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1 INTRODUÇÃO 

 

O número crescente de pesquisas sobre atividade física e prática esportiva 

tem mostrado diversos benefícios provenientes da prática regular de exercícios 

físicos, o que tem sido cada vez mais comentado pela mídia, e tem aumentado o 

interesse do público em geral. 

A atividade física regular leva a adaptações fisiológicas específicas que variam 

conforme a especificidade do treinamento. Assim, o treinamento físico aeróbio 

(isotônico ou dinâmico) promove adaptações como a melhora da aptidão aeróbia em 

atividades de longa duração. Por outro lado, o treinamento de força (isométrico ou 

estático) proporciona adaptações como o aumento de aptidão no desempenho de 

força (BARBANTI, 1994; MCARDLE, KATCH & KATCH, 2001). 

A prática regular de exercícios leva a mudanças hemodinâmicas que alteram 

as condições de sobrecarga cardíaca, conforme a duração, intensidade e freqüência 

de treinamento. Entre as adaptações cardiovasculares relacionadas ao treinamento 

físico aeróbio ocorre a hipertrofia cardíaca (HC), que é o aumento da cavidade e da 

espessura das paredes do miocárdio (WEINECK, 1999). Esta adaptação contribui no 

aumento do consumo máximo de oxigênio (VO2máx), o que indica a melhora da 

capacidade aeróbia. Outra adaptação ao treinamento é a bradicardia de repouso, ou 

seja, a queda da freqüência cardíaca (FC) após treinamento físico (KATONA, 

MCLEAN, DIGHTON & GUZ, 1982, MCLEAN & DIGHTON, 1982; NEGRÃO, 

MOREIRA, SANTOS, FARAH & KRIEGER 1992). 

A hipertrofia cardíaca ocorre pela capacidade que o coração possui de poder 

se adaptar a sobrecargas hemodinâmicas (MCARDLE, KATCH & KATCH, 2001), que 

podem levar a uma alteração da estrutura do miocárdio de duas formas, uma delas 

causada pela sobrecarga de volume, verificada em treinamento aeróbio, chamada de 

HC excêntrica (COHEN & SEGAL, 1985; COLAN, 1997) e a outra causada pela 

sobrecarga pressórica, HC concêntrica. A primeira, leva a um aumento do volume 

cardíaco, que é verificado, normalmente através da ecocardiografia, uma técnica de 

imagem bem utilizada para a verificação das alterações da morfologia e da função 

cardíaca. 
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Estudos com hipertrofia cardíaca patológica têm mostrado alteração na 

expressão do gene da miosina de cadeia pesada do tipo beta (β-MCP) e do gene da 

alfa actina esquelética (α-actina) (CHIEN, KNOWLTON, ZHU & CHIEN, 1991; 

NADAL-GINARD & MAHDAVI, 1989; PARKER & SCHNEIDER, 1991; SHIMOYAMA, 

HAYASHI, TAKIMOTO, ZOU, OKA, UOZUMI, KUDOH, SHIBASAKI, YAZAKI, 

NAGAI, & KOMURO, 1999; ZOU HIROI, UOZUMI, TAKIMOTO, TOKO, ZHU, 

KUDOH, MIZUKAMI, SHIMOYAMA, SHIBASAKI, NAGAI, YAZAKI, & KOMURO, 

2001), além da re-expressão do Fator Natriurético Atrial (ANF). Estas alterações na 

expressão destes genes podem ser consideradas como critérios que distinguem 

estímulos que são simplesmente tróficos (aceleram o crescimento normal), como 

ocorre com o exercício físico, de estímulos que são fundamentalmente hipertróficos, 

indicando o começo de uma resposta patológica (CHIEN et al., 1991; IZUMO, 

NADAL-GINRD & MAHDAVI, 1988; KRIEGER, 1995;). Neste sentido, alguns estudos 

com hipertrofia cardíaca induzida por treinamento físico (JIN, YANG, LI, LU, RYAN, 

OGASAWARA, PERBORGH & PAONI, 2000; MACHIDA, KARIYA, KOBAYASHI & 

NARUSAWA, 2000; SCHEINOWITZ, KESSLER-ICEKSON, FREIMANN, 

ZIMMERMANN, SCHAPER, GOLOMB, SAVION & ELDAR, 2003; VERZOLA, 

MESQUITA, PEVIANI, RAMOS, MORISCOT, PEREZ & SELISTRE-DE-ARAÚJO, 

2006) em animais experimentais, têm mostrado uma expressão destes genes no 

ventrículo esquerdo (VE) diferente da encontrada na HC patológica. 

Desta forma, foram realizados dois protocolos diferentes de treinamento por 

natação, em ratas Wistar normotensas, para posterior verificação de possíveis 

adaptações ocorridas, como HC excêntrica, melhora de desempenho, e expressão 

de genes associados à HC patológica. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos gerais: 

 

A maior parte dos protocolos de treinamento físico aeróbio para roedores 

apresenta um período de recuperação de 24 horas entre cada sessão. Criamos em 

nosso laboratório um treinamento em que há um aumento na freqüência diária de 

treinamento nas últimas duas semanas do protocolo experimental, com a intenção de 

intensificar o treinamento para obtenção de uma hipertrofia cardíaca maior. Assim, 

foram estudadas as adaptações cardiovasculares, o rendimento físico e a expressão 

gênica de diferentes marcadores de hipertrofia patológica em ratas Wistar 

normotensas, para verificar as características da hipertrofia cardíaca decorrentes de 

dois diferentes protocolos de natação. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

Determinar as alterações nas variáveis hemodinâmicas e as adaptações 

estruturais e de expressão gênica no VE, induzidas pelo treinamento de natação em 

ratas Wistar normotensas por dois protocolos de treinamento com diferentes 

sobrecargas, dadas pelo aumento da freqüência de treinamento de um deles. 

• Avaliar parâmetros hemodinâmicos, no repouso, através da medida 

direta da pressão arterial e freqüência cardíaca. 

• Avaliar a função cardíaca através de ecodoplercardiografia. 

• Avaliar o grau de hipertrofia cardíaca induzida pelo treinamento de 

natação, através da relação peso do coração/peso corporal e por 

ecodoplercardiografia. 

• Determinar o tipo de hipertrofia cardíaca induzida pelo treinamento. 

• Determinar o consumo máximo de oxigênio dos animais, sedentários e 

treinados. 

• Quantificar a expressão dos genes do fator natriurético atrial, da α-

actina esquelética e da β-MCP no VE de todos os animais. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Princípios do Treinamento Físico 

 

O treinamento físico propicia a ocorrência de adaptações fisiológicas de forma 

gradual no organismo, visando de maneira planejada (com objetivos, métodos e 

processos previamente organizados e estabelecidos), a melhora do rendimento 

físico. A eficácia do treinamento é dependente de estímulos adequados que têm seus 

parâmetros alterados conforme a manipulação da carga, ou do volume de 

treinamento, gerando um distúrbio da homeostase, que levam a uma adaptação do 

organismo através de alterações do estado funcional (BARBANTI, 1994; WEINECK, 

1999). 

Os parâmetros que diferenciam estes estímulos são: a intensidade, na maioria 

das vezes como porcentagem do desempenho máximo; a densidade, relação 

temporal entre o período de carga e de recuperação; a duração, de um ou vários 

estímulos; o volume, número e duração de estímulos por sessão de treino; e a 

freqüência do treinamento, número de sessões por dia ou por semana (BARBANTI, 

1994; WEINECK, 1999). Este último foi o parâmetro manipulado neste estudo. 

O treinamento físico tem quatro princípios básicos que são o de sobrecarga, 

da especificidade, das diferenças individuais e de reversibilidade (MCARDLE, 

KATCH & KATCH, 2001). 

O princípio da sobrecarga preconiza um nível de intensidade maior do que o 

organismo está habituado para que haja a indução de uma série de adaptações 

específicas ao treinamento, que permitem ao organismo um funcionamento mais 

eficiente. A sobrecarga apropriada pode ser alcançada através da manipulação 

combinada de intensidade, densidade, duração, volume e freqüência de treinamento. 

O princípio da especificidade se refere às adaptações nos sistemas 

metabólicos e fisiológicos dependentes do tipo de sobrecarga imposta, conforme a 

especificidade do exercício. Além disso, há também um aprimoramento mais eficaz 

pelo treinamento dos músculos específicos que participam da atividade. Ou seja, em 

determinado exercício são desencadeadas adaptações, as quais criam efeitos 

relacionados com o tipo do treinamento que está sendo realizado. Assim, o 

treinamento de natação, além de melhorar a aptidão aeróbica de um nadador, ainda 
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aprimora a capacidade dos músculos envolvidos, não apenas nas suas trocas 

metabólicas, mas também na sua capacidade de desempenho físico. 

O princípio das diferenças individuais atribui ritmos e graus de adaptação 

diferentes para cada indivíduo, segundo suas características próprias. Desta forma, 

não se deve esperar respostas iguais para dois indivíduos, mesmo que iniciem juntos 

e façam o mesmo treinamento. Portanto, pode se dizer que: duas pessoas que 

correm a mesma distância no mesmo período de tempo, podem responder com 

freqüências cardíacas diferentes. 

O princípio da reversibilidade trata da perda dos efeitos do treinamento, como 

a redução da capacidade metabólica e de trabalho com o destreinamento, levando o 

indivíduo ao retorno da condição física do início do treinamento, mesmo para atletas 

altamente treinados os efeitos do treinamento são transitórios e reversíveis. 

 

3.2 Treinamento físico e suas adaptações cardiovasculares 
 

Dentre as adaptações cardiovasculares relacionadas ao treinamento físico 

aeróbio (isotônico ou dinâmicos) ocorrem aumentos da cavidade cardíaca e da 

espessura das paredes, hipertrofia cardíaca (WEINECK, 1999), e mudanças nas 

proporções da composição sangüínea (HEINICKE, WOLFARTH, WINCHENBACH, 

BIERMANN, SCHMID, HUBER, FRIEDMANN & SCHMIDT, 2001). Além disso, a 

freqüência cardíaca e o consumo máximo de oxigênio também sofrem adaptações ao 

treinamento. 

O treinamento físico aeróbio leva a um aumento do volume cardíaco, que está 

relacionado a uma melhora da capacidade aeróbia. A hipertrofia cardíaca excêntrica 

auxilia no aumento de volume sistólico e conseqüentemente no maior fornecimento 

de oxigênio requerido durante este tipo de treinamento (BASSET & HOWLEY, 2000; 

WEINECK, 1999).  

 

3.2.1 Freqüência cardíaca de repouso 
 

Após um período de treinamento, durante o repouso, observa-se uma redução 

de freqüência cardíaca, chamada de bradicardia, que ocorre tanto em humanos 

(HAUTALA, MAKIKALLIO, KIVINIEMI, LAUKKANEN, NISSILÄ, HUIKURI & TULPPO, 
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2003; IWASAKI, ZHANG & ZUCKERMAN, 2003; KATONA et al., 1982; SHI, 

STEVENS, FORESMAN, STERN, RAVEN., 1995; SANDERCOCK, BROMLEY & 

BRODIE, 2005; SMITH, HUDSON, GRAITZER, HAVEN, 1989; TULPPO, HAUTALA, 

MÄKIKALLIO, LAUKKANEN, NISSILÄ, HUGHSON & HUIKURI, 2003; UUSITALO, 

LAITINEN, VÄISÄNEN, LÄNSIMIES, RAURAMAA, 2002) quanto em animais 

(NEGRÃO et al., 1992, MEDEIROS, OLIVEIRA, GIANOLLA, CASARINI, NEGRÃO & 

BRUM et al., 2004, EVANGELISTA, BRUM & KRIEGER 2003, EVANGELISTA, 

MARTUCHI, NEGRÃO & BRUM., 2005). 

Robergs & Roberts (1996) dão um exemplo em que no repouso a baixa 

freqüência cardíaca é também acompanhada por uma atividade parassimpática 

aumentada do coração e reduções nas freqüências cardíacas de repouso e de 

exercício têm sido documentadas sem aumentos no volume sistólico. Este autor 

interpreta estes achados de pesquisa como evidências de aumentos combinados 

no volume sistólico e na atividade parassimpática como causa da baixa freqüência 

cardíaca após o treinamento. 

Entretanto, Negrão e colaboradores, em 1992, apresentaram um estudo com 

ratos treinados e sedentários em que os treinados apresentavam uma suave, mas 

significantemente mais baixa freqüência cardíaca, além de redução importante da 

freqüência cardíaca intrínseca. Verificaram que o tônus vagal e simpático estavam 

diminuídos. Assim, devido à redução similar do tônus vagal e simpático, a 

bradicardia se explica pela alteração no nó sinoatrial, que deve ser responsável 

pela redução da freqüência cardíaca intrínseca observada nos ratos treinados. 

Sugerindo que a bradicardia após treinamento físico é provavelmente devida a uma 

alteração nas células marcapasso que causam depressão da freqüência cardíaca 

intrínseca. 

Ainda em relação às causas possíveis da bradicardia, Colan em 1997 relata 

que as revisões feitas por Moore e Korzick, em 1995, em diversos estudos com 

pequenos mamíferos sustentam o conceito que o exercício crônico pode resultar 

em alteração adaptativa da função intrínseca de contratilidade. No entanto, outros 

dados substanciais, por eles revisados, indicam que o controle da expressão 

genética na resposta a influências hemodinâmicas e hormonais em grandes 

mamíferos, incluindo humanos, não são paralelos aos descritos em roedores. 
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Bonaduce e colaboradores, em 1998, demonstraram que os atletas são 

caracterizados por um aumento da modulação parassimpática na freqüência 

cardíaca comparados a indivíduos controles. Entretanto, após treinamento vigoroso, 

o decréscimo progressivo na freqüência cardíaca intrínseca parece ser fundamental 

na determinação da bradicardia profunda em atletas. 

Medeiros, em 2004 mostrou em estudo com treinamento de natação em ratos 

Wistar que a bradicardia de repouso deste modelo está associada a um aumento do 

tônus vagal e não a redução da freqüência cardíaca intrínseca. Diferente do 

encontrado no modelo de corrida em esteira. 

A bradicardia de repouso e o aumento no consumo máximo de oxigênio 

(VO2máx) são utilizados na literatura como marcadores do efeito do treinamento físico 

aeróbio sobre o sistema cardiovascular (BASSET & HOWLEY, 2000; EVANGELISTA 

et al., 2005; HAUTALA, et al., 2003; MCARDLE, KATCH & KATCH, 2001; WEINECK, 

1999). 

 

3.2.2 Consumo máximo de oxigênio 
 

O consumo máximo de oxigênio (VO2máx) também é usado no 

desenvolvimento da prescrição do exercício, por ser a medida que melhor avalia a 

potência aeróbia. E é definido como a maior taxa, na qual o oxigênio pode ser 

absorvido e utilizado pelo corpo durante exercício intenso. 

O VO2máx tem um limite superior, no qual mesmo com incrementos de carga 

não ocorre aumento no consumo de oxigênio; tem diferenças interindividuais e é 

limitado pela capacidade cardiorespiratória de transporte de oxigênio para os 

músculos. O VO2máx dá o limite superior para a produção de energia em exercícios 

aeróbios, mas não determina o desempenho final (BASSET & HOWLEY, 2000). 

O VO2máx pode ser limitado por quatro fatores fisiológicos: 1) capacidade de 

difusão pulmonar, 2) débito cardíaco máximo, 3) capacidade do sangue de carrear o 

oxigênio e 4) características do músculo esquelético. Os três primeiros podem ser 

classificados como fatores “centrais” e o último como “periférico”. 
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3.2.3 Pressão arterial 
 

Durante o exercício aeróbio progressivo, ocorre elevação rápida na pressão 

arterial sistólica nos primeiros minutos do exercício a partir do nível de repouso e um 

aumento gradativo e linear proporcional à intensidade do exercício, posteriormente. 

Já a pressão arterial diastólica permanece com no mesmo nível de repouso ou com 

uma pequena elevação em algumas pessoas. Esse comportamento da pressão 

arterial é observado tanto em indivíduos treinados quanto em sedentários. Os 

mecanismos que desencadeiam esta resposta estão relacionados às mudanças 

eferentes simpáticas e parassimpáticas, desencadeadas por uma ação direta do 

comando central, no primeiro momento. No segundo momento, pelo estímulo que a 

contração muscular desencadeia nas aferências nervosas da musculatura 

esquelética, as quais reflexamente levam a alterações cardiovasculares através de 

ergoreceptores mecânicos ou metabólicos (RONDON, ALONSO, SANTOS, 

RONDON, 2005; MCARDLE, KATCH & KATCH2001). 

O efeito do treinamento físico sobre a pressão arterial em indivíduos 

normotensos ainda é controverso (RONDON et al., 2005; MCARDLE, KATCH & 

KATCH, 2001; MEDEIROS, GIANOLLA, KALIL, BACURAU, ROSA, NEGRÃO & 

BRUM, 2000). Alguns autores observaram a manutenção dos níveis pressóricos 

iniciais e outros uma pequena redução (MEDEIROS et al.,2004; FENNING, 

HARRISON, DWYER, MEYER & BROWN, 2003; MCARDLE, KATCH & KATCH, 

2001; MEDEIROS et al., 2000). 

 

3.2.4 Composição sangüínea 
 

O treinamento físico aeróbio induz também a um  aumento do volume 

plasmático (GREEN, SUTTON, COATES, ALLI, JONES, 1991; ROBERGS & 

ROBERTS, 1996; NIESS, ROECKER, MAYER, HEITKAMP & DICKHUTH, 1996; 

KARGOTICH, GOODMAN, KEAST & MORTON, 1998; WEINECK, 1999; SAWKA, 

CONVERTINO, EICHNER, SCHNIEDER & YOUNG., 2000), observando-se, 

simultaneamente, aumentos na quantidade de hemácias e na concentração de 

hemoglobina, porém suas concentrações relativas ao volume de sangue podem até 

diminuir por causa do efeito de diluição causado pelo aumento relativo no volume 
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plasmático. O aumento no volume plasmático pode ocorrer mesmo sem um grande 

estímulo de treinamento. Gillen e colaboradores, em 1994, relataram que apenas 

uma sessão de exercício intermitente de cicloergômetro a 85% do VO2máx induziu a 

um aumento de 10% no volume plasmático após 24 horas. O treinamento físico 

aeróbio de longa duração causa este mesmo aumento, sendo resultante do aumento 

na concentração de albumina plasmática (ROBERGS & ROBERTS, 1996). 

 

3.2.5 Hipertrofia Cardíaca 
 

A hipertrofia cardíaca ocorre pela capacidade que o coração possui de poder 

se adaptar a sobrecargas hemodinâmicas. Esta, por sua vez, pode ser uma 

conseqüência tanto de situações patológicas, que afetam o coração de forma 

crônica, quanto de treinamento físico, onde a sobrecarga do miocárdio ocorre de 

forma intermitente, permitindo uma “recuperação” durante o período sem exercício 

(MCARDLE, KATCH & KATCH et al., 2001). 

A hipertrofia cardíaca que ocorre em resposta ao treinamento físico pode ser 

considerada como uma adaptação fisiológica fundamental devido à carga de trabalho 

maior no músculo cardíaco (MCARDLE, KATCH & KATCH, 2001; COLAN, 1997; 

OLIVEIRA & KRIEGER, 2002). Esta hipertrofia gerada pelo treinamento físico é 

interpretada como um mecanismo fisiológico compensatório para que a tensão na 

parede ventricular seja mantida em níveis fisiológicos adequados (COLAN, 1997; 

URHAUSEN & KINDERMANN, 1999). 

A estrutura do miocárdio pode ser alterada pelas sobrecargas hemodinâmicas 

de duas maneiras: uma resultante do treinamento físico aeróbio, de alto 

componente dinâmico, causada pela sobrecarga de volume, chamada de hipertrofia 

excêntrica, na qual os atletas desenvolvem predominantemente um aumento de 

tamanho no VE com aumento proporcional na espessura da parede, caracterizada 

pela manutenção da relação entre a espessura da parede ventricular e o raio do 

VE, associada ao débito cardíaco elevado (ROBERGS & ROBERTS, 1996; COLAN, 

1997; PLUIM, ZWINDERMAN, VAN DER LAARSE & VAN DER WALL, 2000) e a 

outra causada pela sobrecarga de pressão, observada em atletas que realizam 

treinamento de força, chamada de hipertrofia concêntrica (COHEN & SEGAL, 1985; 

COLAN, 1997). 



 10 10 

Morganroth e colaboradores, em 1975, foram os primeiros a postular que 

havia duas diferentes formas morfológicas de coração de atleta, uma é o coração do 

atleta que realiza treinamento de força e a outra do treinado com exercício aeróbio. 

Em um indivíduo que realiza treinamento aeróbio comparado a um sedentário, 

durante a realização de exercício de intensidade submáxima, ocorrerá um aumento 

do volume diastólico final associado a um volume sistólico aumentado e a um menor 

aumento da freqüência cardíaca. Porém, a afirmação de que o volume sistólico 

aumentado e a resposta reduzida da freqüência cardíaca sejam causa e efeito ainda 

é contraditória na literatura (ROBERGS & ROBERTS, 1996). 

A hipertrofia excêntrica é desenvolvida em indivíduos que se submetem a 

treinamentos aeróbios, como: a natação e a corrida, portadores de insuficiência 

aórtica ou mitral e outras doenças que causam sobrecarga de volume no miocárdio 

(FAGARD, 1997). Segundo a lei de Frank-Starling, a força de contração cardíaca e o 

volume sistólico, conseqüentemente, são proporcionais ao comprimento inicial das 

fibras musculares cardíacas, sendo o comprimento das fibras musculares cardíacas 

dependente do enchimento do ventrículo (WEINECK, 1991). 

Os atletas envolvidos em exercícios estáticos ou isométricos, por sua vez, 

desenvolvem um aumento predominante da espessura da parede ventricular 

esquerda sem alteração em seu tamanho, causado pela sobrecarga de pressão 

acompanhada de alta pressão arterial sistêmica. Esta hipertrofia causada pelo 

treinamento de força é caracterizada pelo aumento da razão entre a espessura da 

parede pelo raio do VE (ROBERGS & ROBERTS, 1996; COLAN, 1997; PLUIM, et 

al., 2000). Esta é verificada em indivíduos submetidos a treinamentos de força, como 

o levantamento de peso e o judô, hipertensos e portadores de doenças que causam 

uma sobrecarga de pressão (FAGARD, 1997). Na hipertensão, o coração trabalhará 

cronicamente contra a resistência vascular aumentada. Assim, de acordo com a lei 

de Frank-Starling, o músculo cardíaco é distendido gerando uma força de 

compensação destinada a superar essa maior resistência contra a ejeção sistólica 

(MCARDLE, KATCH & KATCH, 2001). 

O treinamento de força se desenvolve com ênfase na força e o mínimo de 

movimento, conseqüentemente, as alterações hemodinâmicas relacionadas são uma 

pequena elevação do débito cardíaco, devido a um pequeno aumento da freqüência 
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cardíaca e elevação mais pronunciada da pressão arterial, resultando numa 

sobrecarga de pressão arterial no coração induzida pela alta força gerada por uma 

massa bastante limitada de músculo esquelético (FAGARD, 1997; SHAPIRO, 1997; 

MCARDLE, KATCH & KATCH, 2001; PLUIM et al., 2000). 

Em termos absolutos, o exercício físico aeróbio produz um aumento da 

espessura da parede menor que o exercício isométrico. Neste último ocorre também 

um aumento da massa do VE, que é proporcional ao aumento da massa nos 

músculos esqueléticos (SHAPIRO, 1997). 

Sob todas as condições impostas pelo exercício o coração mantém sua 

função de bomba, que será variável pela alteração do volume sistólico e da 

freqüência cardíaca. Assim, ocorre o crescimento no músculo cardíaco normal para 

ajustar-se a carga de trabalho imposta ao ventrículo para manter constante a 

relação entre a pressão sistólica da cavidade e a razão da espessura da parede 

com o raio ventricular. Estas alterações na estrutura e função cardíaca são 

determinadas pela lei de Laplace: 

TP=Pr/2 

Portanto, se o ventrículo é uma esfera de parede fina, a pressão (P) é 

proporcional à tensão da parede (TP) e inversamente proporcional ao raio da 

curvatura (r). Ver figura1. 

 

 

 

 

 

 

Figura1 – Lei de Laplace 

 

Assim, quando há sobrecarga de pressão ocorre um aumento no diâmetro dos 

miócitos pela adição de novos sarcômeros em paralelo e na sobrecarga de volume 

a adição ocorre em série. Segundo este modelo, o estímulo do crescimento em 

série parece ser a pré-carga (ex.:estresse diastólico na parede) e o estímulo para o 

crescimento em paralelo a pós-carga (ex.: estresse sistólico na parede) 

P 

 

 
Pressão = Tensão da parede x 2  

Raio 
T 

P 
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(GROSSMAN, JONES & MCLAURIN, 1975; SHAPIRO, 1997; COLAN, 1997). O 

crescimento dos miócitos na hipertrofia cardíaca se dá através da síntese de novos 

sarcômeros, com aumento da espessura ou do comprimento das miofibrilas e em 

seu número. Também ocorrem modificações nas proporções dos diferentes tipos de 

actina e miosina produzidos, visando adequação da velocidade e da força de 

contração necessárias ao processo de adaptação frente ao estímulo que gerou a 

hipertrofia (MORGAN, GORDON, KIRA, CHUA, RUSSO, PETERSON, 

MCDERMOTT & WATSON, 1987; MORGAN & BAKER, 1991). 

A morfologia da hipertrofia cardíaca por treinamento físico aeróbio é 

determinada ainda por uma somatória de fatores que estão relacionados com a 

eficiência do miocárdio, tais como, um aumento de volume diastólico, que permite um 

aumento do volume sistólico ejetado, com um menor encurtamento cardíaco e menor 

perda de energia friccional e de tensão. 

Assim, as fibras miocárdicas aumentadas podem desenvolver maior tensão 

que as fibras não aumentadas. E em freqüências cardíacas de repouso ou 

submáximas, em relação às máximas, poderá ocorrer uma redução da perda de 

energia no início da contração (SHAPIRO, 1997). 

Brandão e colaboradores, em 1993, demonstraram que o treinamento físico 

aumenta significativamente a velocidade máxima de enchimento do VE, tanto no 

limiar anaeróbio quanto no exercício máximo, sugerindo assim, que o indivíduo 

treinado possui uma capacidade de acomodar um maior volume de sangue na 

mesma freqüência cardíaca que o não treinado. Estes fatores tendem a melhorar a 

eficiência cardíaca nos atletas, com uma freqüência cardíaca lenta e aumento do 

volume no final da diástole do VE. Mas como definido pela lei de Laplace num 

aumento de volume ventricular, é necessário gerar uma maior tensão na parede para 

manter a pressão intraventricular. Isso tende a reduzir a eficiência cardíaca e é, 

então, compensada pelo aumento da massa cardíaca (SHAPIRO, 1997). 

Em atletas envolvidos no treinamento de força encontra-se uma redução de 

pós-carga com o aumento da função sistólica e contratilidade normal, especialmente 

nos que possuem uma razão aumentada entre massa e volume cardíaco. Estes 

atletas são submetidos a uma elevada sobrecarga de pressão, porém, no repouso, 
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na ausência da carga pressórica há essencialmente muito músculo miocárdico para a 

carga de repouso, resultando na redução de carga por fibra (COLAN, 1997). 

O tipo de hipertrofia cardíaca é determinado, geralmente, pela análise das 

medidas de peso e volume cardíaco, este último através de ecocardiografia. 

Assim, comparando-se dados da literatura com diferentes tipos de treinamento 

aeróbio, verifica-se que o percentual de ganho de massa do VE de animais treinados 

em relação aos sedentários é maior com o treinamento em natação do que com o 

treinamento em esteira (SCHEINOWITZ et al., 2003; MACHIDA et al., 2000; 

DERUMEAUX, MULDER, RICHARD, CHAGRAOUI, NAFEH, BAUER, HENRY & 

THUILLEZ, 2002; WISLOFF, HELGERUD, KEMI & ELLINGSEN, 2001). Desta forma, 

os dados a seguir mostram que em média, com treinamento de natação, o ganho foi 

de 17% (1,2g treinados e 1,08g sedentários, peso absoluto do VE) com 6 semanas 

de treinamento (SCHEINOWITZ et al., 2003) e em treinados com esteira foi de 13% 

(1,15g treinados e 1,04 sedentários, peso absoluto do VE) com 12 semanas de 

treinamento (MACHIDA et al., 2000), grupos sem diferença de peso corporal entre 

eles e valores corrigidos pelo peso corporal. Em estudos que comparam animais de 

mesma idade, mas com diferença de peso corporal significante, o ganho percentual 

de massa (sem correção pelo peso corporal) em relação aos sedentários foi de 117% 

(0,6g sedentários e 1,3g treinados, peso absoluto do VE) com o treinamento de 

natação por 10 semanas (DERUMEAUX et al, 2002) e de 22% (1,15g sedentários e 

1,42g treinados, peso absolto do VE) com o treinamento em esteira por 7 semanas 

(WISLOFF et al., 2001). 

Através da ecocardiografia, além da massa e volume cardíacos é possível 

medir espessura da parede posterior e do septo interventricular, que são aumentadas 

com o treinamento físico, mas de forma simétrica na maioria dos atletas. Ainda pode-

se obter dados de função cardíaca, tanto sistólica quanto diastólica. Estas se 

apresentam melhoradas com o treinamento ou normal e na hipertrofia patológica 

estas estão abaixo do normal. A razão entre a velocidade de enchimento diastólico 

rápida (E) e a lenta ou contração atrial (A) (razão E/A) normal é maior que 1, e na 

maioria das patologias esta razão se encontra diminuída, menor que 1. Derumeaux e 

colaboradores encontraram um aumento na velocidade diastólica lenta em animais 

com constrição da aorta abdominal (4,5 cm/s) em relação a animais treinados (3 
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cm/s) e sedentários (2,8 cm/s) e uma diminuição da velocidade rápida (2,9 contra 4,1 

e 6,1, respectivamente), o que levou a uma diminuição da relação E/A. Desta forma, 

a ecocardiografia permite uma análise melhor do padrão de hipertrofia cardíaca 

(SHARMA, ELLIOTT, WHYTE, MAHON, VIRDEE, MIST & MCKENNA , 2000; 

HILDICK-SMITH & SHAPIRO, 2001; DERUMEAUX et al., 2002). 

Assim, a maioria dos trabalhos que avaliou a função sistólica por 

ecocardiografia através da fração de encurtamento (FEn) ou de ejeção (FEj) em 

repouso não encontrou diferença entre indivíduos treinados e controles (BARAUNA, 

ROSA, IRIGOYEN & OLIVEIRA, 2007; PERRINO, PRASAD, MAO, NOMA, YAN, 

KIM, SMITHIES & ROCKMAN, 2006; BARBIER, LEBILLER, VILLE, RANNOU-

BEKONO & CARRÉ, 2006; NOTTIN, NGUYEN, TERBAH & OBERT, 2004; PELÀ, 

BRUSCHI, MONTAGNA, MANARA & MANCA, 2004; FENNING et al., 2003; 

DERUMEAUX et al., 2002; PLUIM et al., 2000; GEORGE, WOLFE, BURGGRAF & 

NORMAN, 1995; BRANDÃO, WAJNGARTEN, RONDON, GIORGI, HIRONAKA & 

NEGRÃO, 1993; COHEN & SEGAL, 1985; CHILD, BARNARD & TAW, 1984). A FEj 

corresponde à fração de sangue expelida pelo VE durante a sístole em relação ao 

volume diastólico final. A FEn é o percentual de diminuição da cavidade a partir do 

final da diástole até o fim da sístole (KATZ, 1996). 

Alguns autores (NOTTIN et al., 2004; PELÀ et al.,2004; CASO, D’ANDREA, 

GALDERISI, LICCARDO, SEVERINO, DE SIMONE, IZZO, D’ANDREA & 

MININNI,2000; PLUIM et al, 2000; KARJALAINEN, MÄNTYSAARI, VIITASALO & 

KUJALA, 1997) verificaram uma melhora da função diastólica de repouso através do 

ecocardiograma, pelo aumento da razão E/A no VE de atletas que realizam exercício 

físico aeróbio. Mas nestes estudos, não houve diferença entre atletas e seus 

respectivos controles, quando avaliados separadamente pelos picos das ondas E e 

A. Esta melhora da função diastólica favorece o enchimento do ventrículo na diástole 

e diminui a freqüência cardíaca em cargas submáximas, quando comparados atletas 

com indivíduos sedentários. Entretanto esta se encontra normalizada no repouso, na 

maior parte dos trabalhos (KING, FOLEY, ROYSE, YASTREBOV, HUSSEY, BOYLE, 

BENNET, COSGRAVE, CREAN & WALSH, 2006; BARBIER, VILLE, KERVIO, 

WALTHER & CARRÉ, 2006; FENNING et al., 2003; PLUIM, 2000; PLUIM, LAMB, 
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KAYSER, LEUJES, BEYERBACHT, ZWINDERMAN, VAN DER LAARSE, VLIEGEN, 

ROOS & VAN DER WALL, 1998; FAGARD, 1997). 

Um critério importante para diferenciar uma hipertrofia patológica de uma 

fisiológica, como ocorre no coração do atleta, é a relação entre o tamanho cardíaco e 

a performance ergométrica, sendo representada pela razão entre o volume cardíaco 

e o pulso máximo de oxigênio. Ou ainda a razão entre a massa do VE e o consumo 

máximo de oxigênio (URHAUSEN & KINDERMANN, 1999, SHARMA et al., 2000, 

HILDICK-SMITH & SHAPIRO., 2001). Hoje, o uso associado de técnicas 

bioquímicas, histológicas e de biologia molecular tem permitido investigações de 

aspectos moleculares da hipertrofia cardíaca tanto em situações patológicas quanto 

em fisiológicas, como o exercício físico, conforme revisões realizadas pelo nosso 

grupo recentemente (OLIVEIRA, ALVES & BARAÚNA, 2003; OLIVEIRA, ALVES, 

BRUM & KRIEGER, J.E., 2006). 

 

3.2.6 Marcadores moleculares de hipertrofia cardíaca 
 

A gênese da hipertrofia dos miócitos é um processo complexo, envolvendo a 

geração de sinais do sarcolema, que por sua vez, ativam os mensageiros 

intracelulares os quais regulam a atividade gênica necessária ao crescimento da 

célula. Os vários fatores que causam a hipertrofia agem por ação direta e também 

por mecanismos indiretos sobre os cardiomiócitos, de tal forma que fatores 

mecânicos, neurais e hormonais são desencadeados simultaneamente ou em 

seqüência, na indução da hipertrofia cardíaca. 

Alguns aspectos relacionados com a resposta hipertrófica patológica são 

semelhantes às etapas do desenvolvimento do coração durante o período fetal ou 

perinatal, sendo, por isso, denominadas de “reprogramação fetal”. 

Em animais experimentais com hipertrofia cardíaca são observados padrões 

de expressão gênica característicos do período fetal, como o aparecimento da α-

actina esquelética e do fator natriurético atrial (ANF). Além da reexpressão da alfa 

actina esquelética (α-actina) ocorre também mudança na expressão de beta miosina 

de cadeia pesada (β-MCP). Esta alteração na composição das proteínas contráteis 

do coração determina alterações na capacidade contrátil do miocárdio, podendo levar 
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à diminuição na velocidade de encurtamento dos sarcômeros observada no 

miocárdio hipertrofiado. 

A hipertrofia patológica também altera o relaxamento do ventrículo e 

caracteriza-se por um aumento na duração do relaxamento e alterações no 

metabolismo do cálcio (IZUMO, NADAL-GINRD & MAHDAVI, 1988, NADAL-GINARD 

& MAHDAVI, 1989, PARKER & SCHNEIDER, 1991, CHIEN et al., 1991, Jeong et al., 

2005). Este tipo de hipertrofia também leva a uma alteração na expressão gênica de 

proteínas não contráteis, como o aumento da expressão do ANF, que está mais bem 

caracterizado. 

No desenvolvimento embrionário, o gene que codifica o ANF é expresso tanto 

no átrio quanto no ventrículo, mas logo após o nascimento sua expressão é 

diminuída no ventrículo, permanecendo o átrio como sítio primário de síntese do ANF 

no miocárdio adulto. 

Em resposta a diversos estímulos (hormonal, sobrecarga de pressão e 

volume, hipertensão, genéticos etc) que induzem à hipertrofia do ventrículo ocorre a 

re-expressão do ANF nas células ventriculares, o que representa a reprogramação 

de um gene embrionário na hipertrofia cardíaca (IZUMO, NADAL-GINRD & 

MAHDAVI, 1988, CHIEN et al., 1991, KRIEGER, 1995). Portanto, supõe-se que o 

ANF pode participar da gênese das transformações fenotípicas observadas na 

hipertrofia, embora o significado fisiológico deste aumento de expressão do ANF no 

ventrículo permaneça desconhecido. 

A expressão do gene do ANF no ventrículo e as alterações da expressão da β-

MCP e da α-actina podem ser consideradas um dos critérios que podem distinguir 

estímulos simplesmente tróficos, que aceleram o crescimento normal, como o 

treinamento físico, de estímulos que são fundamentalmente hipertróficos, indicando o 

começo de uma resposta patológica (IZUMO, NADAL-GINRD & MAHDAVI, 1988, 

CHIEN et al., 1991, KRIEGER, 1995). Este conjunto de alterações começa a fazer 

parte do quadro das características da hipertrofia cardíaca patológica, determinando 

as modificações morfológicas, estruturais, bioquímicas e genéticas do miocárdio 

hipertrofiado, como ocorre na hipertensão. 

Estudos com hipertrofia cardíaca induzida por treinamento de natação 

(SCHEINOWITZ et al., 2003 e VERZOLA et al. 2006) e corrida (JIN et al., 2000; 
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MACHIDA et al., 2000) em animais experimentais, têm mostrado uma expressão 

diferente destes genes da encontrada na hipertrofia patológica. Scheinowitz e 

colaboradores, por exemplo, encontraram uma diminuição na expressão da β-MCP 

no coração de ratos treinados com natação em duas semanas de treinamento 

(p=0,003), mas esta redução não foi significante em 6 semanas de treinamento, 

contrariando o que ocorre na hipertrofia patológica, que é um aumento na expressão 

deste gene. Por outro lado, Verzola e colaboradores encontram um aumento na 

expressão deste gene, mas com treinamento anaeróbio de natação. No treinamento 

em esteira, não foi encontrada alteração significante na expressão da β-MCP (JIN et 

al., 2000; MACHIDA et al., 2000). 

A expressão destes genes, considerados como marcadores de hipertrofia 

cardíaca, foi estudada neste trabalho para a caracterização dos protocolos de 

treinamento utilizados, pois a maior sobrecarga dada pelo aumento da freqüência de 

treinamento diária produziu maior hipertrofia cardíaca. E estes protocolos ainda não 

tinham sido caracterizados neste sentido. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Animais experimentais 

 

Foram estudadas 42 (quarenta e duas) ratas Wistar, as quais foram divididas 

em dois grupos: a) análises hemodinâmicas, morfológicas e funcionais e b) análises 

de esforço máximo, consumo de oxigênio e moleculares. Os animais foram 

provenientes do Biotério Central USP, com peso inicial entre 180 e 200g. Os animais 

foram identificados, separados por grupos e mantidos em gaiolas em local com 

temperatura ambiente entre 22-24ºC e com luz controlada em ciclo de 12 horas 

(claro-escuro). As ratas receberão água e comida “ad libitum”, foram pesadas 

semanalmente e foram distribuídas aleatoriamente em dois grupos, sendo um de 

sedentários (SC) e outro de treinados (P1 e P2), conforme descrição abaixo. 

Grupo Experimental: 

Sedentário:  Treinado: 

Grupo SC: Sedentário Grupo P1: Treinado (Protocolo 1) 

 Grupo P2: Treinado (Protocolo 2) 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da EEFE-USP com 

número de protocolo: 2006/19. 

 

4.2 Treinamento dos animais 

 

O treinamento foi realizado com dois protocolos: 

- Protocolo 1 (P1): os animais foram treinados durante 10 semanas, sessões de 60 

min, 1 vezes ao dia, 5 vezes/semana, com aumento gradual da sobrecarga de 

trabalho (peso na cauda em porcentagem do peso corporal) até atingir 5% do peso 

corporal (MEDEIROS et al., 2004). Este protocolo de treinamento tem sido 

demonstrado como moderado, numa faixa de intensidade entre 50% e 65% do 

VO2máx (Backer & Horveth, 1964). 

- Protocolo 2 (P2): Neste protocolo de treinamento os animais treinaram até a 8 a 

semana com o mesmo protocolo acima (P1), sendo o treinamento da 9a e 10a 

semanas conforme descrito abaixo. 
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Na 9a semana treinaram 2 vezes ao dia, sessões de 60 min com intervalo de 4 horas 

entre as sessões. Na 10a semana treinaram 3 vezes ao dia, sessões de 60 min com 

intervalo de 4 horas entre as sessões. 

As ratas foram pesadas semanalmente, para a correção da sobrecarga em 

função do aumento do peso corporal. 

O treinamento foi realizado com um sistema de natação para ratas, com água 

aquecida a 30-32°C. 

 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 semanas 

           

0 3  4  5 5 5 5 5 5 5 5 5 Carga (%PC) 

           

30 40 50 60 40 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Tempo (min) 

        2x/dia 3x/dia P2 

Figura 2 – Esquema do treinamento físico. PC-peso corporal. 

 

4.3 Protocolo de avaliação de esforço máximo 

 

Para realização do protocolo de avaliação do esforço máximo, os animais, 

grupo sedentário e treinado, foram posicionados individualmente na caixa 

metabólica, sobre a esteira rolante, onde inicialmente foram coletados os valores de 

repouso. O tempo de observação foi de aproximadamente trinta minutos, com o 

propósito de aclimatação do animal dentro da caixa metabólica. Imediatamente após 

a coleta de repouso foi iniciado o teste de esforço, que constitui em um protocolo 

escalonado com incrementos de velocidade de 3m/min a cada 3 minutos, até que 

seja atingida a velocidade máxima suportada pelos animais. Como critério para a 

determinação da exaustão do animal e interrupção do teste foi o momento em que o 

rato não for mais capaz de correr dentro da caixa metabólica mediante o incremento 

de velocidade da esteira. Esta avaliação foi feita antes e após o período de 

treinamento, para comparar a resposta de desempenho do animal. 
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4.4 Avaliação do consumo de oxigênio 

 

Todos os animais foram submetidos à avaliação da capacidade física máxima, 

por meio de respirometria aberta, antes e após o período de treinamento. A 

determinação metabólica de consumo de oxigênio foi de acordo com o método 

descrito por BROOKS & WHITE (1978). O VO2 foi continuamente avaliado por meio 

de uma caixa metabólica conectada a um sensor de oxigênio (Ametek N-22M-S-3A/I) 

que analisa, continuamente, as amostras das frações expiradas de oxigênio (FeO2), 

bem como os valores das concentrações ambientais de oxigênio (FiO2). 

Posteriormente, os valores de VO2 de cada animal foi calculado pela seguinte 

fórmula matemática: 

 

VO2 (mlO2. kg
-1. min-1) = VEc (FiO2 – FeO2 )/PC, onde: 

VEc = Ventilação constante (mL/min) = Fluxo da bomba de sucção 

FiO2 = Fração inspirada de O2 

FeO2 = Fração expirada de O2 

PC = Peso corporal do animal (kg) 

 

4.5 Medidas hemodinâmicas 

 

4.5.1 Medida direta da pressão arterial e da freqüência cardíaca 
 

Após 24 horas, da última seção de treinamento, foi inserida uma cânula (PE-

50) na artéria carótida do animal sob anestesia (tiopental sódico, 100 mg/Kg, 

intraperitoneal), para medida direta da pressão arterial e freqüência cardíaca. As 

cânulas foram heparinizadas e preenchidas com soro fisiológico e a extremidade 

externa ocluída. Para facilitar o manuseio com o animal acordado, os cateteres foram 

dirigidos pelo tecido subcutâneo por meio de um trocáter, e exteriorizados no dorso 

do animal. 

O registro da PA foi realizado com os animais acordados. Os mesmos foram 

mantidos em gaiolas individuais, nas quais permanecerão pelo menos por 24 horas 

antes de iniciar o experimento. A cânula foi conectada a um tubo de polietileno (PE 

100) e este a um transdutor eletromagnético (P23 Db; Gould-Statham) que, por sua 
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vez, foi conectado a um amplificador (General Purpose Amplifier-Stemtech, Inc.). O 

sinal analógico da pressão arterial foi convertido para digital (Stemtech, Inc.), 

registrado em tempo real em microcomputador com Sistema CODAS analisado 

através do programa compatível com Windows com uma freqüência de amostragem 

de 100Hz por canal. A partir deste programa obtém-se batimento-a-batimento, os 

valores de pressão sistólica (PS), diastólica (PD) e média (PAM). 

 

4.6 Análises morfológica e funcional 

 

4.6.1 Morfofuncionalidade cardíaca - Ecocardiografia 
 

A avaliação da função ventricular foi realizada através de avaliação 

ecocardiográfica. As medidas ecocardiográficas seguiram as recomendações do 

Comitê de Padronização do modo M da Sociedade Americana de Ecocardiografia 

(SAHN, DEMARIA, KISSLO & WEYMAN, 1978). É importante salientar que a 

acurácia e reprodutibilidade do exame ecocardiográfico transtorácico em estimar o 

tamanho e a função do VE em roedores têm sido confirmada em uma série de 

estudos (LITWIN, KATZ,  MORGAN &  DOUGLAS, 1994 e DERUMEAUX et al., 

2002). 

O exame ecocardiográfico transtorácico foi realizado após o período de 

treinamento físico ou sedentarismo nos grupos controle e treinados. O exame 

ecocardiográfico foi realizado com animal anestesiado (ketamina 90mg/Kg e xilasina 

10mg/Kg, intraperitonial). Foi utilizado o equipamento SEQUOIA 512 (ACUSON 

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

realizadas com freqüência de cerca de 10 MHz, para a otimização da resolução e a 

penetração do animal. Para registro das imagens foi utilizado gel de transmissão 

para ultrassom de viscosidade média/alta (General Imaging Gel, ATL. Reedsville, 

USA). As imagens foram armazenadas em fitas de videocassete (Sony SVO-9500 

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

impressão colorida (Sony, Color Video Printer Mavigraph UP-5600 MDU).  

A partir da visualização do VE (corte transversal) ao nível dos músculos 

papilares foi realizado o modo M e foram obtidas as medidas das seguintes variáveis: 

diâmetro diastólico (DDiaVE) e sistólico (DSisVE) do VE, a espessura do septo 
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interventricular na diástole (SIVEDia), a espessura do septo interventricular na sístole 

(SIVESis) e da parede posterior do VE em sístole (PPSis) e diástole (PPDia). A 

função sistólica foi determinada pela fração de encurtamento (FEn), fração de ejeção 

(FEj) e pela velocidade média de encurtamento das fibras circunferenciais do VE 

(VME) calculada pela seguinte fórmula matemática: VME = DDiaVE–DSisVE / 

DdiaVE x Tempo de ejeção. Já as imagens obtidas através do Doppler foram 

utilizadas para determinar a função diastólica através do pico da velocidade da onda 

E (picoE); pico da velocidade da onda A (picoA), a relação E/A e o tempo de 

relaxamento isovolumétrico (TRIV). Além disso, foi calculada a massa do VE (MVE) 

segundo orientação da Sociedade Americana de Ecocardiografia, que estima a MVE 

através da utilização da seguinte fórmula matemática: MVE = [(DDVE+SIV+PP)3-

(DDVE)3]x1,047, onde 1,047 (mg/mm3), que corresponde à densidade do miocárdio. 

 

4.6.2 Morfologia cardíaca 
 

Ao final do protocolo experimental os animais foram decapitados, o coração foi 

removido da cavidade torácica e dissecado para separarmos o VE (parede livre do 

VE e septo), VD (ventrículo direito) e átrios (átrio direito e esquerdo).  

A hipertrofia cardíaca foi avaliada pesando-se o VE separadamente (peso 

úmido). Os resultados foram expressos pela relação entre o peso do ventrículo 

esquerdo pelo peso corporal do rato (mg/g). 

 

4.7 Análises Moleculares 

 

Os níveis de expressão dos genes do fator natriurético atrial, α-actina 

esquelética e β-miosina de cadeia pesada no VE foram determinados por técnica de 

Reação de Polimerase em cadeia em tempo real (real-time PCR) conforme descrito 

abaixo: 

 

4.7.1 Extração do RNA total 
 

Todo o procedimento foi realizado com a utilização de luvas, materiais e 

soluções autoclavados que foram reservados para RNA, pela técnica de 
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CHOMCZYNSKI & SACCHI (1987). Amostras de tecido cardíaco das ratas foram 

mantidas em freezer -80°C. Aproximadamente 0,50 g de tecido foi homogeneizado 

em 5 mL de TRIzol®Reagent (Invitrogen). A extração foi realizada conforme as 

instruções do fabricante. O TRIzol® Reagent, uma solução monofásica de fenol e 

guanidina isotilcianato corresponde a uma variação do método desenvolvido por 

Chomczynski & Sacchi (1987). O RNA precipitado foi lavado com etanol 70% para 

eliminar resíduos de fenol e sal, e solubilizado em água tratada com DEPC. A 

concentração das amostras de RNA total foi determinada por espectrofotometria no 

comprimento de onda de 260nm. Ainda o RNA foi lido em 280nm e a qualidade das 

amostras foi analisada pela relação das leituras de 260nm e 280nm, que foi 

aproximadamente 2. A integridade da amostra foi verificada através de eletroforese 

em gel de agarose 1%, contendo 0,5 µg/mL de brometo de etídeo. O gel foi imerso 

em tampão TAE 1X e a eletroforese realizada a 100 Volts por aproximadamente 20 

minutos. A Integridade das amostras foi avaliada pela análise da intensidade das 

bandas correspondentes às subunidades do RNA ribossomal 28S e 18S. Amostras 

que apresentaram algum grau de degradação foram descartadas. 

 

4.7.2 Síntese de cDNA 
 

Para a síntese de cDNA foram utilizados 2 µg de RNA total, extraídos a partir 

de tecido cardíaco das ratas. As amostras foram incubadas com 0,5 µg/mL de oligo 

dT12-18 a 65ºC por 5 minutos, para se obter a primeira fita de cDNA. A transcrição 

reversa das amostras foi realizada em um volume total de 20 µL contendo 3U de 

RNAsin (PROMEGA, Madison, USA), 10 mM de dNTPs, 0,1 M de DTT, 1X tampão 

da enzima, e 2,5U de SuperScript Reverse Transcriptase II (Invitrogen, Brasil). Após 

incubação por 1 hora a 42ºC, a temperatura foi elevada a 95ºC por 5 minutos e as 

amostras rapidamente colocadas em gelo para desnaturação de híbridos RNA-cDNA 

formados e inativação da enzima utilizada na reação. O cDNA obtido foi estocado no 

freezer a -20ºC até a realização da reação de PCR em tempo-real. 
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4.7.3 PCR em tempo-real (reação de polimerase em cadeia em tempo-real) 
 

O real-time PCR foi feito pelo sistema da detecção do produto específico 

amplificado no equipamento ABI 7700 (Applied-Biosystems) na presença do 

composto fluorescente SYBR-Green I. A otimização da reação do real-time PCR foi 

feita conforme as instruções do fabricante (Applied-Biosystems, boletim do usuário 

nº2, aplicado ao protocolo SYBR-Green I), corrigido para volume final de 20 µl por 

reação. As condições de PCR foram padrão (protocolo do kit SYBR-Green I master 

mix) e todos os reagentes foram fornecidos pelo kit, inclusive a enzima polimerase 

AmpliTaq-Gold (Applied-Biosystems). Depois da otimização, os primers foram 

utilizados na concentração de 200 nM para a detecção e a quantificação relativa da 

expressão dos genes da ciclofilina (gene controle-interno). A expressão dos genes do 

ANF, α-actina e β-MCP foi realizada no tecido cardíaco das ratas sedentárias e 

treinadas dos dois protocolos. 

Primers utilizados para o ANF: 

Sense: 5’-CTTCGGGGGTAGGATTGAC-3’ 

Antisense: 5’-CTTGGGATCTTTTGCGATCT-3’ 

Primers utilizados para α-actina: 

Sense: 5’-GCTCTTCCAGCCTTCCTTT-3’ 

Antisense: 5’-ACGTTGTTGGCGTACAGGT-3’ 

Primers utilizados para β-MCP: 

Sense: 5’-CATCCCCAATGAGACGAAG-3’ 

Antisense: 5’-CCATAAAGAATGCGGTTGG-3’ 

Os experimentos de morfofuncionalidade cardíaca e a expressão de RNA 

mensageiro foram realizados no Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do 

Instituto do Coração em colaboração com o Prof. Dr. José Eduardo Krieger. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Massa Corporal 

 

O peso corporal (PC) inicial e final dos animais está demonstrado na figura3. 

Os grupos não eram diferentes entre si nem antes e nem após o protocolo 

experimental. A figura também mostra que todos os grupos tiveram aumento de PC 

significativo no final do protocolo em relação ao início, da mesma forma. 
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Figura 3 – Peso corporal (PC) inicial e final. Média ± desvio padrão. Análise de 

variância de dois caminhos, com post-hoc de Tukey, p<0,001 *vs SCpré, 

P1pré e P2pré. Barras brancas referentes ao início e cinza ao final do 

protocolo experimental. 

 

A evolução do PC ao longo das semanas do protocolo está representada na 

figura 4. Todos os grupos tiveram aumento da massa corporal de forma semelhante, 

durante todo o protocolo experimental, não houve diferença entre os grupos nas 

semanas. O PC passa a ser diferente do inicial após a quinta semana do protocolo 

experimental, para todos os grupos. 
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Figura 4 – Evolução do peso corporal durante o protocolo experimental. Média. 

Análise de variância de dois caminhos para medidas repetidas. Linha 

cheia com círculo fechado representa SC, linha pontilhada com 

quadrado cheio representa treinado P1 e linha tracejada com triângulo 

cheio representa P2. 

 

5.2 Esforço Máximo 

 

A avaliação do esforço máximo está demonstrada na figura 5, dada pelo 

tempo de duração total do teste de esforço no início e no final do protocolo 

experimental. No início os grupos apresentavam o mesmo desempenho físico e 

houve uma melhora significativa de desempenho dos animais que treinaram, P1 e 

P2, em relação a eles mesmos antes do treinamento e aos controles tanto no início 

quanto ao final do protocolo. O grupo controle obteve o mesmo resultado do teste 

inicial e os grupos treinados tiveram um aumento médio de 20,7% e 29,4%, P1 e P2 

respectivamente. 
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Figura 5 – Tempo total de teste máximo. Média ± desvio padrão. Análise de variância 

de dois caminhos para dados pareados, com post-hoc de Tukey, p<0,001 

*vs SCpré; p<0,005 $ vs SCpós; p<0,005 # vs P1pré e P2pré; & p<0,05 vs 

P1pré e P2pós. Barras brancas referentes ao início e cinzas ao final do 

protocolo experimental, barras achuradas referentes ao percentual de 

aumento da média do tempo total do teste máximo final em relação á 

média do teste inicial. 

 

5.3 Consumo Máximo de Oxigênio 

 

O consumo de oxigênio máximo (VO2máx) antes do período experimental está 

representado na figura 6. E mostra que os grupos eram semelhantes. 
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Figura 6 – Consumo máximo de oxigênio antes do período experimental. Média ± 

desvio padrão. Análise de variância de um caminho, com post-hoc de 

Tukey, p<0,05 *vs SC. 
 

A figura 7 mostra a diferença do VO2máx. entre os grupos treinados e seu grupo 

controle após período experimental, com valores maiores para os grupos treinados. 
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Figura 7 – Consumo máximo de oxigênio após período experimental. Média ± desvio 

padrão. Análise de variância de um caminho, com post-hoc de Tukey, 

p<0,05 *vs SC; p<0,01 # vs SC. 
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5.4 Medidas Hemodinâmicas 

 

5.4.1 Pressão Arterial 
 

A pressão arterial média não foi diferente entre os grupos treinados e controle 

sedentário ao final do protocolo, como pode ser visto na figura 8. 
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Figura 8 – Pressão Arterial Média (PAM) em repouso ao final do protocolo 

experimental. Média ± desvio padrão. Análise de variância de um 

caminho, com post-hoc de Tukey, p<0,05 *vs SC. 
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5.4.2 Freqüência Cardíaca 
 

A freqüência cardíaca de repouso dos grupos treinados diminuiu em relação 

ao grupo controle, mas não foi diferente entre P1 e P2, após o período experimental, 

como demonstrado na figura 9. Essa redução é chamada de bradicardia de repouso.  
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Figura 9 – Freqüência Cardíaca (FC) em repouso com os animais acordados ao final 

do protocolo experimental. Média ± desvio padrão. Análise de variância 

de um caminho, com post-hoc de Tukey, p<0,05 *vs SC. 

 

5.5 Morfofuncionalidade Cardíaca 

 

As figuras 10 e 11 mostram os valores de massa de VE (MVE) estimados pelo 

ecocardiograma a partir das espessuras de parede posterior, de septo intraventricular 

e de seu diâmetro, corrigidos pelo peso corporal. Além dos valores obtidos pela 

medida direta do peso úmido do VE, também corrigidos pelo peso corporal (VE/PC). 

O treinamento induziu hipertrofia cardíaca nos dois grupos. P1 teve aumento de 13% 

pelo peso úmido e 11% pelo ecocardiograma, já P2 obteve 28% e 19%, 

respectivamente em relação ao SC. A medida de peso úmido mostra que a 

hipertrofia de P2 é significativamente maior que a de P1. 
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Figura 10 – Massa ventricular esquerda, dados obtidos a partir do peso úmido do 

ventrículo esquerdo e de valores estimados por ecocardiograma 

corrigidos pelo peso corporal. Média ± desvio padrão. Análise de 

variância de um caminho, com post-hoc de Tukey, p<0,05 *vs SC; 

p<0,01 # vs SC; p<0,01 & vs P2. 
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Figura 11 – Percentual de aumento da massa ventricular esquerda, dados obtidos a 

partir do peso úmido do ventrículo esquerdo e de valores estimados por 

ecocardiograma corrigidos pelo peso corporal. 

 

A tabela 1 contém os dados de hipertrofia cardíaca verificada nos grupos 

treinados, tanto pelo aumento da massa do ventrículo esquerdo (MVE) em relação ao 

SC quanto pelo aumento do septo intraventricular em diástole (SIVEDia) e em sístole 

(SIVEDia), da parede posterior em diástole (PPVEDia) e em sístole (PPVESis) de P2. 

P1 teve aumento significativo em relação ao SC apenas em SIVESis e PPVEDia, e 

diferença significativa também em relação ao P2 de SIVEDia e PPVEDia. Apenas no 

grupo P2 ocorreu aumento significativo do espessamento relativo da parede do 

ventrículo esquerdo (ERP), do diâmetro do ventrículo esquerdo em diástole (DVEDia) 

e em sístole (DVESis), estes dois últimos caracterizam uma hipertrofia excêntrica. 
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Tabela 1 – Hipertrofia cardíaca, analisada através dos dados obtidos pelo exame 

ecocardiográfico, modo-M. Média ± desvio padrão. Análise de variância de um 

caminho, com post-hoc de Tukey. 

Medida SC (n=7) P1 (n=6) P2 (n=6) 

SIVEDia (cm) 0,128±0,006 0,136±0,005$ 0,154±0,009# 

SIVESis (cm) 0,184±0,015 0,209±0,018* 0,215±0,017# 

PPVEDia (cm) 0,130±0,006 0,138±0,005*$ 0,157±0,006# 

PPVESis (cm) 0,208±0,017 0,220±0,016 0,232±0,011* 

DVEDia (cm) 0,644±0,03 0,672±0,01 0,688±0,03* 

DVESis (cm) 0,388±0,026 0,410±0,012 0,428±0,027* 

ERP 0,406±0,02 0,431±0,04 0,456±0,03* 

MVE (mg/g) 4,150±0,18 4,593±0,21* 4,945±0,42# 

p<0,05, * vs SC; p<0,01 # vs SC; p<0,01 $ vs P2. 

 

A tabela 2 mostra os resultados de função ventricular. A fração de ejeção 

(FEj), a fração de encurtamento (FEn) e a velocidade média de encurtamento das 

fibras circunferências do ventrículo esquerdo (VME), são dados de função sistólica. 

Os picos das ondas E e A, a relação E/A e o tempo de relaxamento isovolumétrico 

(TRIV) são medidas de função diastólica. 

A freqüência cardíaca (FC) apresentada foi mantida durante o exame de forma que 

não houvesse diferença entre os grupos experimentais. 

Em relação à função sistólica, não houve diferença entre os grupos em nenhum dos 

índices analisados. Já a função diastólica está aumentada no grupo P2, quando 

comparado ao controle (SC), por uma relação E/A maior. O mesmo é visto com o 

aumento do TRIV, mas que ocorre não apenas em P2, mas também em P1 em 

relação ao grupo SC. 
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Tabela 2 – Freqüência Cardíaca e índices de função ventricular obtidos pelo exame 

ecocardiográfico. Média ± desvio padrão. Análise de variância de um caminho, com 

post-hoc de Tukey. 

Medida SC (n=7) P1 (n=6) P2 (n=6) 

FC (bpm) 220,8±18 207,6±24 219,0±22 

Função Sistólica    

FEj (%) 77±5 75±2 73±2 

FEn (%) 39±4 38±3 36±2 

VME (m/s) 0,204±0,02 0,211±0,2 0,222±0,04 

Função Diastólica    

Pico E (m/s) 0,451±0,05 0,499±0,05 0,458±0,03 

Pico A (m/s) 0,328±0,06 0,333±0,03 0,279±0,01 

Relação E/A 1,396±0,16 1,504±0,19 1,644±0,11* 

TRIV(ms) 27,6±1,9 30,7±1,5* 30,7±2,0* 

p<0,05, * vs SC. 
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5.6 Marcadores moleculares de hipertrofia cardíaca 

 

A figura 12 mostra a expressão gênica do ANF após o período experimental e 

esta não foi alterada por nenhum dos protocolos de treinamento de natação. 
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Figura 12 – Expressão gênica do fator natriurético atrial (ANF). Média ± desvio 

padrão. Dados avaliados pelo teste t de Student p<0,05 *vs SC. 
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A expressão gênica da α-actina esquelética após o protocolo experimental 

está demonstrada na figura 13 e não foi diferente entre os grupos treinados e 

controle. 
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Figura 13 – Expressão gênica da alfa actina esquelética (α-actina). Média ± desvio 

padrão. Dados avaliados pelo teste t de Student p<0,05 *vs SC. 
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Apenas o grupo treinado P2 teve uma redução significativa na expressão do 

gene da β-miosina de cadeia pesada após o período experimental, como 

demonstrado na figura 14, atingindo um valor equivalente a 5% da expressão do 

grupo SC. 
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Figura 14 – Expressão gênica da beta miosina de cadeia pesada (β-MHC). Média ± 

desvio padrão. Dados avaliados pelo teste t de Student p<0,05 *vs SC. 

 



 38 38 

6. DISCUSSÂO 

 

O treinamento de natação resultou em bradicardia de repouso, aumento do 

desempenho físico e do VO2máx, o que já era esperado para um treinamento aeróbio, 

mostrando a eficácia dos protocolos de treinamento. Ambos os grupos tiveram HC, 

sendo a do P2 maior que P1. P2 ainda apresentou uma redução na expressão da β–

MCP, contrariando o que ocorre na HC patológica, na qual há um aumento na 

expressão deste gene. 

 

6.1 Massa Corporal 

 

O peso corporal entre os grupos estudados não era diferente nem no início, 

nem em nenhuma semana até o fim do protocolo experimental, mas todos os grupos 

tiveram aumento de PC significante no decorrer do protocolo, que é diferente do 

inicial para todos os grupos, o que pode ser observado tanto na figura 1, quando na 

figura 2. Nesta última, é encontrada diferença significativa em relação ao início a 

partir da quinta semana, até o final do protocolo. O treinamento físico, tanto P1 

quanto P2, não alterou o ganho de PC que ocorreu de forma semelhante para todos 

os grupos estudados. 

 

6.2 Desempenho Físico 

 

A figura 3,mostra um aumento no tempo de duração do teste máximo em 

esteira após o período experimental dos animais que treinaram em relação aos 

controles, que significa uma melhora de desempenho físico induzido pelo 

treinamento, mesmo com uma avaliação inespecífica em esteira para um treinamento 

de natação. Este resultado pode ser explicado pelo fato de tanto a corrida quanto a 

natação exigirem maior trabalho dos membros posteriores em ratos. Assim, a 

musculatura exercitada no treinamento de natação obteve uma adaptação que 

resultou em melhora de desempenho no teste máximo em esteira. 
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6.3 Potência aeróbia 

 

O consumo máximo de oxigênio (VO2máx) retrata a capacidade máxima do 

organismo de extrair oxigênio. Esta é a medida que melhor avalia a potência aeróbia, 

quantidade máxima de energia que pode ser transformada no mecanismo aeróbio 

das fibras musculares em trabalho por unidade de tempo (DENADAI, ORTIZ & 

MELLO, 2004). 

As figuras 4 e 5 mostram o VO2máx dos animais antes e após o protocolo 

experimental, respectivamente. Na figura 4 observa-se que os animais de todos os 

grupos tinham o mesmo nível médio de VO2máx no início do período experimental. E 

na figura 5 está evidenciada a eficiência do treinamento com uma reposta de maior 

VO2máx para os grupos que treinaram e uma redução para o grupo controle. Isso 

pode ser explicado pelo fato do VO2máx reduzir com a idade (HEPPLE, HAGEN, 

KRAUSE & JACKSON, 2003; BABCOCK, PATERSON & CUNNINGHAM, 1992; 

SOMANI, BUCKENMEYER, DUBE, MANDALAYWALA, VERHULST & KNOWLTON, 

1992; CARTEE & FARRAR, 1987; MAZZEO, BROOKS & HORVATH, 1984). Assim, 

este resultado é compatível com o encontrado na literatura (EVANGELISTA et al., 

2005 e WISLOFF et al., 2001), ratos com treinamento em esteira também tiveram um 

VO2máx maior com o treinamento e menor dos controles em relação ao início do 

período experimental. 

 

6.4 Hemodinâmica 

 

6.4.1 Pressão Arterial Média (PAM) de repouso após o treinamento 
 

A PAM de repouso apresentada na figura 6, mostra que o treinamento por 

natação, tanto de P1 quanto de P2, não resultou em alteração em relação ao SC dos 

animais estudados. A adaptação à pressão arterial parece depender da presença ou 

não de hipertensão arterial (MCARDLE, KATCH & KATCH, 2001; RONDON et al., 

2005). O efeito do treinamento físico sobre a pressão arterial em normotensos ainda 

não está muito esclarecido, mas nossos dados corroboram com estudos anteriores 

de nosso laboratório e outros da literatura, que observaram manutenção da pressão 
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arterial com o treinamento físico aeróbio (MEDEIROS et al.,2004; FENNING et al., 

2003; MEDEIROS et al., 2000). 

 

6.4.2 Freqüência Cardíaca (FC) de repouso após o treinamento 
 

O treinamento utilizado neste trabalho levou a bradicardia de repouso dos 

animais treinados, figura 7, o que mostra a eficácia do treinamento aeróbio e 

corrobora com os dados da literatura. Esta é uma medida comumente utilizada como 

marcador de treinamento aeróbio. E segundo Medeiros, 2004, esta bradicardia de 

repouso induzida pelo treinamento de natação em ratos é mediada pelo aumento da 

atividade vagal cardíaca. Diferente do que ocorre com o treinamento em esteira para 

ratos (NEGRÃO et al., 1992), que a bradicardia ocorre em função da alteração das 

células marcapasso, com redução da freqüência cardíaca intrínseca. 

 

6.5 Morfofuncionalidade cardíaca 

 

6.5.1 Hipertrofia Cardíaca 
 

A massa cardíaca foi avaliada pela razão peso úmido do ventrículo esquerdo 

pelo peso corporal (VE/PC) e através do ecocardiograma (ECO). O resultado obtido 

através do ECO mostra sua tendência a superestimar os valores de massa de VE 

(CANTOR, BABICK, VASANJI, DHALLA & NETTICADAN, 2005). Isso deve ocorrer 

em função da massa ser estimada pelo ECO através de fórmulas matemáticas. Estas 

utilizam a espessura do septo intraventricular (SIVE) e da parede posterior do VE 

(PPVE) e seu diâmetro por cortes transversais na altura do músculo papilar e 

pressupõem que o ventrículo possui uma forma geométrica elíptica, com largura 

equivalente a 2/3 da altura e assume que este é simétrico. 

A massa ventricular observada tanto pelo ECO quanto pelo peso úmido 

mostra que houve HC em ambos os grupos treinados em relação ao SC. Através da 

análise do peso úmido verifica-se ainda uma diferença entre o grupo P1 e P2. Os 

resultados mostram um HC maior para este último, o qual teve maior sobrecarga de 

treinamento. 
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Ainda pelo ECO, verifica-se uma HC excêntrica em P2, pelo aumento 

significativo do diâmetro do ventrículo esquerdo em diástole e em sístole. Também 

se verifica um espessamento tanto da PPVE quanto do SIVE, nos dois grupos 

treinados. 

 

6.5.2 Função ventricular 
 

A HC patológica geralmente está associada a disfunções sistólicas ou 

diastólicas (CANTOR et al. , 2005; KATZ, 1996; LITWIN et al., 1994) . Já a HC que 

ocorre em resposta ao treinamento físico aeróbio não tem sido associada a estas 

disfunções. Ao contrário, alguns trabalhos mostram uma melhora na função diastólica 

(FAGARD, 1997; BARBIER et al., 2006). 

A tabela 2 mostra os dados obtidos nos dois protocolos de treinamento e do 

grupo SC referentes à função sistólica, FEj, FEn e a VME, sem diferenças entre os 

grupos. O treinamento aeróbio não alterou a função sistólica. O que corrobora com 

os dados da literatura (PERRINO et al., 2006; BARBIER et al., 2006; NOTTIN et al., 

2004; PELÀ et al., 2004; FENNING et al., 2003; DERUMEAUX et al., 2002; PLUIM et 

al, 2000; GEORGE et al., 1995; BRANDÃO et al., 1993; COHEN & SEGAL, 1985; 

CHILD, BARNARD & TAW, 1984). 

Já a função diastólica dos grupos treinados apresentou uma melhora em 

relação ao controle, quando analisada pelo TRIV. Quando analisada pela relação 

E/A, apenas o grupo P2 mostrou melhora. E ao analisar os picos E e A isoladamente, 

não houve diferença entre os grupos. Estes resultados de P2 coincidem com alguns 

dados mais recentes da literatura com atletas, que relacionam a hipertrofia excêntrica 

em resposta ao treinamento aeróbio e o aumento da relação E/A, melhora da função 

diastólica (NOTTIN et al., 2004; PELÀ et al.,2004; CASO et al.,2000; KARJALAINEN 

et al., 1997). Os dados com atletas não têm durante o ecocardiograma a FC 

controlada, como acontece com os animais que estão anestesiados. Com animais 

experimentais, ainda não há dados na literatura que mostram a melhora da função 

diastólica pelo aumento da razão E/A ou pelo TRIV. Assim, este protocolo de 

treinamento de P2 pode ser utilizado como modelo de hipertrofia excêntrica similar a 

que ocorre em atletas. 
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6.6 Marcadores moleculares de hipertrofia cardíaca 

 

A hipertrofia cardíaca induzida por treinamento de natação, mesmo no 

protocolo de maior sobrecarga, não foi capaz de alterar a expressão dos genes do 

ANF e da α–actina esquelética apresentadas nas figuras 12 e 13, corrobora com os 

resultados encontrados com treinamento de corrida por Jin e colaboradores em 2000. 

Diferente do que ocorre na hipertrofia patológica, que aumenta a expressão destes 

genes (IZUMO, NADAL-GINRD & MAHDAVI, 1988; SWYNGHEDAUW, 2006). 

Já a expressão do gene da β–MCP foi reduzida no protocolo de maior 

freqüência de treino, essa alteração é contrária do que acontece na hipertrofia 

patológica, que aumenta esta expressão (SWYNGHEDAUW, 2006; WEINBERG, 

THIENELT, KATZ, BARTUNEK, TAJIMA, ROHRBACH, DOUGLAS & LORELL, 

1999). Este resultado é contrário também ao encontrado em treino anaeróbio de 

natação (VERZOLA et al., 2006) e a outros que não encontraram alteração com o 

treinamento de maior duração (IEMITSU, MIYAUCHI, MAEDA, SAKAI, KOBAYASHI, 

FUJII, MIYAZAKI, MATSUDA & YAMAGUCHI, 2001;JIN et al., 2000; RAFALSKI, 

ABDOURAHMAN & EDWARDS,2007; SCHEINOWITZ et al., 2003). 
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7 CONCLUSÕES 

 

Os protocolos de treinamento de natação não alteraram a evolução do peso 

corporal, a PAM, a função sistólica e nem a expressão dos genes ANF e α–actina 

esquelética dos animais estudados, mas levaram a bradicardia de repouso, a 

melhora de desempenho no teste máximo e da potência aeróbia, além de induzirem 

a hipertrofia cardíaca. 

O grupo P2 teve maior aumento da massa cardíaca que P1. E teve, ainda 

aumento na cavidade ventricular, o caracteriza uma hipertrofia excêntrica, além de 

ter melhorado sua função diastólica. Esta caracterização do P2, assemelha-se à 

encontrada nos atletas em trabalhos mais recentes, o que possibilita a utilização 

deste protocolo em trabalhos que desejem estudar alterações mais condizentes com 

as características dos atletas de modalidades aeróbias. 

O grupo P2 ainda teve uma redução na expressão do gene da β–MCP, oposto 

do que ocorre na hipertrofia patológica, na qual há aumento da expressão deste 

gene e dos demais estudados neste trabalho. Assim os resultados sugerem que a 

hipertrofia fisiológica induzida pelo treinamento de natação, mesmo a do grupo de 

maior sobrecarga, ativa mecanismos diferentes da patológica por serem induzidas 

por estímulos diferentes. 
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