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1. RESUMO 

 

Vários suplementos nutricionais (ervas, vitaminas e micronutrientes) melhoram as 

respostas aos diferentes tipos de treinamento em idosos. Este estudo pretende 

verificar os efeitos de treinamento de resistência após suplementação de glutamina. 

Animais, com quinze meses de idade serão divididos em dois grupos (n = 8): 

treinamento de resistência (TR) e treinamento de resistência suplementado com 

glutamina (TRG). O treinamento será realizado diariamente durante 12 semanas. O 

peso corporal e a pressão arterial sistólica serão determinados no momento do 

sacrifício (18 meses de idade). Fragmentos do átrio direito serão estudados por 

microscopia eletrônica e morfometria. Poder-se-á avaliar se a suplementação de 

glutamina apresenta influência sobre o treinamento resistido é acompanhada ou não 

de hipertrofia do aparelho secretor dos cardiomiócitos do átrio direito em ratos idosos. 

Palavras-chaves: suplementação com aminoácido; treinamento anaeróbio; 

morfometria. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo verificar a influência da glutamina sobre os efeitos do 

treinamento de resistência. Serão utilizados ratos Wistar com quinze meses de idade 

que serão divididos em dois grupos (n=8): treinamento de resistência (TR) e 

treinamento de resistência suplementado com glutamina (TRG). O treinamento será 

realizado diariamente durante 12 semanas. No momento do sacrifício (18 meses de 

idade), serão determinados o peso corporal e a pressão arterial sistólica. O átrio direito 

será isolado e dividido em pequenos segmentos que serão utilizados para realização 

de cortes para exame ao microscópio eletrônico de transmissão. 

Os valores dos grupos serão comparados estatisticamente pelo teste t de 

Student, pela utilização do programa GraphPad 5 (GraphPad Software, San 

Diego, CA USA).   

 



3. OBJETIVOS  

 

Em primeiro lugar, verificar se a suplementação com glutamina pode ter efeitos 

sobre o treinamento de resistência. Posteriormente, o impactado sobre o peso 

corporal e a pressão arterial sistólica. Por fim, analisar os resultados sobre o 

grupo (TR) e o grupo suplementado com glutamina (TRG). 

 

4. METODOLOGIA 

 

Animais. Serão utilizados ratos Wistar machos com 15 meses de idade, obtidos do 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Os ratos serão 

mantidos a 23º C sob um ciclo de escuro/claro de 12 h/12h. Os animais serão 

alimentados com uma dieta padrão e divididos aleatoriamente nos seguintes grupos 

de 8 animais cada: resistência treinado (TR) e grupo resistência treinado 

suplementados com glutamina (TRG).  

Delineamento experimental. Uma solução aquosa de L-glutamina será administrada 

a ratos do grupo TRG por gavagem (1 g kg-1 peso em soro fisiológico 3ml), 1h antes 

da sessão de treinamento de acordo com Shewchuk et al, (1997) e Lagranha et al, 

(2004). A solução de glutamina será preparada antes da administração para evitar a 

hidrólise da glutamina. Ratos do grupo RT receberão 3 ml de soro fisiológico (0,1 mol/l 

citrato, pH 4.5) como placebo. O peso corporal e a pressão arterial serão medidos no 

momento do sacrifício. Cada rato será anestesiado (xilazina-cetamina 80:40 mg/kg 

ip), e a pressão sanguínea avaliada por medida indireta usando o método de cauda-

manguito (Brito et al, 1997).  

Treinamento de resistência. Ratos em ambos os grupos serão treinados para subir 

uma escada vertical (inclinação de 80°) de 1,1 m com pesos amarrados à sua cauda 

(Hornberger e Farrar, 2004), cinco dias por semana, durante 12 semanas. Cada 

sessão de treino consistirá de seis subidas. O peso que carregar durante cada sessão 

será progressivamente aumentado. Ao longo de 12 semanas, o peso máximo 

transportado por ratos deverá ser 50% do seu peso corporal (PC). Esta carga será 

mantida durante todo o resto do período de experiência. A manipulação dos animais 



foi aprovada pelo Comitê de ética da Universidade, em conformidade com os 

princípios internacionais para pesquisas biomédicas envolvendo animais.  

Microscopia eletrônica. No final do experimento, cada animal será anestesiado com 

injeção intraperitoneal de Pentobarbital sódico (3 mg/100 g do peso corporal) e depois 

sacrificado. Os animais serão heparinizados antes da fixação para otimizar a 

perfusão-fixação. Os átrios direito e esquerdos serão perfundidos através dos 

ventrículos esquerdos e direito a uma pressão constante de 80 mmHg, usando 0.1 M 

tampão cacodilato buffer (3 min) seguido por solução de glutaraldeído a 2,5% diluída. 

Em seguida, o coração será isolado e pesado. O átrio direito será isolado e dividido 

em trechos de aproximadamente 3 mm de largura e 5 mm de comprimento. Esses 

trechos de tecido serão pós-fixados em tetróxido de ósmio em tampão de cacodilato 

de sódio por 1 hora. Cada peça será desidratada em álcoois, e incluida em resina 

Epon e seccionada para que os miócitos sejam seccionados em direção longitudinal. 

Seções ultrafinas para microscopia eletrônica de transmissão serão coradas com 

acetato de uranila e citrato de chumbo (MIFUNE et al, 2004).  

Morfometria Ultraestructural. Dois blocos escolhidos aleatoriamente de cada átrio, 

em que os miócitos sejam seccionados em direção longitudinal serão utilizados para 

análise quantitativa. As seções ultra finas serão colocadas em uma grade de cobre e 

10 campos escolhidos aleatoriamente por bloco serão selecionados para fotos tiradas 

ao microscópio eletrônico de transmissão Jeol (ICB, USP). O número e tamanho dos 

grânulos secretórios serão obtidos de acordo com o método de Maximov et al, (2004). 

Dez elétrons micrografias por animal, escolhidas por amostragem aleatória 

sistemática das peças serão tiradas com uma ampliação final de x5000 e o número 

de grânulos/miócito será contado. Diâmetros de todos os 7 grânulos presentes em 

cada campo serão determinados em outras micrografias, dez por animal, com 

ampliação final de x15, 000. Em ambos os casos, será utilizado um programa 

computadorizado (Visio Axion, Zeiss). A fórmula a seguir será utilizada para obter os 

volumes relativos de mitocôndrias e complexo de Golgi: Vv [struc] = P [struct] 100 / 

PT; onde Vv [struct] = volume relativo.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  



Animais  

Foram utilizados ratos Wistar com quinze meses de idade que foram divididos 

em dois grupos (n=8): treinamento de resistência (TR) e treinamento de 

resistência suplementado com glutamina (TRG). O treinamento foi realizado 

diariamente durante 12 semanas. No momento do sacrifício (18 meses de idade), 

foram determinados o peso corporal e a pressão arterial sistólica. Na utilização 

dos animais, todos os procedimentos e o protocolo foram aprovados pelo Comitê 

de ética da Universidade São Judas Tadeu (número do protocolo 015/2006).  

Os ratos foram mantidos a 23ºC sob um ciclo de 12 h de luz / 12 h de escuridão. 

No final do 15º mês, os ratos foram distribuídos aleatoriamente nos grupos TR 

(n = 8) ou TRG (n = 8). Uma solução aquosa de L-glutamina foi dada a ratos do 

grupo TRG por gavagem (1 g kg-1 de peso corporal em 3 ml de solução salina) 

1 h antes da sessão de treino de acordo com Shewchuk et al. (1997) e Lagranha 

et al., (2004). Utilizamos uma solução fresca de glutamina, preparada logo antes 

da administração aos animais, para evitar a hidrólise da glutamina. Os ratos do 

grupo TR receberam 3 ml de solução salina (0,1 mol / l citrato, pH 4,5) como 

placebo.   

 Após um período de adaptação (uma semana) aos dispositivos motorizados, os 

animais de ambos os grupos foram treinados a subir uma escada vertical de 

1,1m com inclinação de 80°, com pesos acolados à cauda (HORNBERGER e 

FARRAR, 2004), cinco dias por semana, durante 12 semanas (Fig. 1).   

  



                            

Figura 1 - Ilustração de um dos animais realizando o treinamento resistido 

com pesos de chumbo atrelados à cauda.  

  

Cada sessão de treinamento consistiu de seis subidas na escada. Durante cada 

sessão o peso transportado era aumentado progressivamente. Após a medição 

do peso máximo levantado (uma repetição máxima), a carga de treinamento era 

ajustada em 60% do máximo de repetição. No início de cada semana da 

experiência, determinou-se o peso corporal e a nova carga a ser transportada 

pelos animais durante aquela semana que foi ajustada de acordo com o seu peso 

corporal (Hornberger e Farrar, 2004). 

Após o sacrifício, os animais foram heparinisados afim de otimizar o processo de 

fixação dos fragmentos do átrio.  O átrio direito foi isolado e dividido em pequenos 

segmentos de cerca de 3 mm de largura por 5 mm de comprimento, que foram 

fixados em solução de glutaraldeido a 2% em solução tampão-fosfato. Foram, 

depois pós-fixados em solução de tetróxido de ósmio em tampão cacodilato por 

cerca de uma hora. Os fragmentos foram desidratados em série crescente de 

álcoois e incluídos em resina Epon formando blocos que foram utilizados para 

fazer cortes ultrafinos que foram corados pelo acetato de uranila e citrato de 



chumbo (Mifune et al, 2004). Utilizamos, para analise, dois blocos de cada átrio, 

escolhidos ao acaso. Os cortes ultrafinos foram colocados em telas de cobre 

apropriadas e levadas ao microscópio eletrônico de transmissão (Jeol, ICB, 

USP). 

 

6. RESULTADOS  

 

Peso e pressão sistólica dos animais  

Os pesos dos animais dos dois grupos (389,3 ± 38,45 g e 387,5 ± 37,3 g) 

respectivamente para os grupos TR e TRG não mostraram diferenças significantes 

entre si. Da mesma forma, não houve diferença significante entre as pressões 

sistólicas de ambos os grupos (114 ± 2,6mmHg e 113,4 mmHg) respectivamente 

para os grupos TR e TRG. O peso corporal e a pressão sistólica média obtidas ao 

final do experimento em repouso não mostraram diferença significante entre os 

grupos (p > 0.05) (Tabela 1). 

 

 Tabela 1 – Peso corporal e pressão sistólica (PS) nos dois grupos de animais idosos 

estudados (TR e TRG) após 12 semanas de treinamento. 

    

Uma repetição máxima 

A figura 2 mostra o aumento nos valores absolutos dos pesos levantados pelo grupo 

treinado obtido durante os testes de repetição máxima. Os ratos dos grupos TR e TRG 

tiveram valores semelhantes para os testes de repetição máxima no início do 

experimento (dia zero). Após 6 semanas, a carga levantada pelos ratos do grupo TR 



foi 19% maior do que a carga levantada no primeiro teste e a carga levantada pelos 

ratos do grupo TRG foi 22% maior do que a levantada no primeiro teste (p < 0.05). Ao 

final de 12 semanas, a carga levantada pelos ratos do grupo TR foi 24% maior do que 

aquela obtida no primeiro teste e a carga levantada pelos ratos do grupo TRG foi 26% 

maior do que a do primeiro teste de esforço (p < 0.05). 

 

Figura 2 – Valores para 1 teste de repetição máxima. Resultados são média ± desvio 

padrão. *p < 0.05, comparado com o grupo TR aos 6 meses. **p < 0.05, comparado 

com o grupo TR aos 12 meses. Os grupos foram comparados utilizando o ANOVA e 

teste t  de Student. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em conclusão, os resultados do presente trabalho indicam que, o peso e pressão 

sistólica dos dois grupos não ocorreram mudanças significativas. E comparado ao 

peso levantado, o grupo suplementado com a glutamina apresentou um desempenho 

maior, ao ser comparado sem a utilização de suplemento. 
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