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RESUMO 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda um nível de consumo de sal 
pela população adulta de menos de cinco gramas por dia para prevenção de 
doenças cardiovasculares (DC). A prática de hábitos alimentares adequados aliados 
a prática do exercício físico são considerados como um dos principais mecanismos 
de proteção ao surgimento e à progressão dos fatores de risco predisponentes às 
DC. O trabalho objetiva avaliar os efeitos cardioprotetores do exercício em possíveis 
alterações no ventrículo esquerdo (VE) advindas do consumo excessivo e crônico de 
solução de NaCl à 1% em ratos Wistars adultos, aos 180 dias de vida. Ao desmame 
filhotes machos, de mães que receberam dieta controle (AIN-93G), durante a 
lactação, foram separados em quatro grupos (n=6/grupo), todos recebendo ração 
comercial: Controle + H2O (GC); Controle + NaCl 1% (GCNACL); Controle + H2O + 
Exercício (GCEX); e Controle + NaCl 1% + Exercício (GCNACLEX). Durante os 180 
dias foi realizada a pesagem dos animais, a determinação da ingestão diária de 
ração, a ingestão de H2O e solução de NaCl 1%, o consumo de sódio (Na), com 
início aos 90 dias de vida a pressão arterial sistólica (PAS) (Pletismógrafo V1.10– 
Insight®), e com início aos 90 dias de vida o exercício físico, durante uma hora por 
dia, cinco vezes por semana, com velocidade de 10m/min (Avs Projetos®). Após 
receberem anestesia e analgesia e sofrerem punção cardíaca aos 180 dias de vida, 
os animais foram submetidos à incisão mento-pubiana com subsequente abertura 
das cavidades torácica e abdominal. O sangue seguiu para análise do Na sérico 
(Benfer®) e o coração para as análises histológicas. Análises estatísticas foram 
realizadas no GraphPad Prism 5.0 com nível de significância de p≤0,05, com 
adicionais testes. A variação de massa corporal e a ingestão de ração não foram 
alteradas entre os grupos ao longo do estudo (p = 0.7513 e p = 0.3012, 
respectivamente). Houve maior consumo de Na e maior ingestão hídrica no 
GCNACL e GCNACLEX quando comparados ao GC e GCEX (p <0.0001 e p 
<0.0001, respectivamente). A oferta de solução salina não foi capaz de induzir o 
aumento da PAS no GCNACL e GCNACLEX (p = 0.7231), e o aumento de Na sérico 
(p = 0.9313). Não foram significativos os valores dos pesos absolutos e relativos do 
coração (p = 0.6009 e p = 0.4748) e da espessura do VE (p = 0.8907), entretanto, 
houve aumento numérico da espessura do VE nos grupos GCEX e GCNACLEX. 
Microscopicamente foi possível observar dano à estrutura celular com 
desorganização das fibras musculares no GCNACL e GCNACLEX. Ademais, o 
GCNACLEX apresentou maior densidade de colágeno no VE quando comparado ao 
GC e GCEX (p <0.0001), o que sugere remodelamento na histoarquitetura do VE. 
Portanto, não foi possível observar efeitos cardioprotetores do exercício em 
possíveis alterações no VE advindas do consumo excessivo e crônico de solução de 
NaCl 1% em ratos Wistars, aos 180 dias de vida. Dessa maneira, estudos futuros 
para melhor elucidação quanto à cardioproteção advinda da pratica regular de 
atividade física são necessários.   

  

Palavras-Chave: Sódio; Hipertrofia Ventricular Esquerda; Exercício físico.  

 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

The World Health Organization (WHO) recommends a level of salt consumption by 
the adult population of less than five grams per day for the prevention of 
cardiovascular diseases (CD). The practice of adequate eating habits combined with 
the practice of physical exercise are considered as one of the main mechanisms of 
protection against the onset and progression of risk factors predisposing to CD. The 
objective was to evaluate the cardioprotective effects of exercise on possible cardiac 
changes in the left ventricle (LV) resulting from excessive and chronic consumption 
of 1% NaCl solution in adult Wistars rats, at 180 days of age. After weaning male 
puppies, from mothers who received a control diet (AIN-93G) during lactation,  were 
separated into four groups (n = 6/group), all receiving commercial feed: Control + 
H2O (GC); Control + 1% NaCl (GCNACL); Control + H2O + Exercise (GCEX); and 
Control + 1% NaCl + Exercise (GCNACLEX). During the 180 days were determined 
the animals weighed, the daily feed intake, the H2O and 1% NaCl solution intake, the 
sodium (Na) consumption, beginning at 90 days of life systolic blood pressure (SBP) 
(Plethysmograph V1.10– Insight®), and beginning at 90 days of life physical exercise 
for one hour a day, five times a week, at a speed of 10m/min (Avs Projects®). After 
receiving anesthesia and analgesia, the animals were submitted to cardiac puncture 
at 180 days of age with a chin-pubic incision with subsequent opening of the thoracic 
and abdominal cavities. The blood was analyzed for serum Na (Benfer®) and the 
heart for histological analysis. Statistical analyzes were performed on GraphPad 
Prism 5.0 with a significance level of p≤0.05, with additional tests. The variation in 
body mass and feed intake were not changed between groups during the study (p = 
0.7513 and p = 0.3012, respectively). There was a greater consumption of Na and 
greater water intake in GCNACL and GCNACLEX when compared to GC and GCEX 
(p <0.0001 and p <0.0001, respectively). The supply of saline solution was not able 
to induce an increase in SBP in GCNACL and GCNACLEX (p = 0.7231) and an 
increase in serum Na (p = 0.9313). The values of absolute and relative weights of the 
heart (p = 0.6009 and p = 0.4748) and LV thickness (p = 0.8907) were not significant, 
however, there was a numerical increase in LV thickness in the GCEX and 
GCNACLEX. Microscopically it was possible to observe damage to the cellular 
structure with disorganization of muscle fibers in GCNACL and GCNACLEX. 
Furthermore, GCNACLEX showed a higher collagen density in the LV when 
compared to the GC and GCEX (p <0.0001), which suggests remodeling in the LV 
histoarchitecture. Therefore, it was not possible to observe cardioprotective effects of 
exercise on possible changes in LV due to excessive and chronic consumption of 1% 
NaCl solution in Wistars rats, at 180 days of age. Thus, future studies to better 
elucidate the cardioprotection arising from regular physical activity are necessary. 
 

Keywords: Sodium; Left Ventricular Hypertrophy; Physical exercise. 
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1 INTRODUÇÃO  

Ao longo dos tempos o sal tem sido utilizado, principalmente, como tempero 

e conservante de alimentos (COSTA, F. e MACHADO, S., 2010). A adição de sal na 

comida iniciou há cerca de 5.000 á 10.000 anos atrás com a agricultura (MANETON, 

P et al., 2005). Antes da refrigeração, o sal era o mecanismo mais utilizado para a 

conservação do alimento e na atualidade, apesar do hábito da adição de sal na 

comida, a maior parte do sal consumido diariamente pela população está presente 

nos alimentos industrializados (MOHAN, S. e CAMPBELL, N., 2009; HE, F. e 

MACGREGOR, G., 2003).  

O sal de mesa, cujo nome científico é cloreto de sódio (NaCl), é composto 

de 40% de sódio (Na) e 60% de cloreto (Cl), sendo a forma mais ampla de consumo 

humano de Na (WHO., 2012). No Brasil, a recomendação estabelece-se em cinco 

gramas ao dia (g/d) de NaCl, o equivalente a 2 g de Na, entretanto, a ingestão tem 

sido elevada, em torno de 12 g/d, o que equivale a 4,8 g de Na, quantidade que 

ultrapassa o recomendado (BRASIL, 2008). E este consumo excessivo tem sido 

associado a Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e ao aumento, 

principalmente, das doenças cardiovasculares (DCV) (BRASIL, 2012). 

Uma dieta hipersódica pode acarretar o acúmulo de Na no líquido 

extracelular, com isto há retenção de água e expansão do volume sanguíneo, o que 

ocasiona o aumento da volemia, que por sua vez, está associado à elevação da 

pressão arterial (PA) e podendo ser ainda mais evidente quando agregado à 

habilidade limitada dos rins de excretar completamente o excesso de Na consumido 

(MOHAN, S. e CAMPBELL, N., 2009). Embora estudos mostrem que a ingestão de 

uma dieta hipersódica promova o aumento da PA, a intensidade deste aumento é 

variável, correspondendo à sensibilidade da PA a sobrecarga de NaCl. Indivíduos 

que apresentam PA sensível ao NaCl respondem com aumento exacerbado da 

pressão quando há ingestão excessiva, enquanto indivíduos não sensíveis tendem a 

apresentar um pequeno aumento (DREJANčEVIć-PERIć, I et al., 2011; KOPKAN, L. 

e ČERVENKA, L., 2009).  

Além dos efeitos hemodinâmicos, há evidências de que o Na dietético 

elevado pode afetar negativamente vários órgãos e tecidos alvo, incluindo a 

vasculatura e o coração, resultando, por exemplo, em hipertrofia ventricular 

esquerda (HVE) (FERREIRA, D. et al., 2010; LAL, A. e VEINOT, J. e LEENEN,H., 
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2003). Demonstrou-se que ratos Wistars desenvolveram HVE após quatro semanas 

de consumo de dieta com alto teor de NaCl (LAL, A. e VEINOT, J. e LEENEN,H., 

2003). Assim como, encontrou-se HVE em ratos após o consumo de solução 

hipersódica (BALDO, M. et al., 2012). 

Uma das possíveis estratégias não medicamentosas para o tratamento das 

DCV é a realização do exercício físico que é definido pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) como uma subcategoria da atividade física, uma vez que é planejado, 

estruturado e repetitivo/regular, visando benefícios como a melhora ou manutenção 

de um ou mais componentes do condicionamento físico (WHO., 2010). De acordo 

com VI Diretriz publicada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), mudanças 

de estilo de vida, como aumento da prática de exercício físico, reduzem a PA bem 

como a mortalidade cardiovascular (NOBRE, F., 2010). E a presença de mudança 

de hábitos alimentares concomitantemente a prática de atividade física regular atua 

de forma a reduzir os eventos cardiovasculares, sendo assim, tais modificações do 

estilo de vida podem melhorar de forma significativa os fatores de risco para as DCV 

(RIQUE, A. e SOARES, E. e MEIRELLES, C., 2002; MORAES-TEIXEIRA, J. et al., 

2010). 

 

1.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

1.2.1 SÓDIO (Na) E DIETA HIPERSÓDICA NO MUNDO E NO BRASIL 

O Na é o principal eletrólito do fluido extracelular do corpo humano, sendo 

essencial para diversas funções vitais, tais como a manutenção do volume 

plasmático, equilíbrio ácido-base, transmissão do impulso nervoso, funcionamento 

celular e condutância motora (WHO., 2012; SILVESTRE, F. et al., 2015). O consumo 

excessivo de Na está entre os maiores fatores de risco para o desenvolvimento da 

hipertensão arterial (HA) e consequentemente para o desequilíbrio do 

funcionamento dos sistemas renal e cardiovascular (SARNO, F. et al., 2013).  

O consumo diário de Na no Brasil, como já visto, excede o dobro da ingestão 

recomendada no país e também está acima de recomendações mundiais como as 

dos Estados Unidos da America (EUA) de 2,3 g/d, da Holanda de 3,6 g/d, Coréia do 

Sul de 4,0 g/d e da Nova Zelândia de 3,4 g/d (ORLANDO, E. et al., 2020). Visando o 

controle dessa ingestão excessiva, a dieta tem um papel crucial, principalmente na 

prevenção do desenvolvimento das DCV (WHO., 2017). Atingir uma dieta 
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diversificada e balanceada com consumo regular de frutas, vegetais, alimentos 

integrais, e com restrição de Na, de gorduras saturadas e de carboidratos refinados, 

é reconhecido como fator chave nas prevenções primárias e secundárias de DCV, 

de acordo com a OMS e diretrizes européias e americanas (WHO., 2017; PERK, J. 

et al., 2012; ECKEL, R. et al., 2014).  

Durante as últimas décadas, o consumo de alimentos ultraprocessados em 

todo o mundo aumentou substancialmente. De acordo com pesquisas de 

alimentação nacional que avaliam as ingestões, despesas domésticas ou vendas de 

supermercados em países europeus, nos EUA, Canadá, Nova Zelândia e países da 

América Latina, produtos ultraprocessados representam entre 25% e 60% da 

ingestão energética diária total (SROUR, B. et al., 2019). 

Alimentos ultraprocessados resultam da formulação de muitos ingredientes, 

alguns de uso industrial exclusivo, que derivam de uma sequência de processos 

físicos e químicos aplicados aos alimentos e seus constituintes, sendo ao final de 

tais processos, considerados microbiologicamente seguros e altamente palatáveis 

(MONTEIRO, C. et al., 2018). Desta forma, fazendo com que sua composição 

nutricional apresente maior teor de gordura total, gordura saturada, açúcar 

adicionado, densidade energética e Na, junto a uma menor densidade de fibras e 

vitaminas (SROUR, B. et al., 2019). Muitas dessas características nutricionais estão 

diretamente relacionadas à saúde cardiometabólica (MOZAFFARIAN, D., 2016). 

No Brasil, a ingestão excessiva de Na na alimentação da população está 

relacionada ao alto consumo de alimentos ultraprocessados (IBGE., 2010; IBGE., 

2019). O Na encontra-se presente naturalmente nos alimentos e também é 

adicionado na forma de NaCl no processamento dos produtos, uma vez que é um 

importante ingrediente para a  percepção  do  sabor  salgado  e  para  a  sensação  

do  sabor  global  do alimento, aumentando a capacidade de retenção hídrica, 

contribuindo nos aspectos sensoriais como sabor e textura, além de aumentar a vida 

de prateleira dos produtos por um fenômeno denominado osmose que é capaz de 

desidratar o alimento e os organismos indesejáveis responsáveis por sua 

deterioração (SILVESTRE, F. et al., 2015; CORRÊA, T. et al., 2016).   

Por esse motivo o NaCl, é muito utilizado em alimentos ultraprocessados, a 

cultura alimentar ocidental é rica em alimentos prontos, que consequentemente 

contém quantidades elevadas de Na (SOUZA, M. e MOLZ, P. e PEREIRA, C., 2014). 

Assim, o consumo de Na é proveniente de três fontes: o presente naturalmente em 
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alimentos, o presente nos alimentos processados e o de adição em preparações. A 

maior parte, cerca de 75%, vem dos processados, seguido do de adição que fica em 

torno de 15% (BORJES, L. e TASCA, F. e ZAMPROGNA, P., 2014). 

O Governo Federal do Brasil através do Ministério da Saúde (MS) vem 

discutindo com instituições e organizações envolvidas a redução do consumo de Na 

por parte da população. Em 29 de novembro de 2007 ocorreu o Acordo de 

Cooperação entre o MS e a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação 

(ABIA) que resultou em uma série de recomendações para as empresas do setor 

alimentício. Como, por exemplo, a adoção de práticas de vendas consciente dos 

alimentos com alto teor de gorduras saturadas, ácidos graxos trans, açúcares livres 

ou NaCl, em especial as destinadas ao público infantil, a elaboração de rótulos mais 

claros e de fácil entendimento baseados em evidências científicas,  e a redução de  

gorduras saturadas e ácidos graxos trans, de  açúcares livres  e de NaCl nos 

produtos já existentes (BRASIL, 2010).  

Através de portais e mídias comunicativas governamentais, tem-se como 

foco comunicar, orientar e discutir temas como, por exemplo, a necessidade da 

preferência por alimentos saudáveis, priorizando os minimamente processados, a 

educação e sensibilização da população e dos profissionais de saúde e 

manipuladores de alimentos quanto ao consumo de ultraprocessados e 

consequentemente o consumo de Na (BRASIL, 2019). Bem como a orientação 

sobre a interpretação da rotulagem nutricional dos alimentos industrializados, a qual 

em outubro de 2020 teve uma nova norma aprovada pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) com o objetivo de proporcionar aos consumidores 

maior clareza, quanto às informações nutricionais presentes no produto através de 

modificações que tornam a tabela nutricional mais legível e incluem modelo de alto 

teor de Na, açúcar adicionado e gordura saturada (BRASIL, 2020).  

Visando uma menor ingestão de NaCl, portanto, é recomendado a 

permanência e contínua conscientização da industria através de acordos e a 

contínua atualização de Políticas Públicas destinadas a população, para que os 

indivíduos tomem consciência de suas escolhas alimentares (SILVESTRE, F. et al., 

2015). É importante ressaltar que, essas estratégias de redução no consumo de Na 

vêm sendo feitas também em outros países, como na Finlândia, França, Irlanda, 

Canadá, Chile, Argentina e países do Reino Unido, com o objetivo de reduzir os 

efeitos adversos de seu excesso (NISHIDA, W., 2013). 
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1.2.2 HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS) 

No Brasil, a HAS é definida pelos valores elevados e sustentados da 

pressão arterial sistólica (PAS) maior ou igual a 140 milimetros de mercúrio (mmHg) 

e da pressão arterial diastólica (PAD) maior ou igual a 90 mmHg, sendo que outras 

alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos alvo como rins, vasos, cérebro, 

retina, e alterações metabólicas também podem ser presentes. (NOBRE, F., 2010; 

SIMÃO, A. et al., 2013). Já em 2017 as novas diretrizes de hipertensão dadas pelo 

―American College of Cardiology‖ (ACC) e pelo ‖American Heart Association‖ (AHA) 

caracterizaram nos EUA o diagnóstico da hipertensão quando a PAS é 

consistentemente maior ou igual a 130 mmHg e a PAD é maior ou igual a 80 mmHg, 

os valores de diagnóstico diminuídos com a nova diretriz aumentou a prevalência de 

hipertensão entre adultos nos EUA de 32% para 46% (FLACK, J. e ADEKOLA, B., 

2020). 

A classificação da HAS pode ser de acordo com suas causas, aspectos 

hemodinâmicos, e características clínicas e prognósticas. Denomina-se HAS 

primária ou essencial aquela onde não há causa evidente e como secundária 

quando causada por doenças conhecidas, como infecções endócrinas ou renais 

(FILHO, G., 2011). A HAS é considerada o mais relevante fator de risco para DCV, 

doenças cerebrovasculares e renais. No decorrer de uma década, 7.6 milhões de 

mortes foram atribuídas a HAS, sendo mais prevalente em países subdesenvolvidos 

e em desenvolvimento, com maior incidência para indivíduos entre 45 e 69 anos. A 

projeção de crescimento da HAS é o aumento de um bilhão de pessoas em 2000 

para 1.56 bilhões em 2025 (SIMÃO, A. et al., 2013; SAWANT, S. e BODHANKAR, 

S., 2016). 

No Brasil os dados da Pesquisa Nacional da Saúde de 2013 realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que 21,4% da 

população brasileira possuem diagnóstico de HAS, correspondendo a 31.3 milhões 

de pessoas, sendo a região Sudeste a com maior incidência, 23,3% da sua 

população adulta (IBGE., 2014) (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Proporção de indivíduos de 18 anos ou mais que referem diagnóstico 

médico de hipertensão arterial (HA), com indicação de intervalo de confiança de 

95%, segundo as Grandes Regiões - 2013. 

 

 

Fonte: IBGE., 2014. 

 

A HAS pode ser primária ou secundária, porém ambas são de origem 

multifatorial. Na HAS primária a relação geralmente estabelecida relaciona-se com a 

predisposição genética e o histórico familiar. Já para a HAS secundária, podem-se 

destacar as nefropatias, o diabetes, a apnéia obstrutiva do sono, tumores das 

glândulas suprarrenais e a estenose das artérias renais (NOBRE, F., 2010). 

Como possui diferentes mecanismos de controle, a HAS tem como 

característica essencial a presença de uma disfunção endotelial, resultante do 

desequilíbrio entre fatores vasodilatadores do vaso sanguíneo (óxido nítrico - NO, 

prostaglandinas e cininas) e fatores vasoconstritores (endotelinas, angiotensinas e 

catecolaminas) sob influência do sistema renina angiotensina (SRA). A falta de 

monitoramento da hipertensão leva a um risco aumentado de morbidade e 

mortalidade devido a problemas cardiovasculares, assim como um declínio de 

função renal. Quanto mais baixos os níveis pressóricos, menores os riscos de 

complicações (COUTO, A. e KAISER, S., 2003; WAGNER-GRAU, P., 2010). 

Pesquisas com animais submetidos à sobrecarga de 1% de NaCl por 

solução salina, mostraram a elevação da PA associada a um aumento na atividade 

da enzima conversora da angiotensina (ECA) plasmática (através da maior 

estimulação de renina), levando ao aumento da PA assim como alterações 
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morfológicas no tecido cardíaco e função diastólica (SCHWEDA, F. e KURTZ, A., 

2011; ARAÚJO, I. et al., 2015). Levantamentos epidemiológicos têm mostrado uma 

correlação entre a ingestão excessiva de NaCl na dieta e aumento da prevalência e 

incidência de hipertensão. O ―INTERSALT‖ foi o primeiro estudo transversal 

epidemiológico mundial, avaliando 10.079 indivíduos com idade entre 20 e 59 anos, 

por meio de 52 amostras de populações de 32 países, com uma grande variação de 

consumo de NaCl (0,5 à 15 g/d), demonstrando por meio da análise dos níveis de 

excreção de Na urinário de 24 horas uma correlação positiva com os níveis 

pressóricos, assim como o aumento da PA com a idade (STAMLER, J., 1997; 

INTERSALT, C., 1988; DELAHAYE, F., 2013). 

Estudos em ratos, que utilizaram sobrecarga com solução de NaCl 2%, 4% e 

8%, durante seis semanas, sugeriram que a atividade do SRA é inibida pela elevada 

ingestão de NaCl. Assim como a redução da atividade ou níveis de renina, 

angiotensinogênio, ECA, angiotensina II e aldosterona no plasma de animais 

submetidos à sobrecarga de NaCl, muito embora níveis aumentados de 

angiotensinogênio, angiotensina II e aldosterona foram encontrados principalmente 

em rins. O estudo ainda indica que a ativação local de componentes do SRA pode 

estar envolvida na disfunção vascular e manutenção da hipertensão em modelos 

experimentais de hipertensão associada com uma dieta de elevado teor de NaCl 

(CRESTANI, S. et al., 2014). Concernente ao coração, o aumento da PA é um 

importante fator de risco para a HVE, o alto teor de Na na dieta pode aumentar a 

espessura e a massa da parede do ventrículo esquerdo (VE) (FARQUHAR, W. et al., 

2015; JIN, Y. et al., 2009; RODRIGUEZ, C. et al., 2011) 

 

1.2.3 HIPERTROFIA VENTRICULAR ESQUERDA (HVE) 

A HVE é considera um conjunto de alterações moleculares, celulares e 

intersticiais cardíacas, manifestadas com aumento da massa muscular do miocárdio 

resultante do aumento das dimensões dos cardiomiócitos e o espessamento da 

parede do ventrículo. Sendo um processo compensatório para a pressão aumentada 

ou carga de volume (CACCIAPUOTI, F., 2011). É um processo adaptativo do 

miocárdio decorrente de estímulos mecânicos e/ou humorais. À medida que os 

estímulos continuam, os cardiomiócitos atingem seu grau máximo de hipertrofia, 

levando à morte celular, desencadeamento de processos inflamatórios e 
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consequentemente o surgimento da fibrose cardíaca. Com o passar do tempo, as 

fibras hipertrofiadas do VE se tornam menos capazes de contrair e relaxar, 

resultando na rigidez do coração (WEBER, K. et al., 1990).  

A HVE pode ser excêntrica ou concêntrica. A hipertrofia excêntrica ocorre 

pela sobrecarga de volume e é caracterizada pela adição dos sarcômeros em série, 

ocasionando o aumento da massa ventricular esquerda decorrente do aumento da 

espessura da parede e do diâmetro da cavidade do VE. Já hipertrofia concêntrica é 

desencadeada pela sobrecarga de pressão e pela adição de sarcômeros em 

paralelo, levando ao aumento da massa ventricular pelo aumento da espessura da 

parede do ventrículo com a redução do diâmetro da cavidade ventricular esquerda 

(GROSSMAN, W. e JONES, D. e MCLAURIN, L. et al., 1975; RUSSEL, B. e 

MOTLAGH, D. e ASHLEY, W., 2000; GARCIA, J. e INCERPI, E., 2008; GAASCH, 

W. e ZILE, M., 2011) (Figuras 1 e 2).  
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Figura 1. Tipos de hipertrofia ventricular esquerda (HVE). 

 

 

 

Fonte adaptada: GARCIA, J. e INCERPI, E., 2008. 
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Figura 2. Hipertrofia ventricular esquerda (HVE) concêntrica e excêntrica. 

 

 

 

Fonte adaptada: GARCIA, J. e INCERPI, E., 2008. 

 

Outra característica que pode ser observada na HVE é o aumento da 

deposição na matriz extracelular (MEC) decorrente, principalmente, do aumento na 

formação do colágeno. No coração, a MEC consiste de uma rede de fibras de 

colágeno que se distribuem de forma quase paralelas e estão intimamente 

conectadas com os miócitos. A modulação do desenvolvimento do colágeno da MEC 

do coração ocorre basicamente pela sua síntese através de fibroblastos e por sua 

digestão através da ação de metaloproteinases de matriz. A quantidade de colágeno 

produzida vai depender do balanço entre síntese ou degradação de colágeno, além 

disso, de fatores individuais, como idade, nutrição e gênero (GONZÁLES, A. et al., 

2002; TSURUDA, T. e COSTELLO-BOERRIGTER, L. e JR., B., 2004).  

O aumento da produção de alguns fatores no coração, tais como: 

angiotensina II, fator de crescimento transformante beta (TGF-β) e espécies reativas 
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de oxigênio (EROs), podem ser os responsáveis pela indução da hipertrofia 

ventricular, podendo levar ao aumento de fibroblastos, aumentando 

consequentemente a síntese de colágeno (TAKEDA, Y. et al., 2000; YU, H. et al., 

1998). Uma vez que há evidências que esses compostos são produzidos no coração 

(BAKER, K. e BOOZ, G. e DOSTAL, D., 1992; RE, R., 2003).  

Acredita-se que o colágeno tipo I constitui cerca de 80% do colágeno 

cardíaco, o tipo III constitui cerca de 12%, e os outros 8% restantes são formados 

pelos colágenos tipos IV, V e VI. O colágeno tipo I é o mais rígido de todos sendo 

responsável pela rigidez e resistência à deformação das câmaras cardíacas. O 

colágeno tipo III tem papel importante na manutenção do alinhamento dos feixes de 

miócitos e conferem elasticidade ao tecido. Esses dois colágenos associados 

formam uma rede fibrilar no tecido cardíaco importante para a sustentação dos 

cardiomiócitos e vasos coronários, conferindo ao tecido, características físicas 

únicas (BURLEW, B. e WEBER, K., 2000). Sabe-se que a quantidade de colágeno 

na matriz depende de um balanço entre os processos de síntese e degradação, 

quando a síntese excede a degradação ocorre o acúmulo de colágeno, processo 

conhecido como fibrose cardíaca, que acarreta a rigidez do miocárdio e propaga a 

hipertrofia (JANICKI, J e MATSURUBA, B., 2006) (Figura 3). 
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Figura 3. Representação de um coração normal (A) e de um coração com os 

cardiomiócitos hipertrofiados e com fibrose (B). 

 

 

 

Fonte adaptada: BERCK, B. e FUJIWARA, K. e LEHOUX, S., 2007. 

 

Portanto, o remodelamento cardíaco deve estar associado ao adequado 

rearranjo da MEC. A fibrilação do miocárdio e a HVE, por exemplo, em indivíduos 

hipertensos, obesos e diabéticos estão associadas à deposição de colágeno. Desta 

forma, distúrbios na (re)distribuição de colágeno no miocárdio associam-se ao 

desenvolvimento alterado do coração. Estas alterações na MEC podem ocorrer 

mediante modificações do padrão nutricional durante a vida, possuindo efeito 

prospectivo sobre a funcionalidade cardíaca (GONZÁLES, A. et al., 2002). 

 

1.2.4 ASSOCIAÇÃO ENTRE DIETA HIPERSÓDICA E HIPERTROFIA 
VENTRICULAR ESQUERDA (HVE) 

A ingestão de grandes quantidades de NaCl tem sido apontada como um 

importante determinante da hipertrofia cardíaca (PERLOFF, D. et al., 1993). E 

alguns estudos vêm tentando elucidar os mecanismos pelo qual o Na pode 

desencadear a HVE. A investigação sobre a associação entre a excreção de Na 

urinário e a massa ventricular esquerda em pessoas hipertensas e normotensas, 

revelou que em ambos os grupos a excreção de Na urinário de 24 horas 

correlacionou-se positivamente com a massa ventricular, sugerindo um efeito 

cardiotrófico do Na nos dois grupos (CAILAR, D. et al., 1992). Uma possível 
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explicação, como já citado, é que a sobrecarga de Na leva ao aumento da produção 

de alguns fatores no coração, tais como: angiotensina II, aldosterona e TGF-β, e 

estes podem ser os responsáveis pela indução da hipertrofia ventricular e pela 

fibrose cardíaca, uma vez que há evidências que esses compostos são produzidos 

no coração (TAKEDA, Y. et al., 2000; FERREIRA, D. et al., 2010; YU, H. et al., 1998; 

BAKER, K. e BOOZ, G. e DOSTAL, D., 1992; RE, R., 2003).  

Atualmente, a angiotensina II além da ação de vasocontrição tem sido 

considerada uma citocina pró-inflamatória que estimula a liberação de outras 

citocinas, induzindo a apoptose, e aumentando a geração de EROs (GRAY, M. et 

al., 1998; CHEN, J. e MEHTA, J., 2006). Por isso ela possui um papel central em 

processos responsáveis pelo desenvolvimento da hipertrofia cardíaca 

(SCHULUTER, K. e WENZEL, S., 2008). Grande parte das vias de sinalização 

induzidas pela angiotensina II nos cardiomiócitos é mediada pelo receptor AT1, 

gerando o aumento na produção de proteínas que estão relacionadas com a 

hipertrofia, e, além disso, induzindo o acúmulo dessas substâncias na MEC e 

contribuindo para a formação da fibrose (YAMAZAKI, T. et al., 1996; MIYATA, S. e 

HANEDA, T., 1994). A angiotensina II, também, irá regular positivamente nos 

cardiomiócitos e nos fibroblastos a expressão do TGF-β e da aldosterona 

(ROSENKRANZ, S., 2004; NAPPI, J. e SIENG, A., 2011). 

Já a aldosterona é o principal hormônio mineralocorticoide, e além da 

glândula adrenal, este pode ser sintetizado no tecido cardíaco (PIPPAL, J. e 

FULLER, P., 2008). Este hormônio é capaz de desencadear fibrose cardíaca, pois 

alterações no estado de redox intracelular fazem com que haja aumento do estresse 

oxidativo e como consequência ativação dos receptores mineralocorticoides e 

ligação da aldosterona (CATENA, C. e COLUSSI, G. e SECHI, L., 2013). Além disso, 

é capaz de aumentar o número de receptores de endotelina, o que aumenta a 

síntese de colágeno (CACCIAPUOTI, F., 2011). O estudo de Brilla, C. e Weber, K. 

(1992) demonstrou que o excesso de aldosterona produz fibrose cardíaca e HVE em 

ratos alimentados com dieta hipersódica. E esta maior secreção da aldosterona 

pode ser desencadeada pela ligação da angiotensina II ao receptor AT1 (NAPPI, J. e 

SIENG, A., 2011). 

O TGF-β é uma citocina fibrogênica que regula positivamente a expressão 

dos genes que codificam colágeno tipo I e tipo II, resultando no crescimento 

hipertrófico dos miócitos e da fibrose cardíaca (BERCK, B. e FUJIWARA, K. e 
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LEHOUX, S., 2007). A estimulação do TGF-β induz a diferenciação de 

miofibroblastos e induz o fator do crescimento do tecido conjuntivo, um mediador 

fibrogênico que atua em conjunto com o TGF-β para promover a fibrose cardíaca 

(DOBACZEWSKI, M. e CHEN, W. e FRANGOGIANNIS, N., 2011). Além disso, 

estimula a hipertrofia dos cardiomiócitos por mecanismos autócrinos e parácrinos 

(ROSENKRANZ, S., 2004). Ademais,  uma intervenção de restrição de Na de 12 

meses em pacientes hipertensos mostrou reduzir a HVE (JULA, A. e KARANKO, H., 

1994). Alguns estudos demonstram que o consumo excessivo de Na afeta 

adversamente órgãos alvo, como o coração, e sabe-se que a atividade fisíca regular  

e alimentação atuam beneficamente nesse cenário. Logo, estudos visando o 

tratamento preventivo são importantes tanto na área da educação física quanto na 

área da nutrição. 

 

1.2.5 HIPERTENSÃO ARTERIAL (HA), HIPERTROFIA VENTRICULAR ESQUERDA 
(HVE) E EXERCÍCIO FÍSICO 

Segundo Malachias, M. (2016), a atividade física refere-se a qualquer 

movimento corporal que aumente o gasto energético, o que inclui andar na rua, subir 

escada, fazer trabalhos físicos domésticos, realizar práticas físicas de lazer. O termo 

exercício físico refere-se à atividade física realizada de forma estruturada, 

organizada e com objetivo específico traçado. A prática regular de atividade física 

pode ser benéfica tanto na prevenção quanto no tratamento da HA, reduzindo ainda 

a morbimortalidade cardiovascular. Indivíduos ativos apresentam risco 30% menor 

de desenvolver HA que os sedentários, e o aumento da atividade física diária reduz 

a PA. A prática de atividade física deve ser incentivada em toda a população, não 

havendo necessidade de nenhum exame prévio, o indivíduo deve ser orientado a 

procurar um médico se sentir algum desconforto durante a execução. O treinamento 

aeróbico reduz a PA casual de pré-hipertensos e hipertensos, também reduz a PA 

de vigília de hipertensos, e  diminui a PA em situações de estresse físico, mental e 

psicológico. O treinamento aeróbico é recomendado como forma preferencial de 

exercício para a prevenção e o tratamento da HA. Entretanto, recomenda-se que 

hipertensos com níveis de PA mais elevados ou que possuam outras comorbidades 

associadas façam teste ergométrico antes de realizar exercícios físicos em 

intensidade moderada. Além disso, todo hipertenso que for se engajar em esportes 

competitivos ou exercícios de alto desempenho deve fazer uma avaliação 
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cardiovascular completa. A OMS recomenda 150 minutos de atividade física de 

intensidade moderada ou 75 minutos de intensidade elevada por semana para 

adultos, o que não deve substituir orientação médica caso se tenha alguma 

patologia diagnosticada (WHO., 2020). 

Em virtude do papel essencial no tratamento da HA, o exercício físico 

apresenta sua eficácia comprovada por inúmeros estudos científicos que utilizam de 

modelos experimentais para a compreensão dos motivos pelos quais os valores 

pressóricos caem, podendo aproximar-se da normotensão (SILVA, V., 2012). Sabe-

se que atividades de baixa intensidade, 40 a 60% do volume de oxigênio máximo 

(VO2 máx.), e volumes de treinamento maiores, com maior frequência semanal, 

parecem trazer maiores benefícios, sendo recomendada a prática regular de 

atividade aeróbica pelo ―American College Sports of Medicine” (ACSM), como o 

treinamento preferencial para a HAS (MEDINA, F. et al., 2010). 

O estudo de Barauna, V. et al. (2008), bloqueou a renina plasmática em 

animais normotensos, por meio da oferta de solução contendo 1% de NaCl e 

submeteu 36 ratos a cinco sessões de treinamento de resistência durante quatro 

semanas, com intensidade de 65 à 75%, observando uma HVE com aumento dos 

receptores de angiotensina I e redução da expressão de angiotensinogênio, 

verificando assim uma queda nos níveis da PA. 

Já o estudo de Fernandes, T. et al. (2011) submeteu 42 ratas a treinamentos 

de natação durante cinco vezes por semana, por 20 semanas, encontrando o 

aumento da enzima conversora da angiotensina II (ECAII), sugerindo maior 

conversão da angiotensina II, redução dos níveis cardíacos de angiotenogênio e, 

também, resultando em redução dos níveis pressóricos, porém por outra via. 

O comportamento do SRA no treinamento físico, com relação à idade foi 

avaliado e pôde-se observar reduções da PAS e da pressão arterial média (PAM) 

em 51 ratos espontaneamente hipertensos (SHR) submetidos a treinamento físico 

cinco vezes por semana, durante oito semanas, com aumento gradual de carga até 

atingir 5% do peso corporal tanto para animais jovens quanto adultos, porém a 

redução da PAD só foi observada em animais jovens, com redução de 20% da 

atividade da ECA e aumento de 75% da renina plasmática (ZAMO, F. et al., 2011; 

GOESSLER, K. e POLITO, M., 2013). 

Com relação aos estudos em humanos, um grupo de 12 pacientes, 

hipertensos de 34 a 56 anos, foi submetido a exercício moderado em ciclo 
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ergômetro, durante 60 minutos, em períodos de 10 a 20 semanas, tendo como 

principal resultado a redução da PAD e PAS após 10 semanas de treinamento com 

redução adicional após 20 semanas de treino e diminuição da frequência cardíaca 

(FC) após 20 semanas de treinamento (KIYONAGA, A. et al., 1985; GOESSLER, K. 

e POLITO, M., 2013). 

A revisão sistemática de Heiwe, S. e Jacobson, S. (2014), concluiu que a 

prática de exercícios físicos, independentemente do tipo, duração ou intensidade, 

são benéficos aos pacientes com doença renal crônica, especialmente as atividades 

que utilizam grandes grupos musculares, como a caminhada, mostrando-se mais 

efetivas. Outro estudo observou redução de 12% do risco de HAS quando a 

caminhada era superior a dez minutos, assim, relacionando a característica do 

treinamento e sua implicância com a capacidade de auxílio na regulação da PA 

(HAYASHI, T. et al., 1999; MEDINA, F. et al., 2010; HEIWE, S. e JACOBSON, S., 

2014). No estudo de Wallace, J. (2003), demonstrou-se que o exercício físico de 

intensidade menor que 70% do VO2 máx., três vezes na semana, é o mínimo para 

promover redução da PA. 

A nível endotelial, evidências também suportam o efeito protetor do exercício 

físico na diminuição do estresse oxidativo, o que proporciona impacto direto na 

utilização dessa atividade como tratamento das DCV. O treinamento físico pode 

prevenir a disfunção endotelial por meio da manutenção da disponibilidade de NO 

consequentemente prevenindo o estresse oxidativo (GHISI, G. et al., 2010). 

Concluindo, é de suma importância, aliar a atividade física regular um 

padrão alimentar equilibrado. O sucesso do tratamento não medicamentoso da HA 

com exercícios e medidas nutricionais depende da adoção de um plano alimentar 

saudável e sustentável, seguindo as recomendações do consumo diário de Na (2 

g/d) e dando preferência as frutas, legumes e verduras, eliminando da rotina os 

alimentos ultraprocessados que possuem em sua composição elevadas 

concentrações de Na e de outros componentes prejudiciais a saúde cardiovascular 

(MALACHIAS, M., 2016; WHO., 2020). 

 

1.3 JUSTIFICATIVA  

As DCV são um grande problema de saúde pública e são responsáveis por 

30% do total de mortes no mundo, e no Brasil foi responsável por 470.054 mortes de 
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pessoas no ano de 2009 (MANSUR, A. e FAVARATO, D., 2012; WHO., 2017). A 

incidência e progressão das DCV estão associadas a fatores de risco já conhecidos, 

como a dislipidemia, HA, diabetes mellitus (DM), sobrepeso ou obesidade (XAVIER, 

H. et al., 2013).  

Dados do MS do Brasil relatam que a ingestão de alimentos com 

quantidades elevadas de NaCl tem aumentado muito nos últimos anos, contribuindo 

desta forma para o desenvolvimento das DCV (BRASIL, 2012). Diversos estudos já 

indicam que o consumo excessivo de Na é um importante fator na progressão de 

diversas doenças, tanto em humanos quanto em estudos utilizando animais, 

produzindo alterações funcionais e estruturais no sistema cardiovascular que não 

dependem apenas da elevação da PA, em contramão a isso, a restrição de Na 

apresenta ação oposta (FARQUHAR, W. et al., 2015). 

Estudos, também, demonstram que a prática regular de exercícios físicos 

atua na prevenção e de modo coadjuvante no tratamento das DCV ocasionando 

benefícios fisiológicos ao sistema cardiovascular como, por exemplo, o reajuste da 

PA e o aumento da massa ventricular esquerda correlacionada a um risco reduzido 

de desfechos cardiovasculares (ROMERO, S. e MINSON, C. e HALLIWILL, J., 2017; 

JOSEPH, G. et al., 2020). 

 Logo, por não haver estudos que associem diretamente dieta hipersódica 

com danos ao VE e a realização de exercício físico nesse contexto, faz-se 

necessário avaliar se o exercício físico será capaz de influenciar indicadores 

bioquímicos e prevenir alterações na histologia cardíaca. 

 

1.4 HIPÓTESE CIENTÍFICA  

A hipótese científica deste trabalho é que a prática regular de atividade física 

minimiza os efeitos deletérios na histoarquitetura do coração, especificamente no 

VE, derivados do consumo excessivo e crônico de NaCl ao longo da vida em ratos 

Wistars adultos. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Avaliar os efeitos cardioprotetores do exercício físico em possíveis 
alterações no ventrículo esquerdo (VE) advindas do consumo excessivo e crônico de 
solução de NaCl 1% em ratos Wistars, aos 180 dias de vida.  
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Analisar o consumo de ração, a ingestão hídrica/solução de NaCl 1%, o 

consumo de sódio (Na) e o ganho de peso ao longo do estudo;  

b) Avaliar a Pressão Arterial Sistólica (PAS) ao longo do estudo; 

c) Determinar a concentração do sódio (Na) sérico aos 180 dias de vida; 

d) Aferir a espessura do ventrículo esquerdo (VE) e a densidade volumétrica de 

colágeno no ventrículo esquerdo (VE) (Vv%) aos 180 dias de vida; 

e) Relacionar a influência do exercício físico nos critérios estabelecidos acima. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 COMITÊ DE ÉTICA 

Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal/ Comissão de Ética no Uso de Animais (CETEA/CEUA) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) com o número de registro: 882 e seguiu as 

normas do guia convencional para a experimentação animal (National Research 

Council (US) Committee for the Update of the Guide for the Care and Use of 

Laboratory Animals, 2011). E as recomendações nacionais de acordo com o Art. 225 

da ―Lei Arouca‖ nº 11.794, de 8 de outubro de 2008 (BRASIL, 2008).  

 

3.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  

Utilizou-se ratas da linhagem Wistar, em idade fértil, oriundas da colônia do 

Laboratório de Nutrição Experimental (LabNE) da Faculdade de Nutrição da UFF, 

local onde ocorreu o ensaio biológico. As ratas foram acasaladas na proporção de 

duas fêmeas para um macho recebendo água filtrada e ração comercial (Nuvital, 

Nuvilab, PR, Brasil ®), ambos em livre demanda. Todos os animais foram mantidos 

em gaiolas coletivas, com temperatura constante de 22±23 °C e ciclo claro-escuro 

(12/12horas) controlados.  

Após o parto, durante a lactação, as mães (n=12) passaram a receber ração 

controle/caseína de acordo com as recomendações da ―American Institute of 

Nutrition 93-Growth” (AIN-93G) (REEVES, P. e NIELSEN, F. e JR., G., 1993). Ao 

desmame, dois filhotes machos de cada mãe foram separados e passaram a 

receber água filtrada ou solução de NaCl 1% e ração comercial (Nuvital, Nuvilab, 
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PR, Brasil®), todos em livre demanda. As proles foram acompanhadas até os 180 

dias de vida e divididas nos seguintes quatro grupos (n=6/grupo):   

- Grupo Controle (GC): receberam ração comercial, água filtrada e não 

praticaram exercício físico. 

- Grupo NaCl 1% (GCNACL): receberam ração comercial, solução à 1% 

NaCl e não praticaram exercício físico.  

- Grupo Controle Exercício (GCEX): receberam ração comercial, água 

filtrada e praticaram exercício físico. 

- Grupo NaCl 1% Exercício (GCNACLEX): receberam ração comercial, 

solução à 1% NaCl e praticaram exercício físico.  

Cabe ressaltar que ao nascimento, o sexo dos filhotes foi identificado a partir 

da distância ânus-genital, definindo-se a proporção macho/fêmea da ninhada. Após 

a contagem do número de filhotes total por mãe, o tamanho da ninhada foi ajustado 

aleatoriamente para oito animais, a fim de garantir maior desempenho lactacional.  

 

3.2.1 RAÇÕES  

3.2.1.1 RAÇÃO CONTROLE (AIN-93G) 

A ração controle foi preparada no LabNE, sendo isocalórica e isoproteíca 

(Figura 4). Durante o período de lactação as ratas receberam ração com 17% de 

proteína (AIN-93G) (REEVES, P. e NIELSEN, F. e JR., G., 1993) (Quadro 1). Para o 

preparo da ração controle, os ingredientes foram pesados conforme a densidade (do 

mais leve para o mais pesado). Sendo os seguintes ingredientes utilizados: L-cistina,  

bitartarato de colina, amido, açúcar e caseína. Foi adicionado o antioxidante 

Butilhidroxitolueno (BHT) a 0,0014 gramas por quilograma (g/Kg) de ração, e mistura 

de minerais e de vitaminas segundo as normas do ―COMMITTEE ON 

LABORATORY ANIMAL DIETS 1979”, modificadas segundo as recomendações da 

AIN-93G (REEVES, P. e NIELSEN, F. e JR., G., 1993). A homogeneização 

prosseguiu até a completa mistura de todos os ingredientes em batedeira industrial, 

depois foi acrescentada água fervente aos poucos até ocorrer a gelatinização do 

amido e formação de uma massa com textura lisa. Em seguida, a massa foi 

transformada em filetes de ração e levada à estufa ventilada (55-60°C) por 24 horas. 

A ração pronta foi mantida em geladeira até o momento de ser ofertada aos animais.  
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Figura 4. Ração controle (AIN-93G), isocalórica e isoproteíca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Quadro 1. Composição a cada quilograma (Kg) da ração controle (AIN-93G), 

utilizada no período de lactação. 

 

Ingredientes Ração Controle (g) 

Caseína a 190 

Amido b 539,486 

Açúcar Refinado c 100 

Óleo de soja d 70 

Celulose e 50 

Mix de Vitaminas f 10 

Mix de Minerais f 35 

Cistina g 3 

Bitartarato de Colina g 2,5 

BHT 0,014 

Total (g) 1000 

  

Fonte: REEVES, P. e NIELSEN, F. e JR., G., 1993. 

a- Comércio e Indústria Farmos Ltda. (Rio de Janeiro RJ, Brasil); b- Maizena da 

Unilever Bestfoods Brasil Ltda. (Mogi Guaçu, SP, Brasil); c- União (Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil); d- Liza da Cargill Agricultura Ltda. (Mairinque, SP, Brasil) ; e- Microcel da 

Blanver Ltda. (Cotia, SP, Brasil); f- PragSoluções Comércio e Serviços Ltda-ME 

(Jáu, SP, São Paulo); g- M. Cassab Comércio e Indústria Ltda. (São Paulo, SP, 

Brasil). 
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3.2.1.2 RAÇÃO COMERCIAL (NUVITAL, NUVILAB, PR, BRASIL®)  

A ração comercial utilizada (Nuvital, Nuvilab, PR, Brasil®), se caracteriza por 

uma ração específica para animais de laboratório baseada em recomendações, e 

produzida pela empresa Quimtia Brasil ®. A composição básica do produto consiste 

em milho integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, carbonato de cálcio, fosfato 

bicálcico, NaCl, mix vitamínico e mineral, aminoácidos, e BHT. (QUIMTIA BRASIL, 

2020) (Quadro 2. Gráfico 2. Figura 5 e 6). Para que não houvesse interferência no 

estudo, optou-se por adquirir de uma única vez toda a ração necessária para o 

período do estudo. Ou seja, toda a ração comercial utilizada pertenceu a um mesmo 

lote e não esteve vulnerável a possíveis variações de composição.  
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Quadro 2. Composição nutricional por quilograma (Kg), da ração comercial 

Nuvital, Nuvilab, PR, Brasil ®. 

 

Ração Padrão Nuvital, Nuvilab, PR, Brasil ® 

Energia em quilocalorias (Kcal) 2.950 Kcal 

Carboidratos (g) 405 g 

Proteína (g) 162 g 

Aminoácidos (g) e miligramas (mg) Lisina (min) 12 g/kg; e metionina 

(min) 4.000 mg/kg. 

Lipídeo (g) 15 g 

Fibras (g) 70 g 

Vitaminas em microgramas (mcg), em 

Unidades Internacionais (UI), e (mg) 

Vitamina A (min) 13.000 UI/kg; 

vitamina D3 (min) 2.000 UI/kg; 

vitamina E (min) 34 UI/kg; vitamina 

K3 (min) 3 mg/kg; vitamina B1 (min) 5 

mg/kg; vitamina B2 (min) 6 mg/kg; 

vitamina B6 (min) 7 mg/kg; vitamina 

B12 (min) 22 mcg/kg; niacina (min) 60 

mg/kg; pantoten de cálcio (min) 20 

mg/kg; ácido fólico (min) 1 mg/kg; 

biotina (min) 0,05 mg/kg; e colina 

(min) 1.900 mg/kg. 

Minerais (mg) Sódio (Na) (min) 2.700 mg/kg; ferro 

(min) 50 mg/kg; manganês (min) 60 

mg/kg; zinco (min) 60 mg/kg; cobre 

(min) 10 mg/kg; iodo (min) 2 mg/kg; 

selênio (min) 0,05 mg/kg; cobalto 

(min) 1,5 mg/kg; e flúor (máx) 80 

mg/kg. 

 

Fonte: QUIMTIA BRASIL, 2020. 
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Gráfico 2. Distribuição energética centesimal dos macronutrientes presentes 

na composição nutricional da ração comercial Nuvital, Nuvilab, PR, Brasil ®. 

 

 

 

Fonte: QUIMTIA BRASIL, 2020. 
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Figura 5. Ração comercial Nuvital, Nuvilab, PR, Brasil ®. 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 6. Filetes de ração comercial Nuvital, Nuvilab, PR, Brasil ®. 

 

 

 

Fonte: MEDICINA USP., 2020. 
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3.2.2 ANÁLISE DO CONSUMO DE RAÇÃO, CONSUMO DE SÓDIO (Na), GANHO 
DE PESO E INGESTÃO HÍDRICA  

A análise do consumo de ração foi realizada três vezes na semana, em 

balança digital (Filizola®), com capacidade de três quilogramas (Kg) e precisão de 

0,05 g. Foi contabilizado a oferta e o resto de cada animal para determinar o 

consumo alimentar. O consumo de Na foi contabilizado pela soma do Na ingerido via 

solução de NaCl 1% junto a quantidade ingerida via ração. 

A análise do ganho de peso dos animais foi determinada pela pesagem por 

três vezes na semana em balança digital (Filizola®), com capacidade de três Kg e 

precisão de 0,05 g. Os animais foram pesados individualmente, em recipientes de 

polipropileno com a balança previamente tarada, assim obtendo as variações de 

massa corporal e crescimento. 

A análise da ingestão de água e da solução de NaCl, foi realizada três vezes 

na semana com auxílio de proveta graduada com 0,5 mililitros (mL) de precisão. Foi 

contabilizado a oferta e o resto de cada animal para determinar o perfil hídrico e a 

ingestão da solução de NaCl. 

 

3.2.3 PROTOCOLO DE EXERCÍCIO FÍSICO 

Após 90 dias a exposição da solução oral contendo 1% de NaCl os animais 

iniciaram o protocolo de exercício físico. Para determinar a velocidade empregada 

no treinamento, os animais realizaram teste de esforço máximo (TEM).  

O TEM foi realizado em uma esteira elétrica própria para ratos (Avs 

Projetos®), a uma velocidade de 0,3 quilômetros por hora (Km/h) ou cinco metros 

por minuto (m/min). O valor do TEM foi obtido quando o animal demonstrou sinais de 

fadiga, ou seja, quando ele perdeu a habilidade de acompanhar a velocidade 

estabelecida na esteira. A cada quatro semanas os animais realizaram novos TEM, 

para que a velocidade fosse ajustada para as próximas quatro semanas. Os animais 

foram submetidos à atividade física cinco vezes por semana, durante 60 minutos 

com velocidade igual a 60% do respectivo TEM.  
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3.2.4 AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA (PAS) 

A partir dos três meses de idade dos animais (90 dias) foi realizada a 

aferição da PAS semanalmente até completar os seis meses de idade dos animais, 

utilizando o método não invasivo da pletismografia caudal (Pletismógrafo de cauda 

V1.10 – Insight®). A PAS foi determinada em mmHg. Cabe ressaltar que, para 

alcançar resultado fidedigno dos níveis pressóricos, os ratos passaram por processo 

de adaptação antes de completarem três meses de idade, a fim de evitar estresse 

no decorrer do experimento. Precauções também foram tomadas na seleção do 

tamanho de manguito e da câmara contensora, sendo esses apropriados para os 

animais.  

Após pré-condicionamento na câmara de contenção, os animais foram pré-

aquecidos a 39 ± 1ºC por cinco minutos. A PAS oficial de cada animal foi calculada 

pela média de três medidas consecutivas estáveis (com diferença de 

aproximadamente um minuto). 

 

3.2.5 MÉTODO BIOQUÍMICO  

3.2.5.1 COLETA DE SANGUE E PREPARO DA AMOSTRA BIOQUÍMICA 

Ao final do experimento os animais foram anestesiados e analgesiados, com 

jejum prévio de seis horas, com solução contendo 80 mg de Cetamin (Cloridrato de 

cetamina a 10%, Syntec® Tecnologia Farmacêutica Aplicada à Medicina Veterinária) 

e 10 mg de Xilazin (Cloridrato de xilazina a 2%, Syntec® Tecnologia Farmacêutica 

Aplicada à Medicina Veterinária) para cada kg de peso corporal e posterior coleta do 

sangue por punção cardíaca. O sangue foi colocado em tubos sem anticoagulante 

que foram centrifugados durante 15 minutos a 3500 rotações por minuto (rpm), para 

obtenção do soro. Este foi armazenado em freezer a - 80º C até o momento das 

análises. A análise bioquímica foi realizada no LabNE/UFF. 

 

3.2.5.2 MÉTODO BIOQUÍMICO PARA DETERMINAÇÃO DO SÓDIO (Na) SÉRICO  

A concentração de Na sérico foi determinada por fotometria de chama 

(Benfer®, modelo BFC-300). 
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3.2.6 MÉTODOS HISTOLÓGICOS  

3.2.6.1 PREPARO DAS AMOSTRAS HISTOLÓGICAS 

Através da incisão mento-pubiana com subsequente abertura das cavidades 

torácica e abdominal o coração foi retirado e logo em seguida pesado 

pelo método de Scherle (imerso em solução salina fisiológica dentro de uma proveta 

graduada, suspensos por um fio sem tocar nas paredes do recipiente) em uma 

balança analítica.  

Posteriormente, o coração foi seccionado transversalmente abaixo do sulco 

coronário para a separação dos átrios e ventrículos, incluindo o septo 

intraventricular. Após serem seccionados, os fragmentos do VE foram fixados em 

formol tamponado por 24 horas, processados em concentrações crescentes de 

álcool etílico (70%, 80%, 90% e 100%), posteriormente em xilol para a etapa de 

clarificação e em parafina, com seguida inclusão definitiva para formação do bloco.  

Após a inclusão, os blocos de parafina contendo fragmentos do VE foram 

cortados no micrótomo (Laica® RM 2125RT) em seções de cinco micrometros (µm) 

e montados em lâminas padrão para microscopia óptica. Todas as análises 

histológicas foram realizadas no Laboratório de Biomorfologia Celular e Extracelular 

da UFF. 

 

3.2.6.2 CORAÇÃO 

Inicialmente as lâminas contendo os fragmentos do coração foram coradas 

com hematoxilina e eosina para avaliação da integridade dos espécimes e para a 

avaliação da morfologia através da análise microscópica. 

As lâminas contendo os cortes do tecido do VE foram coradas com Picro-

sirius red para coloração fibrilar do colágeno na MEC. A partir delas foram realizadas 

análise da espessura do VE e da densidade volumétrica de colágeno (Vv %). 

Para a mensuração da espessura do VE as imagens foram capturadas pelo 

programa CellSens Olympus® no microscópio Belphotonics em um aumento de 4x. 

Após isto, a análise da espessura do VE foi realizada utilizando o programa Image 

J®. As medidas foram feitas em três pontos ortogonais, onde a média entre as 

mesmas representou a espessura da parede deste ventrículo. Todas as imagens 

foram digitalizadas em formato tiff. As imagens das seções do VE foram capturadas 

por vídeo microscopia no microscópio BX51 Olympus®. 
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Para análise da Vv(%) as imagens foram capturadas por um aparelho 

televisor LG® 14 polegadas, onde através do método de contagem de pontos 

superpondo um sistema teste M42 foi realizada a contagem da área ocupada por 

colágeno. Dado que, Vv [estrutura] = PP/PT (PP corresponde ao número de pontos 

teste associados com p; p=componente tecidual considerado; e PT corresponde aos 

pontos totais do sistema teste).    

  

3.2.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram apresentados na forma de média ± desvio padrão. Para 

análise da distribuição normal dos resultados foi aplicado o Kolmogorov-Smirnov, 

após isso estes foram submetidos à comparação entre si utilizando-se o teste one-

way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. Nos resultados que não 

apresentaram a distribuição normal foi aplicado o teste não paramétrico Kruskal-

Wallis, com pós-teste de Dunn. A análise da pressão arterial ao longo do tempo foi 

avaliada pelo teste two-way ANOVA, seguido pelo pós-teste de Bonferroni. As 

análises estatísticas foram realizadas no programa GraphPad Prism versão 5.0 para 

Windows , com nível de significância de 0,05.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ANÁLISE DO CONSUMO DE RAÇÃO, CONSUMO DE SÓDIO (Na), GANHO DE 
PESO E INGESTÃO HÍDRICA 

Os animais apresentaram ao longo do estudo valores semelhantes de 

variação de massa corporal (p = 0.7513) e consumo de ração (p = 0.3012) (Quadro 

3 e 4). Quanto à ingestão hídrica, os animais dos grupos GCNACL e GCNACLEX 

apresentaram ingestão significativamente maior de solução salina quando em 

comparação a ingestão de água pelos animais dos grupos GC e GCEX (p <0.0001) 

(Quadro 4). De forma semelhante os animais dos grupos GCNACL e GCNACLEX 

apresentaram maior consumo de Na em comparação aos animais dos grupos GC e 

GCEX (p <0.0001) (Quadro 4).   
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Quadro 3. Massa corporal inicial, massa corporal final e variação de massa corporal, 

ao longo do estudo. 

 

Indicador / 

Grupo 

GC GCNACL GCEX GCNACLEX Valor 

de p 

Massa corporal 

inicial 21 dias 

(g) 

54±2.4 55.1±3.5 56.5±3.7 57.5±2.2 0.3952 

Massa corporal 

final 180 dias 

(g) 

489±23.9 474.8±39.6 493.0±20.6 480.0±38.9 0.7893 

Variação de 

Massa corporal 

(g) 

439±21.8 419.7±37.2 436.7±20.6 422.5±37.8 0.7513 

 

 

Os dados são apresentados na forma de média ± DP. Com nível de significância de 

0,05. GC=grupo controle; GCNACL= grupo controle cloreto de sódio; GCEX= grupo 

controle exercício físico; GCNACLEX = grupo controle cloreto de sódio exercício 

físico. 
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Quadro 4. Ingestão de ração, Ingestão hídrica, ingestão de solução NaCl 1% e 

consumo de sódio (Na), ao longo do estudo. 

 

Parâmetro /Grupo GC GCNACL GCEX GCNACLEX Valor 

de p 

Ração (g/dia/animal) 21.51 

± 3.44 

22.60 ± 

1.45 

23.75 ± 

0.95 

23.22 ± 1.68 0.3012 

Água ou Solução de 

NaCl 1% (mL/dia/animal) 

31.75 

± 5.84 

54.03 ± 

2.64 a 

35.34 ± 

2.08 b 

54.36 ± 6.47 

a,c 

<0.0001 

Sódio 

(Na)(mg/dia/animal) 

58.07 

± 9.31 

601.30 ± 

30.01 a 

64.14 ± 

2.58 b 

606.30 ± 

69.08 a,c 

<0.0001 

 

Os dados são apresentados na forma de média ± DP. Com nível de significância de 

0,05. GC=grupo controle; GCNACL= grupo controle cloreto de sódio; GCEX= grupo 

controle exercício físico; GCNACLEX = grupo controle cloreto de sódio exercício 

físico. Onde a ≠ GC; b ≠ GCNaCl; c ≠ GCEx; d ≠ GCNaClex. 

 

Os animais do GC, GCNACL, GCEX e GCNACLEX iniciaram os protocolos 

experimentais com valores de massas corporais iniciais semelhantes, para que não 

houvesse interferência desse parâmetro durante o decorrer das semanas de estudo 

e durante a exposição em livre demanda a ração comercial (Nuvital, Nuvilab, PR, 

Brasil®). E durante o estudo todos os animais mantiveram o peso corporal 

semelhante. O estudo de Moraes, R. et al. (2017)   também encontrou valores de 

consumo de ração e variação de massa em animais sedentários ou treinados 

semelhantes ao animais do nosso estudo (GC, GCEX, GCNACL e GCNACLEX). O 

objetivo do nosso estudo não integrava avaliar se a pratica de exercício físico levaria 

a uma determinada perda de peso ou uma mudança nos padrões de percentual de 

massa gorda e massa magra se aliada a uma intervenção dietética, e sim a 

influência da pratica de exercício físico sobre o remodelamento ventricular, 

possivelmente ocasionado pela exposição excessiva e crônica a solução de NaCl 

1%. Moraes, R. et al. (2017) sugeriram que a perda de peso ocorre não só com a 

realização de exercício físico e sim quando conjuntamente a ele existe uma 
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intervenção dietética. Logo, no nosso estudo adicionais grupos com intervenções na 

alimentação possibilitariam essa análise mais detalhada sobre a perda de peso 

aliada a prática de atividade física regular. 

O tipo de exercício a qual os animais dos grupos GCEX e GCNACLEX foram 

submetidos é caracterizado por McArdle, L. e Katch, F. e Katch, V. (2011) como 

exercício aeróbio, o qual é realizado de maneira contínua com a geração de energia 

sob a forma de adenosina trifosfato (ATP) e resulta na realização de trabalho 

muscular, esse processo utiliza o oxigênio como co-fator para a síntese de energia.  

Segundo Tanzilli, G. et al. (2003) o tipo de exercício ainda pode ser caracterizado 

como exercício aeróbio contínuo, onde há realização da atividade física em 

intensidade constante. Já o exercício anaeróbio, também conhecido como 

treinamento de resistência ou força, é caracterizado como um treinamento composto 

de exercícios que geram sobrecarga muscular através do uso de pesos (CHAVES, 

C. et al., 2007). Tal treinamento de força é capaz de aumentar as dimensões 

musculares por hipertrofia muscular, que ocorre através do aumento eficaz da 

síntese protéica, adaptação essa que ocorre independentemente do sexo e da idade 

do praticante (MCARDLE, L. e KATCH, F. e KATCH, V. 2011).  Dessa maneira, 

SOUZA, L. e Jr., J. (2005) demonstram que os exercícios anaeróbios possuem mais 

eficiência no controle do peso e do percentual de gordura, por favorecer manutenção 

e/ou redução do peso corporal, e os exercícios aeróbios possuem mais eficiência em 

preservar e/ou aumentar a massa magra. Contudo, Fernandez, A. et al. (2004) 

concluíram que o exercício físico anaeróbio ou aeróbio aliado a uma orientação 

nutricional pode promover redução da massa corporal. Assim, observa-se que em 

curto prazo sem mudanças na alimentação a variação de massa corporal pode 

permanecer inalterada pela substituição do percentual de gordura pelo percentual de 

massa magra durante a prática de exercício aeróbio. E sugere-se que, os dados de 

pesos semelhantes entre os animais de todos os nossos grupos se da pela 

substituição do percentual de massa gorda pelo de massa magra nos animais do 

GCEX e GCNACLEX. 

Em relação à ingestão de água, solução de NaCl 1% e consumo de Na é 

conhecido que a oferta de NaCl e a sede são funções intimamente ligadas, o que 

corrobora para os nossos achados (BOURQUE, C. e OLIET, S., 1994; STRICKER, 

E. e HOFFMANN, M., 2006; STANHEWICZ, A. e KENNEY, W., 2015). A sede 

também é estimulada pela infusão experimental de solução salina hipertônica 
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(THRASHER, T. et al., 1980). Dessa forma, tais estudos suportam a diferença 

aumentada da ingestão de solução salina e do consumo de Na nos animais do 

GCNACL e GCNACLEX em comparação aos animais do GC e GCEX. No que diz 

respeito à oferta excessiva e crônica de solução salina 1% com o intuito de modificar 

a PA, essa não foi capaz de induzir uma PA elevada nos animais do GCNACL e 

GCNACLEX quando comparados aos animais do GC e GCEX. Na literatura, existem 

estudos que relatam o aumento da PA com ofertas de 0,6% de NaCl, bem como de 

8% de NaCl (FORECHI, L., 2015; PROKIC, V. et al., 2019; TAKAGI, Y. et al., 2017). 

Entretanto, em modelos animais, estudos indicam que sendo excessiva e crônica 

essa oferta, mesmo que não haja variação na PA, o Na em concentrações acima do 

padrão (0,3 % NaCl) acarreta riscos a nível tecidual e celular em órgãos alvo como, 

por exemplo, no coração (FARQUHAR, W. et al., 2015; JIN, Y. et al., 2009; 

RODRIGUEZ, C. et al., 2011; FORECHI, L., 2015).   

 

4.2 AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA (PAS) 

O uso crônico de solução de NaCl 1% e da prática do exercício físico não 

levaram a modificações significativas nos níveis pressóricos dos animais estudados, 

todos os grupos apresentaram valores pressóricos semelhantes ao longo dos 180 

dias de vida (p = 0.7231) (Quadro 5).  
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Quadro 5. Pressão arterial (PA) (mmHg) dos grupos, ao longo do estudo. 

 

Grupo / Indicador Pressão arterial (mmHg) 

Aos 90 dias Aos 120 dias Aos 150 dias Aos 180 dias 

GC 152.1 ± 7.10 128.0 ± 3.50 144.4 ± 8.40 157.3 ± 12.31 

GCNACL 132.50 ± 7.00 137.40 ± 1.10 128.00 ± 6.10 142.80 ± 13.00 

GCEX 146.0 ± 26.3 146.7 ± 13.00 130.5 ± 4.5 151.2 ± 13.8 

GCNACLEX 131.3 ± 4.1 149.0 ± 5.9 146.5 ± 5.8 139.1 ± 11.8 

Valor de p 0.7231 

 

Os dados são apresentados na forma de média ± DP. Com nível de significância de 

0,05. GC=grupo controle; GCNACL= grupo controle cloreto de sódio; GCEX= grupo 

controle exercício físico; GCNACLEX = grupo controle cloreto de sódio exercício 

físico. 

 

Nota-se que, para que de fato houvesse aumento dos níveis pressóricos, a 

oferta de uma solução salina com concentração acima de 1% seria mais oportuna, 

tanto via solução como via dieta (PROKIC, V. et al., 2019; TAKAGI, Y. et al., 2017). 

Entretanto, é importante salientar que estudos em modelos animais suportam que 

assim que detectada a presença de fatores que predispõe a elevação da PA 

sistemas orgânicos atuam como reguladores periféricos da PA, regulando seus 

parâmetros de início (DOUMA, L. e GUMZ, M.,2018). E é conhecido que a prática 

assídua de atividade física também pode regular e melhorar, por diversos 

mecanismos, condições cardíacas prejudicadas (PROKIC, V. et al., 2019). Bem 

como, controlar a PA (SILVA, V., 2012). 

Contudo, mesmo que os níveis pressóricos não estejam aumentados nos 

animais que receberam solução crônica de NaCl 1%, estudos demonstram que o 

consumo excessivo de Na afeta adversamente vários órgãos alvo, como coração e 

artérias, de forma independente ao aumento da PA (FARQUHAR, W. et al., 2015; 

JIN, Y. et al., 2009; RODRIGUEZ, C. et al., 2011). E o aumento desse parâmetro é 
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um importante fator de risco para a HVE, assim como, o alto teor de Na na dieta, o 

qual é capaz de aumentar a espessura e a massa da parede do VE (FARQUHAR, 

W. et al., 2015; JIN, Y. et al., 2009; RODRIGUEZ, C. et al., 2011). No estudo de 

Schawarz, T. et al. (2005) foi confirmado que o efeito adverso do Na ocorre 

independentemente de fatores hemodinâmicos, pois foi observado o 

desenvolvimento da hipertrofia cardíaca não só no VE, como também no ventrículo 

direito (VD).  

Dessa maneira, o desenvolvimento da hipertensão nos animais do GCNACL 

e GCNACLEX pode ter sido minimizado por mecanismos de auto-regulação 

periféricos da PA, pela prática da atividade física regular e pela oferta de solução de 

NaCl de baixa concentração. Como os animais não desenvolveram PA elevada, 

seria viável o uso de solução com maior concentração de NaCl, até mesmo para que 

os sistemas orgânicos de auto-regulação periférica da PA e a pratica de exercício 

físico não fossem capazes de minimizar a possível elevação da PA a curto prazo. Os 

achados da PA não impedem que a exposição excessiva e crônica a solução de 

NaCl 1% ofereça riscos na histoarquitetura do coração pela excessiva e crônica 

exposição ao Na.  

 

4.3 MÉTODO BIOQUÍMICO 

4.3.1 SÓDIO (Na) SÉRICO  

Com relação a determinação de Na sérico, os resultados foram semelhantes 

entre todos os animais, aos 180 dias de vida (p = 0.9313) (Quadro 6).   
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Quadro 6. Sódio (Na) sérico (mg/dL) dos grupos, aos 180 dias.  

 

Parâmetro 

/Grupos 

GC GCNACL GCEX GCNACLEX Valor 

de p 

Sódio 

sérico 

(mg/dL) 

133.3±16.19 136.6±2.07 134.7±12.89 133.0±7.39 0.9313 

 

Os dados são apresentados na forma de média ± DP. Com nível de significância de 

0,05. GC=grupo controle; GCNACL=grupo controle cloreto de sódio; GCEX= grupo 

controle exercício físico; GCNACLEX= grupo controle cloreto de sódio exercício 

físico. 

 

Estudos em humanos e animais indicam que a ingestão elevada de Na na 

dieta aumenta o Na sérico em 2-4 milimols por litro (mmol/L), e uma redução sérica é 

observada com a oposta diminuição da ingestão de Na (WARDENER, H. e HE, F. e 

MACGREGOR, G., 2004; KAWANO, Y. et al., 1992; DICKINSON, K. et al., 2014; 

SUCKLING, R. et al., 2012; HE, F. e MARKANDU, N. e MACGREGOR, G., 2001). 

Notavelmente, os níveis séricos de Na podem ser ligeiramente mais elevados em 

adultos hipertensos comparados a adultos normotensos, como resultado de uma 

capacidade diminuída de sua excreção (KOMIYA, I. et al., 1997; HE, F. et al., 2005). 

Dessa maneira, no presente estudo, para os animais dos grupos GCNACL e 

GCNACLEX sugere-se que não houve aumento do Na sérico em decorrência do não 

desenvolvimento da HAS pela sobrecarga excessiva e crônica de NaCl 1%. 

Evidências sugerem que um pequeno aumento do Na sérico pode aumentar a PAS 

independente da expansão do volume extracelular, promovendo um aumento nos 

níveis de Na intracelular e cálcio livre e aumentando o tônus das células musculares 

lisas (HE, F. et al., 2005; BEVAN, J., 1993; BLAUSTEIN, M., 1993). Nowak, K. et al. 

(2019) afirmam que muitas vezes, clinicamente, o Na sérico ligeiramente elevado 

não é percebido e que sua elevação pode ser um marcador de risco para o aumento 

da rigidez arterial, o que é confirmado através de estudos celulares.  

Contudo, como já discutido, a oferta de NaCl e a sede são funções 

intimamente ligadas (BOURQUE, C. e OLIET, S., 1994; STRICKER, E. e 



48 
 

HOFFMANN, M., 2006; STANHEWICZ, A. e KENNEY, W., 2015). Tal afirmação 

sustenta o aumento na ingestão de solução salina e consumo de Na dos animais do 

GCNACL e GCNACLEX quando comparados aos dos GC e GCEX. Uma justificativa 

para os valores de Na sérico sem aumento significativo e semelhantes entre os 

grupos do presente trabalho é que apesar da maior ingestão de água através da 

solução salina, esse fluido extra ingerido permanece no corpo para limitar o aumento 

da concentração de Na no plasma, diluindo o Na que não pode ser excretado 

rapidamente o suficiente, tal adaptação ocorre através de um mecanismo de estado 

estacionário ocasionado pelo rim (BANKIR, L. et al., 2017). 

 

4.4 MÉTODOS HISTOLÓGICOS 

4.4.1 PESO ABSOLUTO E RELATIVO DO CORAÇÃO 

Observa-se que o uso excessivo e crônico de NaCl e o exercício físico 

durante a fase adulta não alteraram o peso absoluto e reativo dos corações, entre os 

grupos estudados (p = 0.6009 e p = 0.4748, respectivamente) (Quadro 7).  

 

Quadro 7. Peso absoluto e relativo do coração (g) dos grupos, aos 180 dias. 

 

Indicador/Grupo GC GCNACL GCEX GCNACLEX Valor de 

p 

Peso absoluto 

(g) 

1.69 ± 

0.16 

1.79 ± 

0.11 

1.76 ± 0.36 1.80 ± 0.10 0.6009 

Peso relativo (g) 0.04 ± 

0.004 

0.04 ± 

0.01 

0.04 ± 

0.002 

0.04 ± 0.002 0.4748 

 

Os dados são apresentados na forma de média ± DP. Com nível de significância de 

0,05. GC=grupo controle; GCNACL= grupo controle cloreto de sódio; GCEX= grupo 

controle exercício físico; GCNACLEX = grupo controle cloreto de sódio exercício 

físico. 

 

Os pesos absolutos e relativos do coração são tidos como indicativos de 

hipertrofia cardíaca (BERTAGNOLLI, M. et al., 2008). Sendo a HVE uma possível 
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consequência da elevação pressórica existe uma correlação entre os pesos 

absolutos e relativos do coração e a massa do VE (CUSPIDI, C. et al., 2015). 

Entretanto, além da PA, a massa do VE e sua variação se correlacionam com outras 

variáveis, como tamanho corporal, idade, sexo, etnia e nível de atividade física 

(YILDIZ, M. et al., 2020). Logo, é difícil definir valores como padrão para a massa do 

VE (LANG, R. et al., 2015). Clinicamente, um aumento na massa do VE é a marca 

registrada da HVE, porém não existe um acordo geral sobre o grau de massa do VE 

que deve indicar a presença de HVE (GAASCH, W. et al., 2008).  

Diferente do achado no atual trabalho, Goessler, K. et al. (2015) 

demonstraram que a realização de natação como atividade física regular foi capaz 

de reduzir a PAM de animais hipertensos induzidos por uso de droga bloqueadora 

da síntese de NO em relação ao seu grupo controle hipertenso sem a realização de 

exercício físico. Observou-se ainda que os animais normotensos, submetidos à 

natação ou não, não apresentaram aumento no peso absoluto e relativo do coração. 

Entretanto, foi observado aumento do peso absoluto do coração nos animais 

hipertensos sedentários se comparado aos normotensos também sedentários. Além 

do aumento do peso absoluto e relativo do coração nos animais hipertensos 

praticantes de atividade física se comparados aos animais normotensos praticantes 

de atividade física. Ou seja, observou-se que a predisposição ao aumento desses 

parâmetros foi independente da realização do exercício físico. 

No nosso estudo, o uso crônico de solução a 1% de NaCl poderia levar ao 

aumento do peso absoluto e relativo do coração pelo desenvolvimento da HVE, 

como consequência de uma PA elevada, elevação essa que não ocorreu nos 

animais dos grupos GCNACL e GCNACLEX. Entretanto, esse processo 

caracterizaria uma hipertrofia patológica (GOESSLER, K. et al., 2015). Em 

contrapartida, o exercício físico poderia levar ao aumento do peso absoluto e relativo 

do coração pelo desenvolvimento de uma hipertrofia fisiológica, como conseqüência 

do treinamento físico (GOESSLER, K. et al., 2015).  

 

4.4.2 ESPESSURA DO VENTRÍCULO ESQUERDO (VE) 

Foi realizada a análise morfológica do coração de todos os animais por 

grupo e observou-se que no GC e GCEX não foram observadas alterações. A 

análise ao microscópio do coração demonstrou que a estrutura se apresentava 
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preservada e que as fibras musculares se apresentavam de maneira organizada 

(Figura 7A e C). No entanto, a análise morfológica ao microscópio de luz do coração 

de todos os animais do GCNACL e GCNACLEX demonstrou dano à estrutura com 

desorganização das fibras musculares quando comparado aos demais grupos 

(Figura 7B e D). 
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Figura 7. Fotomicrografias da secção transversa do Ventrículo Esquerdo (VE) dos 

animais, aos 180 dias de vida.  

 

 

 

As imagens foram capturadas pelo programa ScanScope com aumento de 20X. 

Onde GC (A); GCNACL (B); GCEX (C); e GCNACLEX (D). 

 

Com relação a espessura do VE, os resultados foram semelhantes entre 

todos os animais, aos 180 dias de vida (p = 0.8907) (Quadro 8). Entretanto, observa-

se que apesar dos valores não apresentarem-se significativos houve aumento 

númerico da espessura do VE nos grupos GCEX e GCNACLEX, o que pode indicar 

a ocorrência de um processo de remodelação.  
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Quadro 8. Espessura do Ventrículo Esquerdo (VE) dos grupos em milímetros (mm), 

aos 180 dias. 

 

Indicador/Grupo GC GCNACL GCEX GCNACLEX Valor de 

p 

Espessura VE 

(mm) 

3069 ± 

308.50 

3126 ± 

538.90 

3258 ± 

500.90 

3227 ± 

642.7 

0.8907 

 

Os dados são apresentados na forma de média ± DP. Com nível de significância de 
0,05. GC=grupo controle; GCNACL= grupo controle cloreto de sódio; GCEX= grupo 

controle exercício físico; GCNACLEX = grupo controle cloreto de sódio exercício 
físico. 

 

Como visto além dos pesos absolutos e relativos do coração a espessura do 

VE também confere parâmetro para a HVE, a hipertrofia miocárdica é considerada 

um mecanismo compensatório que permite que o coração se adapte ao aumento da 

carga de trabalho (SANDLER, H. e DODGE, H., 1963; HOOD, W. et al., 1968; 

GROSSMAN, W. e JONES, D. e MCLAURIN, L., 1975). A HVE fisiológica 

normalmente ocorre no coração do praticante de exercício físico e regride com a 

redução ou interrupção de atividade física regular, enquanto a HVE patológica pode 

ser o resultado de uma variedade de estados de doença cardíaca (GROSSMAN, W., 

1980). O desenvolvimento da HVE patológica, embora inicialmente benéfico, porque 

permite ao coração manter a função de bomba cardíaca normal apesar da pressão 

ou carga de volume anormais, em última análise, pode estar associado a uma 

depressão do estado contrátil intrínseco do miocárdio (STRAUER, B., 1987). 

Tanto o aumento da massa do VE como da espessura de sua parede 

ocasionam uma remodelação na sua histoarquitetura, sendo a HVE um constituinte 

integral desse processo (PFEFFER, M. e BRAUNWALD, E., 1990; COHN, J., 1995). 

A remodelação também é um marcador de risco aumentado, sugerindo que a HVE 

pode ter características mal adaptativas (BARSOTTI, A. et al., 1993; MEERSON, F. , 

1969). Nesse cenário clínico, a adaptação costuma ser incompleta e, após variável 

período, ocorre dilatação ventricular, resultando em um aumento secundário no 

estresse da parede que parece ser um fator crítico que afeta o desenvolvimento e a 

progressão, por exemplo, para insuficiência cardíaca (IC) (KATZ, A., 1990; KATZ, A., 
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2008). 

Segundo Dini, F. et al. (2019), pacientes que apresentam dimensões 

aumentadas do VE na presença de HVE e com baixa espessura relativa do VE são 

provavelmente os de maior risco e a HVE excêntrica desadaptativa, que parece 

atuar como um fator crítico capaz de afetar a evolução para IC terminal, essas 

considerações levam à conclusão de que as aquisições de dados sobre a massa e 

espessura do VE são de suma importância, bem como a avaliação da relação entre 

a HVE e o desempenho ventricular. Sendo assim, a determinação não só da massa 

como também da espessura da parede do VE influi sobre a ocorrência desse 

processo de remodelação como um indicador de risco.  

 

4.4.3 DENSIDADE VOLUMÉTRICA DE COLÁGENO (Vv %) NO VENTRÍCULO 
ESQUERDO (VE) 

No que diz respeito a deposição de fibras colágenas, a ingestão excessiva e 

crônica de NaCl em associação com o exercício físico na vida adulta levou ao 

aumento das fibras colágenas do VE nos animais do grupo GCNACLEX em 

comparação aos do GC e do GCEX (p <0.0001) (Quadro 9). 

 

Quadro 9. Densidade volumétrica de colágeno no VE (Vv%) dos grupos, aos 180 

dias de vida.  

 

Indicador/Grupo GC GCNACL GCEX GCNACLEX Valor de 

p 

Densidade 

volumétrica de 

colágeno (Vv%) 

17.10 ± 

4.852 

20.64 ± 

5.692 

19.72 ± 

6.769 

21.87 ± 

5.083 a,c 

<0.0001 

 

Os dados são apresentados na forma de média ± DP. Com nível de significância de 

0,05. GC=grupo controle; GCNACL= grupo controle cloreto de sódio; GCEX= grupo 

controle exercício físico; GCNACLEX = grupo controle cloreto de sódio exercício 

físico. Onde a ≠ GC; b ≠ GCNaCl; c ≠ GCEx; d ≠ GCNaClex. 
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Estudos sugerem que o aumento do teor de Na no organismo pode levar a 

hipertrofia cardíaca, aumento da deposição de colágeno na MEC e prejuízo do 

relaxamento ventricular (FORECHI, L., 2015). Estudos experimentais mostram 

também que dietas com elevado teor de Na em ratos SHR aceleram o 

desenvolvimento da hipertensão e ampliam a fibrose e a hipertrofia cardíaca (AHN, 

J. et al., 2004; ZIEGELHÖFFER-MIHALOVICOVA, b. et al., 2006).  

Tratando-se do colágeno, esse ocupa aproximadamente 3% do volume 

miocárdico, sendo o principal componente responsável pelas propriedades passivas 

das câmaras cardíacas, ocasionando sustentação e complacência (FORECHI, L., 

2015). Quando há síntese do colágeno, proveniente de processos fisiopatológicos, 

há ligação cruzada de suas fibras pela ação da enzima lisil oxidase (LOX) que 

confere resistência à tração, uma das propriedades mecânicas das fibras de 

colágeno. As ligações cruzadas do colágeno contribuem para o aumento da rigidez e 

redução da complacência ventricular (LÓPEZ, B. et al., 2010). O aumento nos níveis 

de colágeno em tecidos não infartados, por exemplo, é um passo crítico que 

contribui para disfunção contrátil cardíaca e remodelamento estrutural (MILL, J. et 

al., 2011; BUJAK, M. e FRANGOGIANNIS, N., 2007).  

A deposição miocárdica de colágeno é fortemente regulada pelo sistema 

renina angiotensina aldosterona (SRAA) local, porém as relações entre ingestão de 

Na e SRAA local ainda exigem mais estudos (FORECHI, L., 2015). Urabe, A. et al. 

(2006) apresentaram que uma dieta de baixo Na contribuiu positivamente para 

cardioproteção e que esse efeito pôde estar relacionado com a redução da 

deposição de colágeno.  

Segundo Ishizu, T. et al. (2014), o processo de remodelação ocorre de forma 

diferente entre as três camadas do coração, sendo mais acentuada na camada 

subendocárdica. Isso foi observado pelo aumento progressivo da expressão 

miocárdica de colágeno tipo I e III, após quatro, oito e 12 semanas de sobrecarga de 

NaCl (ISHIZU, T. et al., 2014). Com quatro semanas, essas respostas não foram 

evidentes. Com oito semanas houve aumento de fibrose apenas na camada 

endocárdica, e hipertrofia nas camadas subendocárdica e mesocárdica. Com 12 

semanas, a diferença de fibrose foi evidente nas demais regiões do miocárdio e a 

hipertrofia apenas acentuada nas camadas internas e não alterada na epicárdica.  

A hipertrofia miocárdica e o aumento da fibrose têm papéis importantes na 

manutenção da rigidez sistólica e diastólica da câmara na presença de sobrecarga 
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de pressão crônica, em especial, quantidades excessivas de colágeno são o 

principal determinante da rigidez passiva da câmara na doença hipertensiva 

(BROWER, G. et al., 2006). Um estudo com ratos normotensos (Wistars) e 

hipertensos (SHR) que sofreram infarto do miocárdio (IM) induzido por cirurgia, 

submetidos à dieta com teor de NaCl padrão (0,3 %), com baixo teor de NaCl (0,03 

%) e com alto teor de NaCl (0,6 %), encontrou que a dieta hipersódica aumentou a 

deposição de colágeno nos ratos SHR (FORECHI, L., 2015). Além disso, o estudo 

observou que a baixa ingestão de Na após o IM não preveniu o aumento da 

deposição de colágeno e a hipertrofia ventricular. Logo, considera-se a introdução 

preventiva de uma dieta com baixo teor de Na.  

Segundo Cowling, R.  et al. (2019), para fornecer a estrutura necessária para 

manter o coração exercendo sua função como uma bomba, os fibroblastos 

cardíacos devem, em última instância, produzir uma variedade de proteínas 

provisórias e estruturais, as mais importantes dessas são os diferentes tipos de 

colágenos, particularmente o colágeno tipo I e o colágeno tipo III. Coletivamente, 

essas proteínas da MEC definem a malha fibrosa do coração. Anormalidades na 

MEC podem ocorrer devido a quantidades anormais de proteínas, tanto por 

excessos quanto por deficiências. A regulação da quantidade e composição da MEC 

é um processo dinâmico que envolve a produção e a degradação de moléculas de 

colágeno. A fibrose cardíaca, que é causa ou companheira de muitas DCV, ocorre 

quando há um desequilíbrio entre esses processos de forma que a produção das 

proteínas da MEC supera sua degradação. 

Portanto, histologicamente, os parâmetros até aqui analisados: pesos 

absolutos e relativos do coração, espessura do VE, e densidade volumétrica de 

colágeno no VE, são indicadores da presença da HVE. No trabalho o único desses 

parâmetros histológicos alterado foi a densidade volumétrica de colágeno no VE. 

Houve aumento no percentual de colágeno dos animais do GCNACLEX quando 

comparados aos animais do GC e do GCEX. Essa alteração indica a presença do 

desenvolvimento de uma possível HVE. Entretanto, deixa em aberto se essa 

remodelação caracteriza uma HVE patológica advinda do consumo excessivo e 

crônico de Na ou uma HVE fisiológica em decorrência do exercício físico. O aumento 

significativo do percentual de colágeno nesse grupo, ainda pode ser consequência 

da elevada ingestão de Na e da prática de exercício físico em conjunto, o que 

sugere a necessidade da redução preventiva no consumo de Na, o que também é 
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sugerido por Forechi, L. (2015). Dessa forma, com os achados do atual trabalho é 

possível, apenas, a afirmação de que o treinamento físico, apesar de não reverter 

significativamente a HVE que aparentemente está em desenvolvimento nos animais 

do GCNACLEX em relação aos animais do GCNACL, também não demonstrou 

malefícios já que não houve diferença significativa aumentada dos animais do GCEX 

em relação aos animais do GC. 

  

5 CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, pode-se concluir que o exercício físico 

isoladamente, sem que haja uma intervenção dietética em conjunto, não foi capaz 

de alterar a variação de massa corporal entre todos os animais de todos os grupos 

durante os 180 dias de estudo.   

Em relação à ingestão hídrica e ao consumo de Na, pôde-se observar que 

uma oferta hipersódica via solução oral ocasionou maior consumo de Na diário e 

maior consumo diário de solução salina pelos animais dos grupos GCNACL e 

GCNACLEX.  

Entretanto, os valores aumentados do consumo de Na e da ingestão de 

solução salina a 1% não foram capazes de induzir o aumento da PA nos animais 

dos grupos GCNACL e GCNACLEX durante o estudo. Bem como não foram 

capazes de elevar o Na a nível sérico nos animais dos grupos GCNACL e 

GCNACLEX.   

Microscopicamente foi possível observar dano à estrutura celular com 

desorganização das fibras musculares nos animais dos grupos GCNACL e 

GCNACLEX. E a oferta excessiva e crônica de Na demonstrou ocasionar 

remodelamento na histoarquitetura do VE, nos animais do grupo GCNACLEX, pelo 

aumento da deposição de colágeno. Cabe ressaltar que a exposição excessiva e 

crônica de Na não alterou parâmetros de peso absoluto e relativo e espessura do VE 

entre os animais. Entretanto, apesar dos valores não apresentarem-se significativos 

houve aumento numérico da espessura do VE nos grupos GCEX e GCNACLEX, o 

que também pode indicar a ocorrência de um processo de remodelação.  

Portanto, com os dados obtidos, não foi possível observar efeitos 

cardioprotetores do exercício físico em possíveis alterações no VE advindas do 

consumo excessivo e crônico de solução de NaCl 1% em ratos Wistars, aos 180 dias 
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de vida. Dessa maneira, estudos futuros para melhor elucidação quanto à 

cardioproteção advinda da pratica regular de atividade física são necessários.  
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ANEXOS  
 

ANEXO 1 APROVAÇÃO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM EXPERIMENTAÇÃO 
ANIMAL/ COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CETEA/CEUA) 
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ANEXO 2 TERMO DE COMPROMISSO DO ESTUDANTE PARA ELABORAÇÃO 
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
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ANEXO 3 TERMO DE COMPROMISSO DO PROFESSOR PARA ORIENTAÇÃO 
DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
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ANEXO 4 TERMO DE ACEITE DO PROFESSOR CONVIDADO PARA COMPOR 
BANCA DE AVALIAÇÃO DE TCC  

 

 
 


