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Resumo 

O objetivo do presente estudo será avaliar os efeitos de 8 semanas de treinamento 

físico aeróbico de alta intensidade na capacidade física e na função ventricular de 

ratos treinados previamente ao IM. Serão utilizados ratos Wistar machos divididos 

em grupos: Controle – acompanhados durante todo o experimento; Sedentário 

infartado – os animais ficarão 8 semanas em acompanhamento, sendo 

posteriormente submetidos à cirurgia de IM; Treinado infartado, treinado por 8 

semanas, sendo submetidos posteriormente ao IM. Após 2 dias de IM os animais 

serão submetidos à análise ecocardiográfica da área de IM e da função ventricular. 

Os dados serão apresentados como média ± EPM. A análise de variância (ANOVA) 

uma ou duas vias será devidamente empregada.  

Introdução  

Nas últimas décadas, os avanços na medicina e alterações no estilo de vida, 

incluindo controle de peso, atividade física, cessação do tabagismo e modificação da 

dieta, têm contribuído para a prevenção de doenças cardiovasculares. O 

treinamento físico (TF) desempenha um papel fundamental na preservação e 

promoção da saúde, e isso tem se tornado um tema importante no controle das 

cardiopatias (Shephard & Balady, 1999; George et al., 2011).  

Evidências epidemiológicas indicam que há uma forte correlação entre os 

indivíduos que se exercitam regularmente com aqueles que sobrevivem a um infarto 

do miocárdio (IM) (Frasier et al., 2011). Idosos que são sedentários parecem perder 

a sensibilidade à angina pré-IM, tornando mais comuns os IMs silenciosos (Abete et 

al., 2001). Devido à relação entre o tamanho do IM e mortalidade (Herlitz et al., 

1988), o exercício é postulado para promover a sobrevivência, atrasando a morte 

celular durante o processo necrose e apoptose teciduais. De fato, estudos anteriores 

mostraram que o exercício aeróbico pode levar à proteção do miocárdio contra 

isquemia-reperfusão (Hamilton et al., 2001) e contra o IM em ratos (Dayan et al., 

2005). No entanto, os efeitos do TF aeróbico de alta intensidade na capacidade 

física e na função ventricular de ratos treinados previamente ao IM, permanecem 

pouco estudados.  

Objetivos 



Dessa forma, o objetivo do presente estudo será avaliar os efeitos de 8 

semanas de TF aeróbico de alta intensidade na capacidade física e na função 

ventricular de ratos treinados previamente ao IM. 

Métodos e Desenvolvimento 

Serão utilizados ratos Wistar machos divididos em grupos:  

 Controle (C, n=8) – acompanhados durante todo o experimento. 

 Sedentário infartado (SI, n=8) – os animais ficarão 8 semanas em 

acompanhamento, sendo posteriormente submetidos à cirurgia de IM. 

 Treinado infartado (TI, n=8) – os animais serão submetidos a 8 semanas de TF 

aeróbico de alta intensidade e serão posteriormente submetidos à cirurgia de IM. 

Teste de Esforço Máximo e Protocolo de Treinamento Físico – Os animais 

serão submetidos a um teste de esforço escalonado, com incrementos de 

velocidade de 0,3 m/min a cada 3 minutos, em esteira rolante, até atingirem a 

exaustão. A velocidade máxima do teste de esforço será utilizada para prescrição do 

TF (90-95% da velocidade máxima atingida no teste), bem como para avaliação da 

capacidade cardiorrespiratória nos grupos estudados antes do período de TF, 4 

semanas após seu inicio e ao final do protocolo. O protocolo de TF será realizado 5 

vezes por semana, 60 minutos por dia, durante 8 semanas.    

Infarto do Miocárdio – Após o protocolo de TF ou acompanhamento dos 

animais, estes serão submetidos à cirurgia de indução do IM. Os animais serão 

devidamente anestesiados e submetidos à respiração artificial. Com a parede 

torácica aberta, a artéria coronária será visualizada e ligada com fio cirúrgico de 

nylon (mononylon 6.0). Após o procedimento, a caixa torácica será fechada e os 

animais estimulados à voltarem a respiração natural.  

Ecodopplercardiograma – Após 2 dias de indução do IM, os animais serão 

submetidos à uma avaliação ecocardiográfica no intuito de verificar parâmetros de 

morfometria, função sistólica, diastólica e função global.  

Os dados serão apresentados como média ± EPM. A análise de variância 

(ANOVA) uma ou duas vias será devidamente empregada.  



Após a avaliação ecocardiográfica os animais serão mortos por decapitação e 

será retirado coração, rins, pulmões, tecido adiposo retroperitoneal, músculo sóleo e 

gastrocnêmio para avaliações bioquímicas e moleculares posteriores.  

Resultados Preliminares 

Ao início do protocolo, o peso corporal foi semelhante entre os grupos 

estudados (~260g). Os animais dos grupos C (1,4±0,05), SI (1,3±0,02) e TI 

(1,4±0,30) apresentaram valores semelhantes da velocidade máxima atingida no 

teste de esforço. Os grupos experimentais iniciaram o período de TF recentemente, 

portanto, estes são os parâmetros avaliados até o presente momento.  
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