciclos 

GAPDH 1 µL 68oC 30 

Angiotensinogênio 1 µL 58,2oC 35 

Renina 7 µL 58oC 40 

Enzima conversora da angiotensina 2 µL 52,8oC 35 

AT1 1 µL 61,5oC 40 

AT2 7 µL 60oC 40 
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4  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 Os resultados estão expressos como média ± EPM de seus valores 

absolutos. Alguns dados que não apresentaram distribuição normal foram 

submetidos a transformação logarítmica (peso corpóreo e pressão arterial 

média) ou elevados à segunda potência (volume médio do cardiomiócito) a 

fim de aproximá-los da distribuição normal e melhorar o poder dos testes 

estatísticos realizados. Foi utilizada análise de variância de um fator 

(One-Way ANOVA) para comparação entre variáveis avaliadas em apenas 1 

momento no tempo ou análise de variância de dois fatores (Two-way 

ANOVA) para comparação entre variáveis avaliadas em 2 momentos no 

tempo. As análises de variância, quando significativas, foram seguidas de 

pós-teste de Student-Newman-Keuls ou Fisher LSD sendo, este último, 

aplicado apenas quando o primeiro não conseguiu discriminar a diferença. 

A associação entre 2 variáveis foi avaliada utilizando valores absolutos, após 

verificação de distribuição normal dos valores, através de regressão linear 

(pressão arterial vs. massa ventricular esquerda) ou não linear ajustada à 

curva quadrática (número de cardiomiócitos vs. volume dos cardiomiócitos), 

sendo incluídos os animais de todos os grupos experimentais para análise. 

 O nível de significância adotado foi p<0,05. 
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5  RESULTADOS 

 

 

5.1  Mães 

 

5.1.1  Massa corpórea, consumo de ração e pressão arterial caudal 

 

 Em todos os 3 grupos maternos o peso corpóreo aumentou 

semanalmente (p<0,05) da 12ª até a 15ª (última semana de gestação) 

semana de idade diminuindo (p<0,05) logo após o parto, ou seja, na 16ª 

semana de idade. O peso corpóreo foi menor (p<0,05) na última semana de 

gestação (15ª semana de idade) nas mães alimentadas com dieta 

hipossódica comparadas com as mães alimentadas com dieta normossódica 

(Figura 3A). O consumo de ração não foi diferente (p>0,05) entre os diversos 

grupos maternos (Figura 3B) (Anexos, Tabela 1). 
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Figura 3 - A) Evolução ponderal (g) durante a gestação (13ª a 15ª  
semanas) e após a gestação (16ª a 18ª semanas) e B) consumo de ração 
(g/rato/dia) ao final de cada semana de gestação de mães alimentadas com 
dieta hipo (HO, n=5-8), normo (NR, n=5-8) ou hipersódica (HR, n=5-7) 
durante a gestação. Os valores estão expressos como média ± erro padrão 
da média de seus valores absolutos. Utilizado pós-teste de Fisher-LSD para 
evolução ponderal e pós-teste de Student-Newman-Keuls para consumo de 
ração. *p<0,05 vs. a semana anterior dentro de um mesmo grupo (válido 
para todos os grupos), †p<0,05 NR vs. HO, ‡p<0,05 HR vs. HO 
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 Nas mães alimentadas com dieta hipossódica durante a gestação a 

pressão arterial caudal foi menor (p<0,05) na última semana de gestação 

(15ª semana de idade) quando comparada com as pressões aferidas na 14ª 

(2ª semana de gestação), 16ª, 17ª e 18ª semanas de idade. Nas mães 

alimentadas com dieta normossódica e hipersódica durante a gestação a 

pressão arterial, na última semana de gestação (15ª semana de idade), 

foi menor (p<0,05) apenas quando comparada com as pressões arteriais 

aferidas no período após o parto, ou seja, quando comparada com a 16ª e 

18ª semana de idade nas mães alimentadas com dieta normossódica e 

quando comparada com a 17ª e 18ª semana de idade nas mães alimentadas 

com dieta hipersódica (Figura 4) (Anexos, Tabela1). 

 A pressão arterial foi maior (p<0,05) na 17ª semana de idade nas 

mães alimentadas com dieta hipersódica quando comparada com as mães 

alimentadas com dieta normossódica durante a gestação (Figura 4) (Anexos, 

Tabela1). 
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Figura 4 - Pressão arterial caudal (mmHg) durante (13ª a 15ª  semanas) e 
após a gestação (16ª a 18ª semanas) de mães alimentadas com dieta hipo 
(HO, n=5-7), normo (NR, n=5-7) ou hipersódica (HR, n=5-7) durante a 
gestação. Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média 
de seus valores absolutos. Utilizado pós-teste de Fisher-LSD. *p<0,05 vs. 
14, 16, 17 e 18 semanas (apenas no grupo HO), †p<0,05 vs. 16 e 18 
semanas (apenas no grupo NR), ‡p<0,05 vs. 17 e 18 semanas (apenas no 
grupo HR), a p<0,05 HR vs. NR 
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5.2  Proles 

 

5.2.1  Peso corpóreo ao nascimento, peso corpóreo, consumo de 

ração, consumo de água e volume urinário na 20ª e 36ª semanas 

de idade, sódio e potássio séricos e excreção de sódio urinário 

em 24 horas medidos na 36ª semana de idade 

 

 O peso corpóreo ao nascimento dos machos da prole de mães 

alimentadas com dieta hipersódica durante a gestação foi maior (p<0,05) quando 

comparado com as proles de mães alimentadas com dieta hipo e normossódica 

durante a gestação. O peso corpóreo ao nascimento dos machos da prole de 

mães alimentadas com dieta hipossódica durante a gestação foi menor 

(p<0,05) quando comparado com a prole de mães alimentadas com dieta 

normossódica durante a gestação (Figura 5) (Anexos, Tabela 2). 

 
Figura 5 - Peso corpóreo ao nascimento (g) dos machos da prole de mães 
alimentadas com dieta hipo (HO, n=44), normo (NR, n=46) ou hipersódica 
(HR, n=28) durante a gestação. Os valores estão expressos como média ± 
erro padrão da média de seus valores absolutos. Utilizado pós-teste de 
Student-Newman-Keuls. *p< 0,05 vs. NR e HO, †p< 0,05 vs. NR 
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 O peso corpóreo na 20ª e 36ª semanas de idade permaneceu maior 

(p<0,05) nas proles de mães alimentadas com dieta hipersódica comparadas 

com as proles de mães alimentadas com dieta hipossódica. O peso corpóreo 

na 36ª semana de idade foi maior (p<0,05) nas proles alimentadas com dieta 

hipersódica durante a vida adulta comparadas com as proles de mesmo 

grupo materno mantidas em dieta normossódica, com exceção da prole de 

mães alimentadas com dieta normossódica durante a gestação. O peso 

corpóreo na 36ª semana de idade foi maior (p<0,05) na prole de mães 

alimentadas com dieta hipersódica durante a gestação e que receberam 

dieta hipersódica na idade adulta comparadas com a prole de mães 

alimentadas com dieta normossódica durante a gestação e que receberam 

dieta hipersódica na idade adulta (Figura 6A) (Anexos, Tabela 2). 

 O consumo de ração (Figura  6B) e de água (Figura  6C)não foi 

diferente (p>0,05) entre os diversos grupos tanto na 20ª quanto na 36ª 

semana de idade (Anexos, Tabela 2). 

 O volume urinário na 36ª semana de idade foi maior (p<0,05) nas 

proles alimentadas com dieta hipersódica durante a vida adulta comparadas 

consigo mesmas na 20ª semana de idade e com as proles de 36 semanas 

de idade e de mesmo grupo materno mantidas em dieta normossódica por 

toda vida (Figura 6D) (Anexos, Tabela 2). 
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Figura 6 - A) Peso corpóreo (g), B) consumo de ração (g/rato/dia), C) 
consumo de água (mL/rato/dia) e D) volume urinário (mL/rato/dia) na 20ª e 
36ª semanas de idade dos machos da prole de mães alimentadas com dieta 
hipo (HO), normo (NR) ou hipersódica (HR) durante a gestação e que 
receberam dieta normossódica (HOnr, n=7-16; NRnr, n=6-17; HRnr, n=5-13) 
ou hipersódica (HOhr, n=6-17; NRhr, n=8-18; HRhr, n=7-16) durante a idade 
adulta. Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média de 
seus valores absolutos. Os valores do peso corpóreo foram submetidos à 
transformação logarítmica para análise estatística. Utilizado pós-teste de 
Student-Newman-Keuls. *p< 0,05 vs. HOnr da mesma idade, †p<0,05 vs. 
HRhr da mesma idade, ‡p<0,05 vs. NRhr da mesma idade, a p<0,05 36 vs. 
20 semanas de idade nos animais de mesmo grupo 
 

 

 A excreção de sódio urinário foi maior (p<0,05) nas proles 

alimentadas com dieta hipersódica na idade adulta comparadas com as proles 

de mesmo grupo materno mantidas em dieta normossódica (Figura 7A) 

(Anexos, Tabela 2). 

 Os valores séricos de sódio (Figura 7B) e potássio (Figura 7C) não 

diferiram (p>0,05) entre os diversos grupos experimentais (Anexos, Tabela 2). 
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Figura 7 - A) Excreção urinária de sódio (mmoL/rato/dia), B) sódio sérico 
(mmoL/L), C) potássio sérico (mmoL/L) na 36ª semana de idade dos machos 
da prole de mães alimentadas com dieta hipo (HO), normo (NR) ou hipersódica 
(HR) durante a gestação e que receberam dieta normossódica (HOnr, n=6; 
NRnr, n=6; HRnr, n=4-5) ou hipersódica (HOhr, n=8; NRhr, n=8; HRhr, n=4-5) 
durante a idade adulta. Os valores estão expressos como média ± erro padrão 
da média de seus valores absolutos. Utilizado pós-teste de Student-Newman-
Keuls. *p< 0,05 vs. HOnr, †p<0,05 vs. HRhr, ‡p<0,05 vs. NRhr 
 

5.2.2  Massa cardíaca ao nascimento e 36ª semana de idade e pressão 
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maior (p<0,05) na proles de mães alimentadas com dieta hipersódica 
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hipossódica durante a gestação (Figura  8A) (Anexos, Tabela 3). 
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que receberam dieta hipersódica na idade adulta comparada com a prole de 

mesmo grupo materno mantida em dieta normossódica e com as proles dos 

grupos maternos que foram alimentados com dieta normo e hipossódica 

durante a gestação e que receberam dieta hipersódica na idade adulta 

(Figura 8D). Contudo, quando a massa cardíaca foi normalizada pelo peso 

corpóreo (Figura 8B) ou comprimento da tíbia (Figura 8C), esta deixou de 

ser diferente entre os grupos (p>0,05) (Anexos, Tabela 3). 

 

 

Figura 8 - A) Massa cardíaca ao nascimento normalizada pelo peso 
corpóreo (g/kg) dos machos da prole de mães alimentadas com dieta hipo 
(HO, n=11), normo (NR, n=23) ou hipersódica (HR, n=15) durante a 
gestação e massa ventricular esquerda normalizada pelo B) peso corpóreo 
(g/kg), C) comprimento da tíbia (g/m) e D) não normalizada (g) na 36ª 
semana de idade dos machos da prole de mães alimentadas com dieta hipo 
(HO), normo (NR) ou hipersódica (HR) durante a gestação e que receberam 
dieta normossódica (HOnr, n=9-15; NRnr, n=10-13; HRnr, n=6-13) ou 
hipersódica (HOhr, n=9-15; NRhr, n=12-18; HRhr, n=6-13) durante a idade 
adulta. Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média de 
seus valores absolutos. Utilizado pós-teste de Student-Newman-Keuls. *p< 
0,05 vs. HO e NR, †p<0,05 vs. NRhr, HOhr e HRnr 
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 A pressão arterial média foi menor (p<0,05) nas proles de mães 

alimentadas com dieta hipossódica durante a gestação e que receberam 

sobrecarga crônica de cloreto de sódio na idade adulta comparadas com 

proles de mesmo grupo materno mantidas em dieta normossódica e com as 

proles dos outros grupos maternos também submetidas à sobrecarga de 

cloreto de sódio na vida adulta (Figura  9A) (Anexos, Tabela 3). 

 Através de análise de regressão linear não foi verificada correlação 

(p>0,05; r=0,014) entre a pressão arterial média e a massa ventricular 

esquerda (Figura  9B). 
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Figura 9 - A) Pressão arterial média (mmHg) e B) correlação entre pressão 
arterial média (mmHg) e massa ventricular esquerda (g) na 36ª semana de 
idade dos machos da prole de mães alimentadas com dieta hipo (HO), 
normo (NR) ou hipersódica (HR) durante a gestação e que receberam dieta 
normossódica (HOnr, n=7; NRnr, n=7; HRnr, n=6) ou hipersódica (HOhr, 
n=5; NRhr, n=7; HRhr, n=8) durante a idade adulta. Os valores estão 
expressos como média ± erro padrão da média de seus valores absolutos. 
Os valores de pressão arterial média foram submetidos à transformação 
logarítmica para análise estatística e utilizado pós-teste de Fisher-LSD. *p< 
0,05 vs. HRhr, NRhr e HOnr 
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5.2.3  Análise ecocardiográfica do ventrículo esquerdo na 20ª e 30ª 

semanas de idade 

 

 A massa estimada (Figura 10A) e o diâmetro diastólico da cavidade 

do ventrículo esquerdo (Figura 10D) não foram diferentes entre os diversos 

grupos. A espessura do septo interventricular (Figura 10B) e da parede 

posterior do ventrículo esquerdo (Figura 10C) e a espessura relativa da 

parede do ventrículo esquerdo (Figura 10E) aumentaram (p<0,05) da 20ª 

para a 30ª semana de idade somente na prole de mães alimentadas com 

dieta hipersódica durante a gestação e que receberam dieta hipersódica na 

idade adulta. O débito cardíaco na 30ª semana de idade foi menor na prole 

de mães alimentadas com dieta hipossódica durante a gestação e que 

receberam dieta hipersódica na idade adulta comparada com as proles de 

mães alimentadas com dieta normossódica (p=0,06) e hipersódica (p<0,05) 

durante a gestação e que receberam dieta hipersódica na idade adulta e foi 

maior (p<0,05) na prole de mães alimentadas com dieta hipersódica durante 

a gestação e que receberam dieta hipersódica na idade adulta comparado 

com as proles de mesmo grupo materno mantidas em dieta normossódica 

(Figura 10F) (Anexos, Tabela 4). 



Resultados 51 

 

Figura 10 - A) Massa ventricular esquerda (g), B) espessura do septo 
interventricular (cm), C) espessura da parede posterior do ventrículo 
esquerdo (cm), D) diâmetro diatólico da cavidade do ventrículo esquerdo 
(cm), E) espessura relativa da parede do ventrículo esquerdo e F) débito 
cardíaco (mL/minuto) na 20ª e 30ª semana de idade dos machos da prole de 
mães alimentadas com dieta hipo (HO), normo (NR) ou hipersódica (HR) 
durante a gestação e que receberam dieta normossódica (HOnr, n=7; NRnr, 
n=6-8; HRnr, n=3-5) ou hipersódica (HOhr, n=8; NRhr, n=8; HRhr, n=7) 
durante a idade adulta. Os valores estão expressos como média ± erro 
padrão da média. *p< 0,05 30 vs. 20 semanas de idade nos animais de 
mesmo grupo, †p<0,05 vs. HRhr, ‡p=0,06 vs. NRhr. Pós teste de Student-
Newman-Keuls em todas as variáveis exceto para débito cardíaco onde foi 
realizado pós-teste de Fisher-LSD 
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5.2.4  Análise histológica do ventrículo esquerdo na 36ª semana de idade 

 

 A área de secção transversal (Figura 11A) e o volume médio do 

cardiomiócito (Figura 11B) foram maiores (p<0,05) na prole de mães 

alimentadas com dieta hipersódica durante a gestação e que recebeu dieta 

hipersódica na idade adulta comparada com a prole de mesmo grupo 

materno mantida em dieta normossódica e com as proles de mães 

alimentadas com dieta normo e hipossódica durante a gestação e que 

receberam dieta hipersódica na idade adulta (Anexos, Tabela 5). 
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Figura 11 - A) Área de secção transversal do cardiomiócito (µm2) e B) 
volume médio do cardiomiócito (µm3x104) na 36ª semana de idade dos 
machos da prole de mães alimentadas com dieta hipo (HO), normo (NR) ou 
hipersódica (HR) durante a gestação e que receberam dieta normossódica 
(HOnr, n=7; NRnr, n=6; HRnr, n=5) ou hipersódica (HOhr, n=8; NRhr, n=8; 
HRhr, n=5) durante a idade adulta. Fotos em aumento de 400 X. Os valores 
estão expressos como média ± erro padrão da média de seus valores 
absolutos. Os valores do volume médio do cardiomiócito foram submetidos à 
transformação quadrática para análise estatística. Utilizado pós-teste de 
Student-Newman-Keuls. *p< 0,05 vs. NRhr, HOhr e HRnr 
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 A fibrose intersticial (Figura 12C) e o número de cardiomiócitos 

(Figura 12A) no ventrículo esquerdo não foram diferentes (p>0,05) entre os 

diversos grupos. A média do número de núcleos por cardiomiócito foi maior 

(p<0,05) apenas na prole de mães alimentadas com dieta hipossódica 

durante a gestação e que recebeu dieta hipersódica na idade adulta 

comparada com a prole de mesmo grupo materno mantida em dieta 

normossódica (Figura 12B) (Anexos, Tabela 5). 

 

Figura 12 - A) Número total de cardiomiócitos no ventrículo esquerdo, B) 
média do número de núcleos por cardiomiócito e C) fibrose intersticial (%) na 
36ª semana de idade dos machos da prole de mães alimentadas com dieta 
hipo (HO), normo (NR) ou hipersódica (HR) durante a gestação e que 
receberam dieta normossódica (HOnr, n=3-7; NRnr, n=3-6; HRnr, n=3-5) ou 
hipersódica (HOhr, n=3-8; NRhr, n=3-8; HRhr, n=3-5) durante a idade adulta. 
Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média de seus 
valores absolutos. Utilizado pós-teste de Student-Newman-Keuls. *p< 0,05 
vs. HOnr 
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 Através de regressão não-linear ajustada à curva quadrática, foi 

observada uma correlação negativa (p<0,0001; r=0,81) entre o volume e o 

número de cardiomiócitos no ventrículo esquerdo (Figura 13). 
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Figura 13 - Análise de regressão não linear ajustada à curva quadrática 

entre número de cardiomiócitos no ventrículo esquerdo e volume do 

cardiomiócito. Variáveis obtidas na 36ª semana de idade dos machos da 

prole de mães alimentadas com dieta hipo, normo ou hipersódica durante a 

gestação e que receberam dieta normossódica ou hipersódica durante a 

idade adulta. Para análise foram utilizados valores absolutos 
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5.2.5  Expressão gênica de componentes do sistema renina angiotensina 

no ventrículo esquerdo 

 

 A expressão gênica dos componentes do sistema renina-

angiotensina não foi diferente (p>0,05) entre os diversos grupos 

experimentais exceto pela maior (p<0,05) quantidade de RNAm da enzima 

conversora da angiotensina na prole de mães alimentadas com dieta 

hipersódica durante a gestação e que recebeu dieta hipersódica na idade 

adulta comparada com a prole de mães alimentadas com dieta 

normossódica durante a gestação e que recebeu dieta hipersódica na 

idade adulta (Figura 14) (Anexos, Tabela 6). 
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Figura 14 - Expressão gênica (unidade arbitrária – UA) no ventrículo 

esquerdo do A) receptor AT1, B) receptor AT2, C) renina, D) 

angiotensinogênio e E) enzima conversora da angiotensina (ECA) na 36ª 

semana de idade dos machos da prole de mães alimentadas com dieta hipo 

(HO), normo (NR) ou hipersódica (HR) durante a gestação e que receberam 

dieta normossódica (HOnr, n=8; NRnr, n=7; HRnr, n=8) ou hipersódica 

(HOhr, n=7; NRhr, n=10; HRhr, n=8) durante a idade adulta. Os valores 

estão expressos como média ± erro padrão da média de seus valores 

absolutos. Utilizado pós-teste de Student-Newman-Keuls. *p< 0,05 vs. NRhr 
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5.2.6  Expressão protéica de componentes do sistema renina-

angiotensina, atividade da enzima conversora da angiotensina e 

quantificação do conteúdo de angiotensina II no ventrículo 

esquerdo 

 

 A expressão protéica de componentes do sistema renina-

angiotensina (Figura 15), a atividade da enzima conversora de 

angiotensina (Figura 16) e o conteúdo de angiotensina II no ventrículo 

esquerdo (Figura 17) não foram diferentes (p>0,05) entre os diversos 

grupos experimentais (Anexos, Tabela 7). 
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Figura 15 - Expressão protéica (unidade arbitrária – UA) no ventrículo 

esquerdo do A) receptor AT1, B) receptor AT2, C) renina, D) 

angiotensinogênio, E) enzima conversora da angiotensina 1 (ECA1) e F) 

enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) na 36ª semana de idade dos 

machos da prole de mães alimentadas com dieta hipo (HO), normo (NR) ou 

hipersódica (HR) durante a gestação e que receberam dieta normossódica 

(HOnr, n=8; NRnr, n=7; HRnr, n=8) ou hipersódica (HOhr, n=7; NRhr, n=10; 

HRhr, n=8) durante a idade adulta. Os valores estão expressos como média 

± erro padrão da média de seus valores absolutos. Utilizado pós-teste de 

Student-Newman-Keuls 
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Figura 16 - Atividade da enzima conversora de angiotensina (nmoL His-
Leu/minuto/mg) no ventrículo esquerdo de machos de 36 semanas de idade 
das proles de mães alimentadas com dieta hipo (HO), normo (NR) ou 
hipersódica (HR) durante a gestação e que receberam dieta normossódica 
(HOnr, n=8; NRnr, n=7; HRnr, n=8) ou hipersódica (HOhr, n=7; NRhr, n=10; 
HRhr, n=8) durante a idade adulta. Os valores estão expressos como média 
± erro padrão da média de seus valores absolutos. Utilizado pós-teste de 
Student-Newman-Keuls 

 
Figura 17 - Conteúdo de angiotensina II (unidade arbitrária de fluorescência) 
no ventrículo esquerdo de machos de 36 semanas de idade das proles de 
mães alimentadas com dieta hipo (HO), normo (NR) ou hipersódica (HR) 
durante a gestação e que receberam dieta normossódica (HOnr, n=6; NRnr, 
n=6; HRnr, n=5) ou hipersódica (HOhr, n=8; NRhr, n=8; HRhr, n=5) durante a 
idade adulta. Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média 
de seus valores absolutos. Utilizado pós-teste de Student-Newman-Keuls 

H
O
nr

N
R
nr

H
R
nr

   
 

H
O
hr

N
R
hr

H
R
hr

0

5

10

15

20

25

n
m

o
L

 H
is

-L
e
u

/m
in

u
to

/m
g

H
O
nr

N
R
nr

H
R
nr

   
 

H
O
hr

N
R
hr

H
R
hr

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

u
n

id
a
d

e
 a

rb
it

rá
ri

a
 d

e
 f

lu
o

re
s
c
ê
n

c
ia



Discussão 61 

6  DISCUSSÃO 

 

 

Mães 

O peso materno, ao final da gestação, é uma somatória do ganho 

ponderal materno e do ganho ponderal por parte dos fetos. O menor peso 

corpóreo, ao final da gestação, apresentado pelas mães alimentadas com 

dieta hipossódica pode estar relacionado a restrição no crescimento 

intrauterino de suas proles, conforme verificado pelo baixo peso ao 

nascimento. A influência de variações no consumo calórico e/ou protéico 

durante a gestação sobre o peso materno torna-se pouco provável uma vez 

que o consumo de ração não foi diferente entre os grupos e as dietas 

divergem apenas nos seus conteúdos de cloreto de sódio. Alterações no 

balanço energético materno bem como menor retenção hidrossalina por 

parte destas mães, embora não avaliadas, também podem ter contribuído 

para o menor peso deste grupo materno ao final da gestação. 

A pressão arterial durante toda a gestação (13ª a 15ª semanas de idade) 

não foi diferente entre os grupos experimentais. Este resultado confirma 

observação prévia feita por Leandro e colaboradores [56]. No entanto em 

trabalho realizado por Vidonho e colaboradores [7], a pressão arterial durante a 

gestação foi maior em mães que receberam dieta hipersódica desde 8ª semana 

de vida. O período mais prolongado de consumo de dieta no estudo de Vidonho 

e colaboradores pode ser uma explicação para a diferença na pressão arterial 

em relação ao presente estudo. 
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Proles 

 Vários são os modelos experimentais de baixo peso ao nascimento [57] 

dentre os quais podemos citar: restrição global de nutrientes à mãe [58,59] 

ou apenas restrição protéica [60], restrição de vitamina A [61], sódio [9,7] 

ou ferro [62], embolização placentária [63], redução cirúrgica do fluxo 

sanguíneo placentário [42] ou uso de esteróides [43]. 

 Em estudo realizado por Leandro e colaboradores onde foram 

avaliadas possíveis causas relacionadas ao baixo peso ao nascimento, de 

proles de mães alimentadas com dieta hipossódica durante a gestação, não 

foi observado menor fluxo sanguíneo uterino ou placentário nestas ratas em 

comparação com ratas alimentadas com dieta normossódica, sendo 

afastado o papel da isquemia placentária como provável causa de baixo 

peso ao nascimento neste modelo. Leandro e colaboradores também não 

observaram alterações do sistema renina-angiotensina materno que 

justificassem o fenômeno [56]. 

 Desta maneira, são necessários mais estudos para que sejam 

definidas as causas do baixo peso ao nascimento observado na prole de 

mães alimentadas com dieta hipossódica durante a gestação. Contudo, o 

maior peso corpóreo ao nascimento observado na prole de mães 

alimentadas com dieta hipersódica durante a gestação pode estar 

relacionado com alterações na oferta de oxigênio e nutrientes ao feto, visto 

que o fluxo sanguíneo uterino está aumentado nas mães submetidas a esta 

dieta durante a gestação [56]. 
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 O maior peso corpóreo observado ao nascimento na prole de mães 

alimentadas com dieta hipersódica, manteve-se ao longo do crescimento 

quando comparado com as proles de mães alimentadas com dieta 

hipossódica. Este fenômeno não se deve a um menor ou maior consumo de 

dieta por parte de alguma das proles. 

 Proles que nascem com baixo peso podem apresentar recuperação 

do mesmo durante o crescimento. Este fenômeno, denominado de “catch-up 

growth”, é descrito como associado a doenças na vida adulta tais como 

obesidade, diabetes mellitus tipo 2,[64] hipertensão arterial [1] e maior risco 

de eventos coronarianos [1]. 

 Embora nascidas com baixo peso, as proles de mães alimentadas 

com dieta hipossódica durante toda a gestação recuperam o peso na idade 

adulta quando comparadas com as proles de mães alimentadas com dieta 

normossódica configurando, desta forma, o fenômeno de “catch-up growth”. 

Conforme anteriormente descrito por Vidonho e colaboradores [7], de fato, 

estas proles apresentam alterações metabólicas na idade adulta, 

representado por uma menor sensibilidade à insulina e aumento nos níveis 

de colesterol e triglicérides plasmáticos. Contudo, estes autores não 

descreveram aumento dos níveis pressóricos ou quaisquer outras alterações 

cardiovasculares. 

 Battista e colaboradores [65] utilizando-se de uma restrição mais severa 

de cloreto de sódio (0,075% de cloreto de sódio) embora ofertada apenas na 

última semana de gestação de ratas Sprague-Dawley, demonstraram baixo 

peso ao nascimento em machos e fêmeas das proles comparadas com proles 
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de mesmo gênero de mães alimentadas com dieta controle (0,75% de cloreto 

de sódio). Estas proles de crescimento intra-uterino restrito não apresentaram 

recuperação do peso corpóreo em relação ao grupo controle quando 

verificado na 12ª semana de vida, porém tornaram-se hipertensas. Embora 

ambos, machos e fêmeas, tenham apresentado hipertensão arterial na idade 

adulta apenas as fêmeas evidenciaram sinais de hipertrofia ventricular 

esquerda. Esta variação nos resultados quando são utilizados diferentes 

protocolos de dieta materna sugere que o período de início, a duração e a 

intensidade de estímulo são importantes fatores que influenciam o peso da 

prole e a programação de doenças na idade adulta. 

 Em nosso estudo, apesar de as proles de mães alimentadas com 

dieta hipossódica durante a gestação terem confirmado a ocorrência de 

baixo peso ao nascimento e o subsequente crescimento compensatório 

(“catch-up growth”) descrito por Vidonho e colaboradores utilizando-se de 

modelo semelhante ao nosso [7], quando mantidas em dieta normossódica 

por toda vida, estas proles não evidenciaram nenhuma alteração pressórica 

ou cardíaca até a 36ª semana de idade. Contudo, quando foram submetidas 

à sobrecarga crônica de cloreto de sódio na vida adulta, alguns fenômenos 

foram observados e merecem ser comentados. 

 As proles de mães alimentadas com dieta hipossódica durante a 

gestação e que receberam dieta hipersódica na idade adulta, apresentaram 

uma diminuição da pressão arterial média não observada nos outros grupos 

maternos também submetidos à sobrecarga crônica de cloreto de sódio na 

vida adulta. A menor pressão arterial nesta situação foi inesperada, uma vez 
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que a alta ingestão de cloreto de sódio está associada com manutenção [66] 

ou aumento [67] dos níveis pressóricos. 

 De acordo com a teoria de Guyton [68], se os mecanismos renais de 

excreção de sódio estão preservados, a resposta esperada a um aumento 

transitório na ingestão de cloreto de sódio é um leve aumento na pressão 

arterial seguido de um aumento na excreção urinária de cloreto de sódio, 

permitindo que a pressão arterial retorne a seus valores prévios, sendo o 

inverso também verdadeiro. Esta relação entre pressão arterial e excreção 

de sódio descrita por Guyton compõe um modelo matemático denominado 

de curva de natriurese pressórica (Anexos, Figura 6A). Devido ao fato de 

este ser um sistema de ganho infinito, um aumento ou diminuição 

sustentada na pressão arterial somente ocorreria como consequência de 

mudanças também sustentadas nos mecanismos de manutenção da 

homeostase do sódio por parte do rim, composto principalmente pela 

resistência dos vasos pré-glomerulares, reabsorção tubular de sódio, 

capacidade de ultrafiltração glomerular ou uma combinação destas, incluindo 

a influência do sistema nervoso e hormonal sobre o controle da excreção 

renal de sódio [69]. Em última análise, um aumento ou diminuição 

sustentada na pressão arterial resultaria de modificações na curva de 

natriurese pressórica de maneira que o ponto de equilíbrio entre a ingestão e 

excreção de sódio se daria em níveis pressóricos maiores ou menores 

[68,70]. Desta maneira, levando-se em conta os mecanismos renais de 

controle da pressão arterial, assumimos que as proles adultas de mães 

alimentadas com dieta hipossódica durante a gestação apresentaram uma 
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mudança em sua curva de natriurese pressórica para a esquerda (Anexos, 

Figura 6C) ao longo do eixo da pressão arterial (eixo das ordenadas) ou um 

aumento na inclinação da curva (Anexos, Figura 6B) em resposta a 

sobrecarga crônica de sal na dieta. Os mecanismos responsáveis por esta 

mudança não podem ser elucidados pelo presente estudo, embora algumas 

especulações possam ser feitas baseadas em outros trabalhos. 

 Recentemente um estudo publicado por Gao e colaboradores [71] 

avaliou o papel de um osmo- e mecano-sensor denominado de “transient 

receptor potential vanilloid 4 channel” (TRPV4), na regulação da pressão 

arterial frente à sobrecarga de sal. Estes autores demonstraram que a 

ativação do TRPV4 reduz a pressão arterial e este efeito é potencializado 

pela alta ingestão de cloreto de sódio através do aumento da expressão 

deste receptor em nervos sensoriais e em artérias mesentéricas. 

Os mecanismos responsáveis pela ação de TRPV4 ainda permanecem por 

ser esclarecidos, contudo estudos sugerem que estes receptores ajam 

hiperpolarizando as células musculares lisas dos vasos [72] e liberando 

potentes neuropeptídeos vasodilatadores tais como “calcitonin gene-related 

peptide” e Substância P [73,74]. De qualquer forma, mais estudos são 

necessários para avaliar a interação da sobrecarga crônica de cloreto de 

sódio com a atividade dos receptores TRPV4 e seus efeitos sobre a 

diminuição da pressão arterial, inclusive em nosso modelo. 

 Além da alteração pressórica a pouco referida, outros resultados 

chamam-nos a atenção nas proles de mães alimentadas com dieta 

hipossódica durante a gestação. Um deles foi o menor débito cardíaco 
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destes animais em comparação com as proles dos outros grupos maternos 

após a sobrecarga crônica de cloreto de sódio na vida adulta. Embora não 

tenha sido verificada nenhuma alteração estrutural no ventrículo esquerdo 

que justifique o menor débito cardíaco, este resultado pode refletir uma 

diminuição da reserva funcional cardíaca destes animais e uma tendência a 

desenvolverem insuficiência cardíaca em situações específicas. 

Corroborando com esta hipótese Barker e colaboradores [75], em estudo 

recentemente publicado, verificou um maior risco de desenvolvimento de 

insuficiência cardíaca em pessoas que, nascidas com baixo peso, 

apresentavam um rápido crescimento entre a idade de 2 a 11 anos. Esta 

hipótese precisa ser avaliada por estudos adicionais. 

 Outro resultado interessante foi o aumento da média do número de 

núcleos por cardiomiócito em resposta a sobrecarga crônica de sal na dieta. 

 É sabido que até o final do 2º terço da gestação existe predomínio de 

cardiomiócitos de citoplasma pequeno e mononucleados que respondem a 

estímulos hemodinâmicos e humorais através de proliferação celular e são 

responsáveis pelo crescimento do coração através de um processo 

hiperplásico. A partir do início do último terço da gestação os cardiomiócitos 

continuam duplicando seu DNA com a formação de células binucleadas que 

desta vez, ao invés de continuarem o processo de divisão celular, passam a 

aumentar gradativamente de tamanho atingindo até o dobro do volume das 

células mononucleadas tornando-se cardiomiócitos maduros, considerados 

terminalmente diferenciados, perdendo sua capacidade de divisão celular. 

O processo de binucleação é essencial à maturação do cardiomiócito e 
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possibilita o processo de hipertrofia celular, ocorrendo continuamente até o 

final da gestação sendo o principal responsável pelo crescimento cardíaco 

nesta fase da gravidez de maneira que, próximo ao termo, cerca de 70% dos 

cardiomiócitos são binucleados [76]. Na vida adulta, perante alguns estímulos 

patológicos tais como infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca [77], ocorre 

ativação da síntese e duplicação do DNA do cardiomiócito havendo 

replicação celular e aumento no número de células binucleadas [78]. 

Desta  forma, a dieta hipersódica ingerida pela prole adulta de mães 

alimentadas com dieta hipossódica durante a gestação agiria direta ou 

indiretamente ativando a síntese de DNA e o processo de cariocinese 

favorecendo o aumento de cardiomiócitos multinucleados. Embora o 

significado deste evento no contexto do presente estudo não esteja 

esclarecido, pelo que sabemos, esta é a primeira vez que tal fenômeno foi 

observado em resposta a sobrecarga de cloreto de sódio na vida adulta. 

Conforme demonstrado por Ding e colaboradores [11], dieta 

hipersódica durante a gestação altera o desenvolvimento cardíaco fetal e 

induz modificações persistentes no sistema renina-angiotensina cardíaco. Em 

nosso estudo, confirmamos os efeitos da alta ingestão de cloreto de sódio 

sobre o desenvolvimento cardíaco dos machos da prole conforme verificado 

pelo aumento da massa cardíaca ao nascimento. Apesar destes achados, a 

prole adulta não evidenciou qualquer sinal de hipertrofia ou disfunção 

cardíaca nem alteração do sistema renina-angiotensina tecidual quando 

mantida em dieta normossódica até a 36ª semana de idade. Por outro lado, 

após exposição na idade adulta a um fator conhecidamente pró-hipertrófico 
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(dieta hipersódica), apenas as proles de mães alimentadas com dieta 

hipersódica durante a gestação desenvolveram sinais de hipertrofia ventricular 

esquerda conforme verificado por análise ecocardiográfica e histológica. 

O papel da dieta hipersódica como gerador de hipertrofia e fibrose ventricular 

esquerda é bem conhecido [47,79,66,59,80] e independe dos níveis de 

pressão arterial [47] como corroborado por nosso estudo. Este  efeito varia 

conforme a intensidade, duração e idade de início da dieta [79,66,80]. Como 

exemplo, Ahn e colaboradores [81] demonstraram que embora um período de 

8 semanas de dieta hipersódica começando à partir da 8ª semana de idade 

era capaz de induzir hipertrofia e fibrose cardíaca em ratos espontaneamente 

hipertensos, quando iniciado à partir da 20ª semana de idade, o estímulo não 

foi suficiente para induzir alterações cardíacas. A partir deste conhecimento, o 

início tardio (21ª semana de idade) da dieta hipersódica às nossas proles 

justifica que nem todos os animais apresentem alterações cardíacas, mas 

apenas aqueles predispostos para tal. Assim, nossos resultados demonstram 

que apenas os machos da prole de mães alimentadas com dieta hipersódica 

durante a gestação são programados ao desenvolvimento de hipertrofia 

concêntrica do ventrículo esquerdo, mas não fibrose, em resposta à 

sobrecarga de cloreto de sódio na dieta durante a idade adulta. O padrão 

concêntrico de hipertrofia ventricular foi indicado pelo aumento da espessura 

relativa da parede do ventrículo esquerdo da 20ª à 30ª semana de idade [82]. 

 Estudos prévios indicam que a hipertrofia ventricular esquerda 

secundária à dieta hipersódica é mediada pela angiotensina II [47,83]. 

Ferreira e colaboradores [47] demonstraram um aumento no conteúdo de 
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angiotensina II e na expressão gênica e protéica dos receptores AT1 no 

ventrículo esquerdo de animais submetidos à dieta hipersódica. Também foi 

verificado que a hipertrofia cardíaca foi evitada quando os animais 

receberam losartan, um fármaco bloqueador dos receptores AT1. 

Estes dados associados a um aumento da expressão protéica dos 

receptores AT1 no ventrículo esquerdo dos fetos e prole adulta (12 semanas 

de idade) de mães alimentadas com dieta hipersódica durante a gestação, 

como demonstrado por Ding e colaboradores [11], apontaram para um 

provável papel causal da angiotensina II no desenvolvimento de hipertrofia 

do cardiomiócito observado em nosso estudo. Surpreendentemente esta 

hipótese não foi corroborada por nossos achados, pois não evidenciamos 

qualquer diferença, entre grupos, relacionada ao sistema renina-angiotensina 

cardíaco, exceto por um aumento isolado na expressão do gene da enzima 

conversora de angiotensina. 

 Vários mecanismos são implicados no processo de hipertrofia do 

cardiomiócito durante a vida adulta. A hipertrofia patológica tipicamente 

envolve ativação de receptores acoplados à proteína G, sinalização através 

da via das “mitogen-activated protein kinases” (MAPKs), calcineurina A entre 

outros [84]. O papel da sinalização intracelular via proteína G tem sido 

extensivamente investigado sendo o subtipo Gq apontado como o principal 

alvo para a ação de substâncias pró-hipertróficas como a angiotensina II, 

endotelina-1 e estimulo α adrenérgico [85]. A sinalização via proteína Gq 

também foi vinculada a apoptose do cardiomiócito e insuficiência cardíaca 

conforme demonstrado em modelo murino transgênico onde ocorre super-
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expressão desta proteína [86]. A aldosterona ligada ao seu receptor 

mineralocorticóide também induz apoptose de cardiomiócitos através da via 

“c-Jun NH2-terminal kinase” (JNK) [87], hipertrofia através da via de 

transcrição P300/GATA4 [88] e inflamação e fibrose cardíaca através de 

estresse oxidativo [89]. Alta ingestão de cloreto de sódio foi implicada em 

maior síntese cardíaca de aldosterona e hipertrofia ventricular independente 

de níveis pressóricos [90]. De acordo com estes dados a ocorrência de 

hipertrofia do cardiomiócito, no presente modelo, pode estar relacionada a 

uma ampla variedade de mecanismos fisiopatológicos outros que não via 

angiotensina II. Estudos adicionais são necessários para avaliar quais 

destes mecanismos podem estar envolvidos no presente modelo. 

 Um aumento na ocorrência de apoptose dos cardiomiócitos é 

observado no processo de remodelamento cardíaco e tem sido implicado na 

transição de hipertrofia para insuficiência miocárdica [91,92]. Contudo alguns 

autores têm sugerido que a apoptose do cardiomiócito seja um fenômeno 

precoce no processo de hipertrofia ventricular [93,94] de maneira que uma 

onda apoptótica com redução no número de cardiomiócitos desencadearia 

uma série de respostas adaptativas nos cardiomiócitos remanescentes, 

culminando com hipertrofia dos mesmos [94]. Embora não tenhamos 

observado diferença no número de cardiomiócitos do ventrículo esquerdo 

entre grupos, observamos uma correlação negativa significante entre o 

número e o volume dos cardiomiócitos sugerindo que, pelo menos neste 

modelo, o processo de hipertrofia cardíaca possa estar acoplado a um 

número diminuído de cardiomiócitos. 
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7  CONCLUSÕES 

 

 

 Em conclusão, nossos dados fornecem novas evidências referentes 

ao processo de programação fetal das doenças cardiovasculares 

demonstrando que: 

 

1-  proles de mães alimentadas com dieta hipo ou hipersódica durante toda 

a gestação não apresentam alterações estruturais ou funcionais cardíacas 

até a 36ª semana de idade, quando mantidas em dieta normossódica; 

2-  dieta hipersódica durante a gestação programa hipertrofia concêntrica do 

ventrículo esquerdo não mediada pela angiotensina II e independente 

dos níveis pressóricos em machos da prole em resposta a sobrecarga 

de cloreto de sódio na vida adulta; 

3-  dieta hipossódica durante a gestação programa queda da pressão 

arterial em resposta a sobrecarga crônica de cloreto de sódio na vida 

adulta em machos da prole. O significado deste resultado ainda 

necessita ser esclarecido; 

4-  não podemos descartar os efeitos da dieta hipossódica durante a 

gestação sobre a programação de alterações cardíacas nos machos da 

prole adulta. 
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8  ANEXOS 

 

 

8.1  FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Amostragem do A) ventrículo esquerdo. B) e C) Cortes 
transversais com espessura de 2 mm realizados da base para o ápice 
ventricular. D) e E) As fatias cortadas foram novamente seccionadas a cada 
2 mm resultando em vários pequenos pedaços de ventrículo esquerdo 
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Figura 2 - Microscopia óptica em aumento de 400 X demonstrando o “plano 
de referência” obtido a partir do “corte de referência” e seu “plano 
correspondente” obtido à partir do “corte correspondente”.  As secções foram 
coradas com Hematoxilina/Eosina 
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Figura 3 - “Grid” de contagem na forma de um quadrado, com área de 2500 
µm2, composto pelas linhas de exclusão (vermelhas) e linhas de inclusão 
(verdes) 
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Figura 4 - Microscopia óptica em aumento de 400 X demonstrando o “plano 
de referência” e seu “plano correspondente” delimitados pelo “grid” de 
contagem. O conjunto composto pelas áreas delimitados pelo “grid” no 
“plano de referência” e em seu “plano correspondente” forma um volume de 
referência que é calculado multiplicando-se a área do “grid” pela distância 
entre os 2 planos, ou seja, a espessura da secção (3 µm). As secções foram 
coradas com Hematoxilina/Eosina 
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Figura 5 - Foram contados apenas os núcleos que apareciam dentro dos 
cardiomiócitos, estavam dentro do “grid” de contagem ou tocavam as linhas 
de inclusão (verdes), não tocavam as linhas de exclusão (vermelhas) e 
apareciam apenas no “plano de referência” e não apareciam no respectivo 
“plano correspondente”. No exemplo acima o número de núcleos contados 
no volume de referência foi de 2 e estão sinalizados por flechas. Os cortes 
acima foram corados com Hematoxilina/Eosina e fotografados em aumento 
de 400 X 
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Figura 6 - A) Curva de natriurese pressórica. O valor de pressão arterial 
capaz de manter uma excreção de sódio igual a ingestão do mesmo 
determina o ponto de equilíbrio (ponto 1). Quando ocorre um aumento na 
ingestão de sódio há um desvio do ponto de equilíbrio ao longo da curva 
para níveis pressóricos mais elevados levando a um aumento na excreção 
de sódio (ponto 2). Quando a ingestão de sódio retorna aos valores basais, o 
ponto de equilíbrio também retorna ao seu local inicial (ponto1). Para que 
ocorra uma diminuição sustentada da pressão arterial é necessário uma 
mudança na B) inclinação da curva ou C) desvio da curva para esquerda. 
Em ambas as situações, o ponto de equilíbrio encontra-se em níveis 
pressóricos menores (ponto 3)  
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8.2  TABELAS 
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Tabela 1 - Evolução ponderal, consumo de ração e pressão arterial caudal conforme a idade, em semanas, de mães 
alimentadas com dieta hipo (HO), normo (NR) ou hipersódica (HR) durante a gestação (13ª a 15ª semanas de idade) 

 Evolução ponderal (g) Consumo de ração (g/rato/dia) Pressão arterial caudal (mmHg) 

semanas HO n NR n HR n HO n NR n HR n HO n NR n HR n 

12 239 

±7 

(7) 244 

±7 

(7) 251 

±7 

(7)       112 

±5 

(7) 113 

±5 

(7) 117 

±5 

(7) 

13 265 

±7* 

(7) 273 

±7* 

(7) 275 

±7* 

(7) 21 

±1 

(7) 21 

±1 

(7) 20 

±1 

(7) 118 

±6 

(7) 116 

±6 

(7) 124 

±5 

(7) 

14 302 

±7* 

(7) 312 

±7* 

(7) 310 

±7* 

(7) 21 

±1 

(7) 22 

±1 

(7) 23 

±1 

(7) 124 

±6 

(7) 113 

±6 

(7) 122 

±6 

(7) 

15 357 

±7*† 

(7) 387 

±7* 

(7) 376 

±7* 

(7) 19 

±1 

(7) 22 

±1 

(7) 22 

±1 

(7) 106 

±6a 

(7) 106 

±5b 

(7) 114 

±5c 

(7) 

16 298 

±8* 

(7) 320 

±8* 

(7) 316 

±9* 

(7)       124 

±5 

(7) 123 

±5 

(7) 128 

±6 

(7) 

17 308 
±8 

   (7) 327 
±9 

   (7) 339 
±8‡ 

   (7)       127 
±5 

   (7) 115 
±6 

   (7) 134 
±6† 

   
(7) 

18 305 

±9† 

(7) 330 

±8 

(7) 331 

±8‡ 

(7)       134 

±5 

(7) 122 

±5 

(7) 132 

±6 

(7) 

A 13ª, 14ª e 15ª semanas de idade correspondem respectivamente à 1ª, 2ª e 3ª semanas de gestação. Os resultados obtidos 
estão expressos em média ± erro padrão da média de seus valores absolutos. Utilizado pós-teste de Student-Newman-Keuls 
para consumo de ração e pós-teste de Fisher-LSD para evolução ponderal e pressão arterial caudal. 

*p<0,05 vs. a semana anterior no mesmo grupo. 
†p<0,05 vs. NR na mesma semana. 
‡p<0,05 vs. HO na mesma semana. 
ap<0,05 vs. 14, 16, 17 e 18 semanas dentro do mesmo grupo. 
bp<0,05 vs 16 e 18 semanas dentro do mesmo grupo. 
cp<0,05 vs. 17 e 18 semanas dentro do mesmo grupo. 
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Tabela 2 - Peso corpóreo (PC) ao nascimento, peso corpóreo, consume de ração (CR), consumo de água (CA) e volume 
urinário (VU) na 20a e 36a semana de idade e excreção urinária de sódio (NaU), natremia (NaS) e calemia (KS) na 36a semana 
de idade de machos de proles de mães alimentadas com dieta hipo (HO), normo (NR) ou hipersódica (HR) durante a gestação e 
que receberam dieta normossódica (HOnr, NRnr, HRnr) ou hipersódica (HOhr, NRhr, HRhr) da 21ª à 36ª semana de idade. 

Ao nascimento 

  LS n NS n HS N 

PC (g)  5,4±0,1c (44) 6,4±0,1 (46) 6,9±0,1b (28) 

20 semanas de idade 

 HOnr n NRnr n HRnr N HOhr n NRhr n HRhr N 

PC (g) 472±12 (16) 487±12 (17) 510±14* (13) 466±12† (17) 478±12† (18) 514±12 (16) 

CR (g/rato/dia) 18,7±2,0 (7) 17,7±2,0 (7) 24,2±2,4 (5) 17,6±1,9 (8) 15,6±1,9 (8) 19,8±2,0 (7) 

CA (g/rato/dia) 29,9±3,2 (7) 28,8±3,5 (6) 31,6±3,8 (5) 31,3±3,1 (8) 26,0±3,0 (8) 26,7±3,2 (7) 

VU (mL/rato/dia) 10,9±2,4 (7) 13,1±2,6 (6) 14,2±2,8 (5) 12,8±2,6 (6) 12,0±2,2 (8) 12,8±2,4 (7) 

continua 
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conclusão - Peso corpóreo (PC) ao nascimento, peso corpóreo, consume de ração (CR), consumo de água (CA) e volume 
urinário (VU) na 20a e 36a semana de idade e excreção urinária de sódio (NaU), natremia (NaS) e calemia (KS) na 36a semana de 
idade de machos de proles de mães alimentadas com dieta hipo (HO), normo (NR) ou hipersódica (HR) durante a gestação e que 
receberam dieta normossódica (HOnr, NRnr, HRnr) ou hipersódica (HOhr, NRhr, HRhr) da 21ª à 36ª semana de idade 

36 semanas de idade 

 HOnr n NRnr n HRnr N HOhr n NRhr n HRhr N 

PC (g) 553±12a (16) 587±13a (15) 615±14*†a (13) 613±12*†a (17) 624±12†a (18) 666±14ª (12) 

CR (g/rato/dia) 19,0±1,4 (16) 17,4±1,4 (15) 21,3±1,5 (13) 15,3±1,3 (17) 15,9±1,3 (18) 17,0±1,4 (14) 

CA (g/rato/dia) 26,3±2,1 (16) 22,3±2,2 (15) 31,4±2,4 (13) 30,3±2,1 (17) 29,2±2,1 (17) 34,7±2,3 (14) 

VU (mL/rato/dia) 11,7±1,6 (16) 11,7±1,6‡ (15) 14,0±1,8† (13) 21,3±1,5*a (17) 20,4±1,5a (18) 23,9±1,7ª (14) 

NaU (mmoL/dia) 1,2±0,2 (6) 1,3±0,2‡ (6) 1,5±0,2† (5) 7,4±0,9* (8) 6,7±0,8 (8) 8,0±0,6 (5) 

NaS (mmoL/L) 150±2 (6) 148±2 (6) 143±5 (4) 148±2 (8) 147±2 (8) 145±1 (4) 

KS (mmoL/L) 5,6±0,2 (6) 5,4±0,3 (6) 5,4±0,3 (4) 5,4±0,1 (8) 5,3±0,1 (8) 5,5±0,1 (4) 

*p<0,05 vs. HOnr. 
†p<0,05 vs. HRhr. 
‡p<0,05 vs. NRhr. 
ap<0,05 36 vs. 20 semanas de idade nos animais de mesmo grupo. 
bp<0,05 vs. HO e NR. 
cp<0,05 vs. NR. 



 

 

A
n

e
x
o
s
 

8
3
 

Tabela 3 - Massa cardiaca normalizada pelo peso corpóreo (MC/PC) ao nascimento, massa ventricular esquerda normalizada 
pelo peso corpóreo (VE/PC), massa ventricular esquerda normalizada pelo comprimento da tíbia (VE/tibia), massa ventricular 
esquerda não normalizada (VE) e pressão arterial média (PAM) na 36a semana de idade de machos de proles de mães 
alimentadas com dieta hipo (HO), normo (NR) ou hipersódica (HR) durante a gestação e que receberam dieta normossódica 
(HOnr, NRnr, HRnr) ou hipersódica (HOhr, NRhr, HRhr) da 21ª à 36ª semana de idade 

Ao nascimento 

  HO n NR n HR n 

MC/PC (g/kg)  5,88±0,20 (11) 5,69±0,12 (23) 6,42±0,20* (15) 

36 semanas de idade 

 HOnr n NRnr n HRnr n HOhr n NRhr n HRhr N 

VE/PC (g/kg) 1,86±0,05 (15) 1,79±0,05 (13) 1,77±0,05 (13) 1,80±0,04 (15) 1,85±0,04 (18) 1,91±0,04 (13) 

VE/tibia (g/m) 23,4±1,0 (9) 23,0±1,0 (10) 21,5±1,0 (6) 24,2±0,8 (9) 25,1±0,9 (12) 25,8±0,5 (6) 

VE (g) 1,06±0,03 (15) 1,07±0,03 (13) 1,10±0,04 (13) 1,10±0,03 (15) 1,16±0,04 (18) 1,28±0,03† (13) 

PAM (mmHg) 123±5 (7) 120±3 (7) 126±3 (6) 109±6‡ (5) 121±3 (7) 126±3 (8) 

Os resultados obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média de seus valores absolutos. Os valores da PAM 
foram submetidos à transformação logarítmica para análise estatística. Utilizado pós-teste de Student-Newman-Keuls exceto 
para PAM onde foi utilizado pós-teste de Fisher-LSD. 

*p<0,05 vs. HO e NR. 
†p<0,05 vs. NRhr, HOhr e HRnr. 
‡p<0,05 vs. HOnr, NRhr e HRhr. 
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Tabela 4 - Massa ventricular esquerda (MVE), espessura do septo interventricular (SI) e da parede posterior do ventrículo 
esquerdo (PP), diâmetro diastólico da cavidade do ventrículo esquerdo (DD) e espessura relativa da parede do ventrículo 
esquerdo (ERP) avaliados por ecocardiografia na 20a e 30a semana de idade e débito cardíaco (DC) avaliado por 
ecocardiografia na 30a semana de idade de machos de proles de mães alimentadas com dieta hipo (HO), normo (NR) ou 
hipersódica (HR) durante a gestação e que receberam dieta normossódica (HOnr, NRnr, HRnr) ou hipersódica (HOhr, NRhr, 
HRhr) da 21ª à 36ª semana de idade 

20 semanas de idade 

 HOnr n NRnr n HRnr n HOhr n NRhr n HRhr n 

MVE (g) 0,81±0,06 (7) 0,91±0,05 (8) 0,84±0,08 (3) 0,77±0,06 (8) 0,85±0,06 (8) 0,90±0,07 (7) 

 

SI (cm) 0,15±0,01 (7) 0,17±0,01 (8) 0,14±0,01 (3) 0,15±0,01 (8) 0,15±0,01 (8) 0,15±0,01 (7) 

PP (cm) 0,16±0,01 (7) 0,17±0,01 (8) 0,14±0,01 (3) 0,15±0,01 (8) 0,15±0,01 (8) 0,15±0,01 (7) 

DD (cm) 0,79±0,03 (7) 0,80±0,02 (8) 0,86±0,04 (3) 0,80±0,02 (8) 0,84±0,02 (8) 0,85±0,03 (7) 

ERP 0,40±0,03 (7) 0,43±0,03 (8) 0,33±0,05 (3) 0,38±0,02 (8) 0,36±0,02 (8) 0,37±0,02 (7) 

30 semanas de idade 

MVE (g) 

 

0,90±0,06 (7) 0,87±0,06 (6) 0,84±0,07 (5) 0,84±0,06 (8) 0,93±0,06 (8) 0,97±0,07 (7) 

SI (cm) 0,17±0,01 (7) 0,15±0,01 (6) 0,16±0,01 (5) 0,15±0,01 (8) 0,16±0,01 (8) 0,18±0,01a (7) 

PP (cm) 0,17±0,01 (7) 0,15±0,01 (6) 0,16±0,01 (5) 0,16±0,01 (8) 0,16±0,01 (8) 0,18±0,01a (7) 
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conclusão - Massa ventricular esquerda (MVE), espessura do septo interventricular (SI) e da parede posterior do ventrículo 
esquerdo (PP), diâmetro diastólico da cavidade do ventrículo esquerdo (DD) e espessura relativa da parede do ventrículo 
esquerdo (ERP) avaliados por ecocardiografia na 20a e 30a semana de idade e débito cardíaco (DC) avaliado por 
ecocardiografia na 30a semana de idade de machos de proles de mães alimentadas com dieta hipo (HO), normo (NR) ou 
hipersódica (HR) durante a gestação e que receberam dieta normossódica (HOnr, NRnr, HRnr) ou hipersódica (HOhr, NRhr, 
HRhr) da 21ª à 36ª semana de idade 

30 semanas de idade 

 HOnr n NRnr n HRnr n HOhr n NRhr n HRhr n 

DD (cm) 0,77±0,03 (7) 0,82±0,03 (6) 0,81±0,03 (5) 0,80±0,02 (8) 0,83±0,02 (8) 0,78±0,03 (7) 

ERP 0,47±0,03 (7) 0,38±0,04 (6) 0,39±0,04 (5) 0,39±0,02 (8) 0,39±0,02 (8) 0,46±0,02a (7) 

DC 
(mL/minuto) 

49,4±4,4 (7) 59,7±6,2 (6) 49,4±5,4 (5) 52,2±3,6† (8) 64,4±3,7 (8) 68,3±5,9* (7) 

Os resultados obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média de seus valores absolutos. Utilizado pós-teste de 
Student-Newman-Keuls exceto para DC onde foi utilizado pós-teste de Fisher-LSD. 
ap<0,05 36 vs. 20 semanas de idade nos animais de mesmo grupo. 
*p<0,05 vs. HOhr e HRnr. 
†p=0,06 vs. NRhr. 
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Tabela 5 - Área de secção transversal do cardiomiócito (AST), volume médio do cardiomiócito (VMC), número de 
cardiomiócitos do ventrículo esquerdo (Num), media do número de núcleos por cardiomiócito (N/C) e fibrose intersticial (FI) na 
36a semana de idade de machos de proles de mães alimentadas com dieta hipo (HO), normo (NR) ou hipersódica (HR) 
durante a gestação e que receberam dieta normossódica (HOnr, NRnr, HRnr) ou hipersódica (HOhr, NRhr, HRhr) da 21ª à 36ª 
semana de idade 

 HOnr n NRnr n HRnr n HOhr n NRhr n HRhr n 

AST (µm2) 197±9 (7) 208±8 (6) 212±11 (5) 204±7 (8) 194±10 (8) 253±20* (5) 

VCM (µm3x104) 1,68±0,25 (7) 1,70±0,11 (6) 1,66±0,34 (5) 1,82±0,26 (8) 1,50±0,16 (8) 2,54±0,24* (5) 

Num (x107) 2,69±0,45 (7) 2,13±0,23 (6) 2,19±0,36 (5) 1,96±0,24 (8) 2,06±0,17 (8) 1,73±0,21 (5) 

N/C 1,62±0,02 (3) 1,62±0,03 (3) 1,60±0,02 (3) 1,75±0,05† (3) 1,71±0,03 (3) 1,66±0,02 (3) 

FI (%) 5,84±0,50 (7) 5,52±0,44 (6) 5,50±0,35 (5) 5,91±0,55 (8) 5,27±0,32 (8) 4,37±0,48 (5) 

Os resultados obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média de seus valores absolutos. Os valores do VMC 
foram submetidos à transformação quadrática para análise estatística. Utilizado pós-teste de Student-Newman-Keuls. 

*p<0,05 vs. NRhr, HOhr e HRnr. 
†p<0,05 vs. HOnr. 
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Tabela 6 - Expressão gênica (unidade arbitrária – UA) no ventrículo esquerdo dos receptors AT1 (AT1) e AT2 (AT2), renina, 
angiotensinogênio (Ango) e enzima conversora de angiotensina (ECAve) na 36a semana de idade de machos de proles de 
mães alimentadas com dieta hipo (HO), normo (NR) ou hipersódica (HR) durante a gestação e que receberam dieta 
normossódica (HOnr, NRnr, HRnr) ou hipersódica (HOhr, NRhr, HRhr) da 21ª à 36ª semana de idade 

 HOnr n NRnr n HRnr n HOhr n NRhr n HRhr n 

AT1 (UA) 1,30±0,02 (8) 1,27±0,06 (7) 1,26±0,07 (8) 1,28±0,03 (7) 1,27±0,08 (10) 1,25±0,07 (8) 

AT2 (UA) 0,18±0,03 (8) 0,25±0,03 (7) 0,22±0,03 (8) 0,19±0,03 (7) 0,24±0,03 (10) 0,20±0,03 (8) 

Renina (UA) 0,24±0,03 (8) 0,19±0,02 (7) 0,24±0,03 (8) 0,23±0,03 (7) 0,21±0,02 (10) 0,26±0,03 (8) 

Ango (UA) 0,56±0,07 (8) 0,57±0,09 (7) 0,60±0,10 (8) 0,58±0,08 (7) 0,62±0,10 (10) 0,53±0,08 (8) 

ECA (UA) 0,86±0,05 (8) 0,83±0,03 (7) 0,95±0,05 (8) 0,86±0,05 (7) 0,79±0,02 (10) 0,99±0,06* (8) 

Os resultados obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média de seus valores absolutos. Utilizado pós-teste de 
Student-Newman-Keuls. 

*p<0,05 vs. NRhr. 
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Tabela 7 - Expressão protéica (unidade arbitrária, UA) dos receptors AT1 (AT1) e AT2 (AT2), renina, angiotensinogênio 
(Ango), enzima conversora de angiotensina 1 (ECA1), enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2), atividade da enzima 
conversora da angiotensina (aECAve) e conteúdo de angiotensina II (AII – unidade arbitrária de fluorescência, UAF) no 
ventrículo esquerdo de machos de proles de 36 semanas de idade de mães alimentadas com dieta hipo (HO), normo (NR) ou 
hipersódica (HR) durante a gestação e que receberam dieta normossódica (HOnr, NRnr, HRnr) ou hipersódica (HOhr, NRhr, 
HRhr) da 21ª à 36ª semana de idade 

 HOnr n NRnr n HRnr n HOhr n NRhr n HRhr n 

AT1 (UA) 4,82±2,00 (8) 16,34±11,88 (7) 31,75±26,13 (8) 9,14±3,96 (7) 23,11±12,92 (10) 6,75±2,64 (8) 

AT2 (UA) 5,81±3,37 (8) 12,63±8,66 (7) 15,58±13,90 (8) 10,29±7,39 (7) 18,50±9,88 (10) 6,00±3,65 (8) 

ECA1 (UA) 7,98±3,67 (8) 10,66±2,70 (7) 6,91±2,38 (8) 9,85±4,69 (7) 14,09±3,68 (10) 8,18±2,42 (8) 

ECA2 (UA) 7,40±1,94 (8) 15,60±9,04 (7) 11,66±3,75 (8) 5,88±2,03 (7) 18,12±9,02 (10) 8,67±2,46 (8) 

Ango (UA) 3,76±1,34 (8) 4,34±0,59 (7) 6,08±1,75 (8) 3,71±1,41 (7) 3,33±0,61 (10) 5,03±0,81 (8) 

Renina (UA) 1,72±0,51 (8) 3,31±1,18 (7) 3,28±1,29 (8) 1,81±0,54 (7) 2,28±0,46 (10) 4,68±2,08 (8) 

aECAve (nmoL His- 

Leu/minuto/mg) 

19,4±4,9 (8) 17,9±1,9 (7) 14,8±1,6 (8) 13,7±2,8 (7) 19,2±2,5 (10) 15,8±1,6 (8) 

AII (UAF) 0,51±0,02 (6) 0,47±0,03 (6) 0,52±0,07 (5) 0,57±0,05 (8) 0,51±0,12 (8) 0,46±0,05 (5) 

Os resultados obtidos estão expressos em média ± erro padrão da média de seus valores absolutos. Utilizado pós-teste de 
Student-Newman-Keuls. 
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