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Histórico do Evento 

O Simpósio Brasileiro de Fisiologia Cardiovascular nasceu do encontro dos grupos 

de Fisiologia Cardiovascular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (FMRP-USP) e da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), que em 1996 realizaram o I Mini-Simpósio de Fisiologia 

Cardiovascular em Ribeirão Preto, SP. A partir de 1998, este encontro já adquiriu 

caráter nacional, haja visto que outros grupos de pesquisa em Fisiologia 

Cardiovascular de diferentes estados e universidades brasileiras se uniram aos 

grupos da FMRP-USP e da UNIFESP durante o evento que ocorreu na cidade de 

Ribeirão Preto, SP. Neste encontro também ficou estabelecido que o Simpósio 

tivesse uma característica itinerante, cabendo ao grupo escolhido a organização 

do futuro evento. Assim, a partir de 1999 as edições anuais do Simpósio Brasileiro 

de Fisiologia Cardiovascular já foram organizadas por diferentes grupos, passando 

por diversas cidades brasileiras, localizadas em sua maioria no eixo Sudeste-Sul 

do país. 

No último Simpósio (o XXIII), em Araraquara - São Paulo (UNESP), ficou decidido 

que o XXIV Simpósio Brasileiro de Fisiologia Cardiovascular seria realizado na 

cidade de Goiânia, GO. A Universidade Federal de Goiás (UFG) sediará o evento 

pela segunda vez, fora do eixo Sul- Sudeste do Brasil. Isso contribuirá para 

exposição e consolidação dos novos grupos de pesquisas em Fisiologia e 

Farmacologia Cardiovascular em formação nesta instituição bem como de outros 

grupos do Centro – Oeste, contribuindo para a descentralização da pesquisa 

científica nestas áreas no Brasil. 
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PROGRAMA – QUARTA - FEIRA 29 DE JANEIRO DE 2020 

 

CREDENCIAMENTO – à partir das 16h30 

 

CERIMÔNIA DE ABERTURA – 17h30 – 20h 

Boas Vindas – 18h -18h30 

1º. Prof. Dr. Carlos H. Xavier – Presidente do 24º SBFCV 

2º. Prof. Dr. Gustavo R. Pedrino – Diretor do Instituto de Ciências 

Biológicas – ICB/UFG 

3º. Prof. Dr. Edward Madureira Brasil – Reitor da Universidade Federal 

de Goiás – UFG. 

Mesa redonda de abertura – MULHERES NA CIÊNCIA – 18h30 – 

20h 

1ª. Profa. Dra. Marize Campos Valadares – UFG, Goiânia-GO 

2ª. Profa. Dra. Gisele Facholi Bomfim – UFMT, Sinop-MT 

3ª. Profa. Dra. Débora Simões de Almeida Colombari – UNESP, 

Araraquara-SP 

 

COQUETEL – 20h – 22h  

  29/jan 30/jan 31/jan 

8h - 10h   Sessão Oral 1 Sessão Oral 4 

10h - 10h30   intervalo 

10h30 - 12h   Sessão Oral 2 Sessão Oral 5 

12h - 14h  Almoço 

14h - 16h   Sessão Oral 3 Sessão Oral 6 

16h - 16h30   intervalo 

16h30 - 18h 

 

Sessão de 
Pôster 

Mesa 
Redonda:“Saúde 
Mental na Pós-

Graduação” 

17h30 –20h 
Cerimônia de Abertura 

eMesa Redonda 
"Mulheres na ciência" 

    



PROGRAMA – QUINTA - FEIRA DIA 30 DE JANEIRO DE 2020 

 

8:00 – 10:00 – SESSÃO ORAL 1 

TEMA: Controle Central 

Coordenadores:Carlos Crestani (UNESP) e Leonardo M. Cardoso 

(UFOP) 

 

8:00 – 8:15 

APETITE E PALATABILIDADE AO SÓDIO EM RATOS TRATADOS COM 

ANTAGONISTA DE RECEPTORES NMDA.  

Aline Aparecida Zenatti – UNESP 

 

8:15 – 8:30 

DESCENDING MEDIAL MEDULLARY PATHWAY MEDIATING CARDIAC 

REPONSES EVOKED FROM PERIAQUEDUCTAL GRAY. 

Gean Carlos Alves Moraes – UFG  

 

8:30 – 8:45 

ALTERAÇÕES NAS CORRENTES GABAÉRGICAS DE NEURÔNIOS DO NTS 

DE RATOS SUBMETIDOS A HIPÓXIA MANTIDA. 

Júlio César Pascoaloti-Lima – USP 

 

8:45 – 9:00 

CARACTERIZAÇÃO DAS RESPOSTAS CARDIORRESPIRATÓRIAS 

DESENCADEADAS POR APNEIAS OBSTRUTIVAS E QUIMIORREFLEXO 

PERIFÉRICO EM RATOS COM EPILEPSIA INDUZIDA PELA PILOCARPINA. 

Cláudio Quintino Lima Junior - UFG 

 

9:00 – 9:15 

EFEITO DA APNEIA OBSTRUTIVA INTERMITENTE NO QUIMIORREFLEXO E 

REATIVIDADE VASCULAR EM RATOS COM EPILEPSIA INDUZIDA PELO 

ABRASAMENTO ELÉTRICO DA AMÍGDALA.  

Poliana P. Ghazale – UNIFESP 

 

9:15 – 9:30  

TRATAMENTO COM MINOCICLINA ATENUA A EXCITABILIDADE 

EXACERBADA DE NEURÔNIOS BAROSENSÍVEIS EM MODELO DE ISQUEMIA 

CARDÍACA FRENTE À RESPOSTA PRESSORA INDUZIDA. 

Paulo Ricardo Lopes – UFG  

 

9:30 – 9:45 

PARTICIPAÇÃO DOS NEURÔNIOS CATECOLAMINÉRGICOSA2 

NODESENVOLVIMENTO DA HIPERTENSÃO RENOVASCULAR.  

Stefanne Madalena Marques – UFG/UNESP  



9:45 – 10:00 

ENVOLVIMENTO DOS RECEPTORES AT1 E AT2 DO NÚCLEO MEDIAL DA 

AMÍDALA NO CONTROLE DAS RESPOSTAS CARDIOVASCULARES AO 

ESTRESSE. 

Willian Costa-Ferreira – UNESP  

 

10:00 - 10:30  INTERVALO 

 

10:30 – 12:00     SESSÃO ORAL  2 

TEMA: Periférico - Fármacos  

Coordenadores:Joao Paulo J. Sabino (UFPI) e Thyago M. de 

Queiroz (UFPE) 

 

 

10:30 –  10:45  

POTENTE AÇÃO VASOCONSTRITORA DO VENENO DE UM 

SAPOAMAZÔNICO. 

Cintia Vieira dos Santos – UFMT 

 

10:45 – 11:00 

ATENUAÇÃO DO EFEITO INDUTOR DO ISOPROTERENOL COMO LESÃO 

SEMELHANTE A INFARTO EM RATOS COM O TRATAMENTO DE UM NOVO 

COMPOSTO ANTIOXIDANTE (LQFM219) HÍBRIDO DO CELECOXIBE E 

DARBUFELONA. 

Eder Soares de Almeida Santos – UFG  

 

11:00 –  11:15 

EMPAGLIFLOZINA REDUZ EVENTOS ARRÍTMICOS E MELHORA O 
TRANSIENTE DE Ca2+ EM CARDIOMIÓCITOS DE RATOS COM LESÃO 
INDUZIDA POR HIPÓXIA. 
Danúbia Silva dos Santos –  USP 
 

11:15 – 11:30 

AVALIAÇÃO DO EFEITO HIPOTENSOR DE PEPTÍDEOS DE FEIJÃO COMUM 
HARD-TO-COOK (PHASEOLUS VULGARIS) EM ANIMAIS NORMOTENSOS E 
HIPERTENSOS. 
Juliana Villa Verde Ribeiro - UFG 

 

11:30 – 11:45 

PARTICIPAÇÃO DO INFLAMASSOMA NLRP3 NA DISFUNÇÃO CARDÍACA 

INDUZIDA POR TESTOSTERONA. 

Juliano Vilela Alves – FMRP - USP  

 

 

 

 

 



11:45 – 12:00 

PARTICIPAÇÃO DA VASOPRESSINA NA RESPOSTA INDUZIDA POR SALINA 

HIPERTÔNICA INTRAGÁSTRICA EM RATOS COM HIPERTENSÃO 

RENOVASCULAR. 

Kássia Kristina Sousa – UFG  
 

12:00 – 14:00   ALMOÇO 

 

 

14:00 – 16:00     SESSÃO ORAL  3 

                           TEMA: Aspectos Clínicos  

                           Coordenadores:Monica A. Sato (CUSABC) e Silvia 

Guatimosim Fonseca (UFMG) 

 

14:00 – 14:15 

DISPOSITIVO NÃO INVASIVO PARA ESTÍMULO HIPERTENSIVO NOS 

BARORRECEPTORES CAROTÍDEOS. 

Alessandro Pinheiro – UNB 

 

14:15 – 14:30 

EXPRESSÃO DE IL-8 ASSOCIADA A FATORES ANTROPOMÉTRICOS E 
RISCOS CARDIOVASCULARES EM ADOLESCENTES COM EXCESSO DE 
PESO. 
Taynara Santos Santana – UFMT 
 

14:30 – 14:45 

PERFIL DAS INTERNAÇÕES E MORTALIDADE POR DOENÇAS DO 

APARELHO CIRCULATÓRIO NO MUNICÍPIO DE PALMAS (TO). 

Herika Sarah Felix Caetano – UFT 

 

14:45 – 15:00 

PARTICIPAÇÃO DO RECEPTOR NICOTÍNICO ALFA 7 NA DOENÇA ARTERIAL 

CORONARIANA HUMANA. 

Ildernandes Vieira Alves – UFMG 

 

15:00 – 15:15 

FUNÇÃO BARORREFLEXA EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON: 

UMA ABORDAGEM FARMACOLÓGICA. 

Jeann L. Sabino Carvalho – UNB 

 

15:15 – 15:30 

PRESENÇA DO GENE GSTM1 EM PACIENTES ATEROSCLERÓTICOS COM 

OU SEM STENT. 

Oximano da Silva Dias Neto – PUC-Goiás 

 

 

 



15:30 – 15:45 

A EVOLUÇÃO NA TERAPIA DA CARDIOMIOPATIA AMILOIDE COM A 

INTRODUÇÃO DO TAFAMIDIS. 

Renata Tuñas Barreiro – UNIFESO 

 

15:45 – 16:00 

INFLUÊNCIA DOS NÍVEIS DE SÓDIO SÉRICO SOBRE A VARIABILIDADE DA 

FREQUÊNCIA CARDÍACA DE DOENTES RENAIS CRÔNICOS 

HEMODIALÍTICOS. 

Viviane Lovatto – UFG 

 

16:00 – 16:30  INTERVALO 

 

16:30 – 18:00  SESSÃO DE PÔSTERES 

  



PROGRAMA – SEXTA - FEIRA DIA 31 DE JANEIRO DE 2020 
8:00 – 10:00    SESSÃO ORAL 4 

             TEMA: Exercício e Metabolismo  

                        Coordenadores:Guilherme F. F. Speretta (UFSC) e Gisele 

Facholi Bomfim (UFMT) 

 

8:00 – 8:15 

RESPOSTAS À INGESTÃO DO SUCO DE BETERRABA ASSOCIADO AO 

EXERCÍCIO FÍSICO AERÓBIO EM MARCADORES SALIVARES DO ESTRESSE 

OXIDATIVO DE MULHERES HIPERTENSAS APÓS A MENOPAUSA.  

Ana Luiza Amaral – UFU 

 

8:15 – 8:30 

EFFECTS OF HYPERLIPIDIC DIET RICH IN SATURATED FATTY ACIDS ON 

BIOCHEMICALS, CARDIOVASCULAR PARAMETERS AND miRNA 

EXPRESSION RELEATED CARDIOMETABOLIC DESEASES, IN RATS 

SUBMITTED TO PERINATAL PROTEIN MALNUTRITION. 

Ana Paula da Fonseca Arcoverde Cabral de Mello – UFPE 

 

8:30 – 8:45 

PERINDOPRIL, ASSOCIADO AO TREINAMENTO FÍSICO MELHORA A RIGIDEZ 

ARTERIAL E PROMOVE ANGIOGÊNESE NA MUSCULATURA ESQUELÉTICA 

DE RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS. 

Danyelle Siqueira Miotto – UNESP 

 

8:45 – 9:00 

DESSINCRONIZAÇÃO CIRCADIANA DURANTE A GESTAÇÃO NÃO GERAM 

PREJUÍZOS CARDIOMETABÓLICOS NA PROLE ADULTA.  

Isabela Cristina Maioni Xavier – UFG 

 

9:00 – 9:15 

EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO (NATAÇÃO) SOBRE A PRESSÃO 

ARTERIAL, SÓDIO NO LÍQUIDO CÉREBRO-ESPINHAL E VOLUME 

CIRCULANTE DE RATOS WISTAR SOB DIETA COM SOBRECARGA DE SÓDIO 

POR 22 SEMANAS A PARTIR DO DESMAME. 

Jaqueline Aparecida Souza – UFOP 

 

9:15 – 9:30  

EFEITOS DA SOBRECARGA AGUDA DE SÓDIO NA INGESTÃO DE ÁGUA, 

EXCREÇÃO RENAL E PRESSÃO ARTERIAL EM ANIMAIS ALIMENTADOS COM 

DIETA HIPERLIPÍDICA. 

Jéssica Matheus de Sá – UNESP 

 

 

 

 



9:30 – 9:45 

EFEITO DO TREINAMENTO DE MAT PILATES NA PRESSÃO ARTERIAL E 

VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM MULHERES NA PÓS 

MENOPAUSA NORMOTENSAS E HIPERTENSAS. 

Ludimila Ferreira Gonçalves – UFU 

 

9:45 – 10:00 

RESPOSTA HEMODINÂMICA AO TREINAMENTO COM CICLOERGÔMETRO 

DE MEMBROS SUPERIORES EM PACIENTES DE TAVI.  

Wátila Moura Sousa – UFG 

 

10:00 - 10:30  INTERVALO 

 

10:30 – 12:00     SESSÃO ORAL  5 

                           TEMA: Obesidade e Reprodução 

                           Coordenadores:Rafael Menezes da Costa (UFJ) e Marina C. 

S. Moreira (IFG) 

 

10:30 –  10:45 

ADOLESCENT LOW PROTEIN DIET EXPOSURE DURING ADOLESCENCE 

INDUCES CARDIOVASCULAR AUTONOMIC DYSFUNCTION IN ADULT MALE 

RATS.  

Anna Rebeka Oliveira Ferreira – UEM 

 

10:45 – 11:00 

EFEITOS DA ANGIOTENSINA-(1-7) NA HIPERTROFIA CARDÍACA INDUZIDA 

PELA GESTAÇÃO EM RATOS HIPERTENSOS.  

Carla Carolina Rodrigues da Silveira – UFG 

 

11:00 –  11:15 

DEXAMETASONA DETERMINA RIGIDEZ ARTERIAL E DESBALANÇO 

AUTONÔMICO SEM ALTERAR PARÂMETROS ECOCARDIOGRÁFICOS EM 

RATOS NORMOTENSOS, MAS NÃO EM RATOS ESPONTANEAMENTE 

HIPERTENSOS. 

Lidieli Pazin Tardelli – UNESP 

 

11:15 – 11:30 

CAFETERIA DIET-INDUCED OBESITY CAUSES INCREASED INTRINSIC 

CARDIAC FUNCTION AND VASCULAR HIPOREACTIVITY IN SEPSIS 

SURVIVORS MICE. 

Natália Ferreira de Araújo – UFMG 

 

11:30 – 11:45 

PROGESTERONA PREVINE EFEITOS DELETÉRIOS SOBRE O ENDOTÉLIO 

PROVOCADOS PELA DEFICIÊNCIA HORMONAL EM RATAS 

OVARIECTOMIZADAS. 

Tagana Rosa da Cunha – UFES 



 

11:45 – 12:00 

ARTÉRIAS UTERINAS DE RATAS PRENHES APRESENTAM PROTEÇÃO 

CONTRA A DISFUNÇÃO ENDOTELIAL INDUZIDA POR NÍVEIS AUMENTADOS 

DE O-GLCNAC: FUNÇÃO DA GSK3Β. 

Vanessa Dela Justina – UFMT 

 
 

12:00 – 14:00   ALMOÇO 

 

 

14:00 – 16:00     SESSÃO ORAL  6 

                           TEMA: Periférico - Vaso 

                           Coordenadores:Lauro Casqueiro Vianna (UnB) e Roger Lyrio 

dos Santos (UFES) 

 

14:00 – 14:15 

FUNÇÃO DAS ARTÉRIAS PULMONARES EM COELHOS RECÉM-NASCIDOS 

COM HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÊNITA ESQUERDA. 

Alecsander Fabricio Moreira Bressan – USP 

 

14:15 – 14:30 

EMPAGLIFLOZINA REDUZ A DISFUNÇÃO RENAL E INIBE A ATIVIDADE DO 

TROCADOR NHE3 NO TÚBULO PROXIMAL DE RATOS NÃO DIABÉTICOS 

COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA.  

Flávio Araujo Borges-Júnior – USP 

 

14:30 – 14:45 

OS AVANÇOS NAS TERAPIAS DE REPERFUSÃO CORONARIANA NA 

SÍNDROME CORONARIANA AGUDA. 

Jairo Tomás de Freitas Filho– CUSO 

 

14:45 – 15:00 

DIMINUIÇÃO DA CONTRAÇÃO DA AORTA EM RATOS WISTAR APÓS 

TRATAMENTO COM GLUCOSAMINA. 

Kamilla Batista da Silva Souza – UFMT 

 

15:00 – 15:15 

DIMINIÇÃO DO RELAXAMENTO ENDOTÉLIO-DEPENDENTE DA ARTÉRIA 
RENAL APÓS O TRATAMENTO COM PREDINISONA EM RATOS WISTAR.  
Gisele A. Amaral – UFMT  

 

15:15 – 15:30 

O EFEITO DO BUTIRATO DE SÓDIO SOBRE A DISFUNÇÃO ENDOTELIAL 

INDUZIDA POR LISOFOSFATIDILCOLINA. 

Melissa Tainan Silva Dias – UFMG 

 



 

15:30 – 15:45 

EXERCÍCIO FÍSICO MELHORA RELAXAMENTO VASCULAR E ESTRESSE 

OXIDATIVO INDUZIDOS PELO TRATAMENTO COM PARACETAMOL EM 

RATOS. 

Mikaelle Costa Correia – UFG 

 

15:45 – 16:00 

ESTUDO DOS EFEITOS VASCULARES E METABÓLICOS DO INIBIDOR DE 

INTEGRASE DOLUTEGRAVIR. 

Olga Lúcia Maquilon Moreno – UFMG 

 

16:00 – 16:30  INTERVALO 

 

16:30 – 18:00 



RESUMOS APRESENTAÇÕES ORAIS 
 

SESSÃO ORAL 01 
 
APETITE E PALATABILIDADE AO SÓDIO EM RATOS TRATADOS COM ANTAGONISTA DE 
RECEPTORES NMDA 
Aline A. Zenatti, Pereira Jr., E.D., Thiele, M., Andrade, C.A.F., Menani, J.V., De Luca Jr., L.A. 
Departamento de Fisiologia e Patologia, Faculdade de Odontologia - FOAr, Universidade Estadual Paulista, 
UNESP, Araraquara, SP – Brasil. 

INTRODUÇÃO: A ingestão de sódio é um comportamento plástico cuja intensidade é modificável 
por sensibilização comportamental, um processo de aprendizado não associativo. Este processo 
parece ser dependente de conexões glutamatérgicas do sistema mesolímbico tal como sugerido 
recentemente pelo bloqueio da sensibilização do apetite ao sódio pelo uso do antagonista NMDA 
MK-801 (Hurley & Johnson, 2013). Entretanto, não se sabe se este tipo de bloqueio também 
poderia alterar o sabor salgado, o que afetaria a sensibilização do apetite ao sódio por 
mecanismos diferentes de conexões exclusivamente mesolímbicas. OBJETIVOS: Investigar se o 
MK-801 altera o sabor salgado utilizando como modelo respostas motoras orofaciais ao sabor do 
NaCl hipertônico. MATERIAIS E MÉTODOS: Ratos Holtzman adultos (n = 11), com apetite ao 
sódio produzido pela combinação de injeção s.c. de diurético (furosemida) e 24 h de remoção do 
sódio ambiente receberam uma injeção i.p. contrabalanceada de MK-801 (0,15 mg/kg) ou veículo 
quinze minutos antes de entrarem no teste de reatividade gustatória ou TRG. O TRG consistiu na 
filmagem de respostas motoras orofaciais em resposta a infusão intraoral (1 ml/min) de NaCl 0,3 M. 
Ao final de um minuto de TRG os ratos entraram no teste do apetite ao sódio (TAS) com acesso a 
dois bebedouros graduados, sendo um com água e outro com NaCl 0,3 M. O TRG foi repetido aos 
60 minutos do TAS. RESULTADOS: O MK-801 não alterou respostas orofaciais ao NaCl 0,3 M 
intraoral em relação ao veículo, seja antes do inicio do TAS (hedônicas: 103 ± 32 vs. 127 ± 27/min; 
aversivas: 6 ± 3 vs. 6 ± 4/min), seja aos 60 min de TAS (hedônicas: 24 ± 11 vs. 45 ± 17/min; 
aversivas: 8 ± 3 vs. 20 ± 7/min). Apesar de não ter alterado o TRG, o MK-801 inibiu a ingestão de 
NaCl 0,3 M por ao menos 45 minutos (7 ± 2 vs. 13 ± 1 ml; p < 0,05), mas deixou de ter efeito aos 
95 minutos (10 ± 3 vs. 14 ± 1 ml). CONCLUSÃO: Os resultados sugerem que o antagonismo não 
específico de receptores NMDA com o MK-801 inibiu a ingestão de NaCl 0,3 M inibindo a busca, 
mas não o sabor produzido pelo mesmo. Os resultados também sugerem que o MK-801 não 
afetou de modo permanente a capacidade de o animal repor o sódio perdido. 
 
DESCENDING MEDIAL MEDULLARY PATHWAY MEDIATING CARDIAC REPONSES EVOKED 
FROM PERIAQUEDUCTAL GRAY 
Gean Carlos Alves Moraes1, Mendonça, M.M.1, Oliveira-Lima, O.C.1, Pinto, M.C.X. 1, Graziani, G. 
1, Mourão, A.A. 1, Ferreira, P.M. 1, Pedrino, G.R.1, Fontes, M.A.P.2, Xavier, C.H.1* 
¹Systems Neurobiology Laboratory. Institute of Biological Sciences. Federal University of Goiás. 
Brazil.²Hypertension Laboratory. Institute of Biological Sciences. Federal University of Minas Gerais. Brazil.  

INTRODUCTION – Periaqueductal gray (PAG) is a midbrain region surrounding the cerebral 
aqueduct that projects to areas controlling behavioral and autonomic outputs. Lateral / dorsolateral 
PAG (l/dl PAG) activity is required for expressing the behavioral and physiological components of 
defense reactions. Cardiovascular responses evoked from PAG include increases in blood 
pressure, heart rate and regional tissue perfusion changes. Since Raphe Pallidus (RPa) comprises 
sympathetic premotor neurons connected to adrenergic supplies innervating the heart, it is worth 
considering the PAG-RPa path. Our aims were to assess: i) whether PAG projects to RPa; ii) the 
amplitude of the inotropic and chronotropic responses evoked from PAG; iii) whether cardiovascular 
responses evoked from PAG rely on RPa. METHODS – experiments were conducted in Wistar rats 

(300g) and were approved by CEUA - UFG (092/18). Firstly, (n=3), monosynaptic retrograde 
tracer Retrobeads were injected into RPa, and PAG slices were analyzed. Other two groups of (n = 
6 each) were anesthetized with urethane (1.2 g / kg) and chloralose (120 mg / kg) ip and underwent 
tracheostomy, cannulation of the femoral artery and vein, catheterization of cardiac left ventricular 
and craniotomy. After a cardiovascular parameters’ stabilization, vehicle was injected into RPa 
20min before injection of the GABAA receptor antagonist, bicuculline Methiodide (BMI 40 pmol / 
100nL) into the l/dl PAG. Another group was injected with the GABAA receptor agonist muscimol 
(20mM – 100nL) into the RPa, 20 minutes before injecting the BMI into l/dl PAG. Responses to 
these injections were accompanied during 40min and compared between groups. RESULTS – i) 
retrogradely labeled neurons were found in PAG; ii) PAG activation by BMI caused positive 



chronotropism and inotropism, which were accompanied by afterload increases; iii) Inhibition of RPa 
neurons with Muscimol reduced heart rate, arterial and ventricular pressures. The subsequent 
injection of BMI into PAG still increased arterial pressure, heart rate and cardiac inotropy outcomes, 
but the magnitude of these responses was significantly smaller than those evoked by BMI into PAG 
without inhibiting RPa. CONCLUSION – PAG neurons project directly to RPa. PAG activation 
increases cardiac chronotropy and inotropy, and these responses seem to partially rely on 
medullary ventromedial RPa neurons. SUPPORT – CNPq, CAPES e FAPEG. 
 
ALTERAÇÕES NAS CORRENTES GABAÉRGICAS DE NEURÔNIOS DO NTS DE RATOS 
SUBMETIDOS A HIPÓXIA MANTIDA. 
Júlio César Pascoaloti-Lima, Daniela Accorsi-Mendonça e Benedito H. Machado. 
Departamento de Fisiologia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, Ribeirão Preto, SP, Brasil.  

Introdução: A Hipóxia Mantida (HM, 24hs, FiO20,1) em ratos aumenta a amplitude das correntes 
glutamatérgicas evocadas e a frequência das correntes glutamatérgicas espontâneas de neurônios 
do NTS que enviam projeções para a região ventral do bulbo (VLM). No entanto, estudos sobre as 
possíveis alterações nas correntes GABAérgicas após a HM ainda não foram realizados. Portanto, 
nesse trabalho estudamos as possíveis alterações nas correntes GABAérgicas evocadas (eIPSCs) 
e espontâneas (sIPSCs) em neurônios do NTS de ratos submetidos à HM. Métodos: Utilizamos 
ratos Hannover (25-30 dias) e os neurônios do NTS foram marcados com uma prévia microinjeção 
de Greenbeads no VLM. As fatias contendo o NTS foram obtidas e as IPSCS foram registradas em 
neurônios NTS-VLM marcados usando a técnica de whole-cell patch clamp. O trato solitário (TS) 
ou o NTS foram estimulados utilizando um eletrodo bipolar. O TS foi estimulado durante 10 minutos 
e as correntes totais evocadas foram registradas, após a fatia foi perfundida com picrotoxina 
(100µL) para isolar as eEPSCs, ao final as correntes GABAérgicas foram obtidas pela subtração 
da diferença entre as correntes totais e as eEPSCs. Para o registro das sIPSCS e das eIPSCs com 
estimulo do NTS foi adicionado ao banho DNQX (10µM) (CEUA #136/2018). Resultado: A 
HM(n=10) em relação ao controle (n=11) diminuiu a amplitude das eIPSCs induzidas pela 
estimulação do TS (113,7 ± 14,96 vs 211,5 ± 21,34 pA; p<0,05), sem alterar os parâmetros 
cinéticos de rise-time (2,491 ± 0,4570 vs 2,872 ± 0,2551 ms; p>0,05) e decay-time (19,73 ± 5,209 
vs 24,95 ± 4,931 ms; p>0,05). A estimulação dos interneurônios do NTS também diminuiu a 
amplitude das correntes GABAérgicas dos neurônios após a HM (n=7) em relação ao controle 
(n=7) (76,34 ± 5,34 vs 222,45 ± 15,33 pA; p<0,05). A HM diminuiu a frequência das sIPSCS (n=9) 
em relação ao controle (n=8) (0,6899 ± 0,1802 vs 1,699 ± 0,3651 Hz, p<0,05), sem alterar 
amplitude (37,82 ± 6,478 vs 45,51 ± 8,064 pA; p>0.05) e half-width (5,811 ± 1,695 vs 8,089 ± 1,526 
ms; p>0,05). A HM diminuiu o parâmetro 1/CV

2 
de neurônios HM (n=10) em relação ao controle 

(n=10) (6,873 ± 1,483 vs 19,33 ± 2,146; p<0,05), indicando uma alteração pré-sinaptica sem 
produzir alterações no parâmetro de depressão a curto prazo das correntes em resposta ao 
estímulo de 5 pulsos. A HM (n=7) também apresentou um maior número de falhas, após o estimulo 
dos interneurônios do NTS, em comparação ao controle (n=7) (32,86 ± 10,6 vs 10,14 ± 5,44; 
p<0,05). Conclusão: Os resultados indicam que: a) a HM diminui a neurotransmissão GABAérgica 
em neurônios do NTS que enviam projeções para o VLM; e b) essa diminuição é decorrente de 
alterações pré-sinapticas. As alterações GABAérgicas observadas podem contribuir para as 
mudanças nas funções cardiovasculares e respiratórias observadas nesses animais após a HM.  
Apoio: FAPESP, CAPES, CNPq e FAEPA. 
 
CARACTERIZAÇÃO DAS RESPOSTAS CARDIORRESPIRATÓRIAS DESENCADEADAS POR 
APNEIAS OBSTRUTIVAS E QUIMIORREFLEXO PERIFÉRICO EM RATOS COM EPILEPSIA 
INDUZIDA PELA PILOCARPINA 
Claudio Quintino de Lima Junior¹. Ghazale, P. P.². Gomes. K. P.¹. Braga, P. P. P.¹. Veloso. A.A.¹. 
Schoorlemmer, G.³. Mendes, E. P.¹. Castro, C. H.¹.  Colugnati, D. B.¹.  Pansani, A. P.¹. 
¹ Departamento de Ciências Fisiológicas – Universidade Federal de Goiás² Departamento de Neurologia e 
Neurocirurgia – Universidade Federal de São Paulo³ Departamento de Fisiologia – Universidade Federal de 
São Paulo 

Alterações cardiovasculares e respiratórias provocadas pela epilepsia podem culminar na morte 
súbita e inesperada na epilepsia (SUDEP). Apneias obstrutivas (AOs) são prevalentes em 
pacientes com epilepsia e é considerada um fator de risco para a SUDEP. Assim, o objetivo deste 
trabalho foi caracterizar, em ratos com epilepsia, as respostas cardiorrespiratórias (frequência 
cardíaca e esforço respiratório) desencadeadas pela AO em fases específicas do ciclo sono-vigília 
e pela a ativação do quimiorreflexo periférico (frequência cardíaca, pressão arterial e esforço 
respiratório). Ratos Wistar (230-250g) (CEUA: 28/2018) foram submetidos à indução de epilepsia 
pelo modelo da pilocarpina. Após 30-60 dias de epilepsia crônica, os animais receberam implante 



de eletrodos para registro de biopotenciais (eletroencefalograma, eletrocardiograma e 
eletromiograma) e implante de balões intratorácico e intra-traqueal para registro da respiração e 
indução de apneias obstrutivas no sono, respectivamente. Ao final do protocolo de apneias os 
ratos passaram por cateterização de artéria e veia femorais. O quimiorreflexo foi estimulado por 
KCN (40ug/rato, i.v). Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos nas 
alterações da FC durante e após a AO, independente da fase do ciclo sono-vigília. No entanto, o 
grupo com epilepsia apresentou uma tendência ao menor esforço respiratório durante as apneias 
em vigília (controle: 11,48±1 vs epilepsia: 10,58±3). No quimiorreflexo, não houve diferença na 
intensidade da bradicardia entre os grupos. Contudo, na resposta pressórica, o grupo com 
epilepsia apresentou uma redução significativa na variação máxima da pressão arterial durante a 
ativação do quimiorreflexo, seguida por uma hipotensão pós-reflexo (ΔAUC-: controle: 1,87±1,87 vs 
epilepsia: 114,10±35,52). Desta forma, os resultados parciais demonstram que na epilepsia, o 
esforço respiratório induzido pelo quimiorreflexo está alterado o que pode comprometer o despertar 
destes animais durante obstrução das vias aéreas durante o sono, uma vez que a variação da 
pressão torácica é um dos estímulos relacionados ao despertar decorrente de AOS. 
Apoio: FAPEG, CNPq. 
 
EFEITO DA APNEIA OBSTRUTIVA INTERMITENTE NO QUIMIORREFLEXO E REATIVIDADE 
VASCULAR EM RATOS COM EPILEPSIA INDUZIDA PELO ABRASAMENTO ELÉTRICO DA 
AMÍGDALA 
Ghazale PP1, Gomes KP2, Lima-Junior CQ2, Veloso AA2, Mendes EP2, Castro CH2, 
Schoorlemmer G3, Colugnati DB2, Scorza FA1, Pansani AP2 
1Departamento de Neurologia e Neurociência, UNIFESP-SP2Departamento de Ciências Fisiológicas, UFG-
GO3Departamento de Fisiologia, UNIFESP-SP 

A apneia obstrutiva é uma alteração respiratória presente em 10 % dos pacientes com epilepsia. 
Tendo em vista que tanto a apneia obstrutiva quanto a epilepsia podem causar alterações 
cardiovasculares importantes, nosso objetivo foi avaliar o quimiorreflexo e função vascular ex vivo 
de ratos com epilepsia submetidos à apneias obstrutivas intermitentes (AOI). Ratos Wistar (250-
350 g, CEUA-UFG 025/18) foram submetidos a cirurgia estereotáxica para implante de eletrodo 
bipolar na amígdala basolateral para indução de epilepsia e implante de balões intratraqueal e 
intratorácico para indução das apneias obstrutivas e registro de esforço respiratório, 
respectivamente. Os animais foram separados em 4 grupos (n = 1 a 6): CT (controle), EP 
(epilepsia), AP (apneia) e EP+AP (epilepsia + apneia). Após o abrasamento total da amígdala para 
a indução da epilepsia, os grupos EP e EP+AP foram estimulados por mais 5 dias consecutivos. 
AOI (10s, 30 eventos/h, 8h/dia) foram feitas por 5 dias, iniciando 30 min após a crise epiléptica. 
Após o protocolo de apneia, foi feita canulação da artéria e veia femoral.  No dia subsequente, 
registrou-se a pressão arterial média durante estímulo do quimiorreflexo periférico (40µg de KCN 
i.v.). Após 24h, os animais foram decapitados, a aorta torácica foi dissecada e dividida em 4 anéis, 
sendo 2 com (E+) e 2 sem endotélio (E-). Foram realizados testes de reatividade vascular com 
curvas de concentração-resposta a acetilcolina (Ach), nitroprussiato de sódio (NPS) e fenilefrina 
(Phe) em sistema de banho de órgãos. Os resultados preliminares demonstram que o grupo 
EP+AP obteve maior resposta pressora no teste com KCN comparado a todos os demais grupos. 
O logEC50 da curva de Ach (E+) foi maior no grupo EP+AP comparado a CT e EP. A resposta 
máxima à Ach(E+) foi reduzida em todos os grupos em relação ao grupo CT. O logEC50 induzido 
pelo NPS (E-) foi menor no grupo EP comparado aos demais grupos e menor no grupo AP 
comparado ao CT. A contração máxima induzida pela Phe (E+) foi menor no grupo EP+AP 
comparado aos demais. O logEC50 induzido pelo Phe (E-) foi menor no grupo EP+AP comparado 
a EP e AP e maior no grupo AP comparado ao CT. Assim, resultados preliminares sugerem que a 
associação entre a epilepsia e a apneia promove aumento de resposta pressora desencadeada 
pelo quimiorreflexo, bem como diminuição da capacidade de relaxamento e de contração em vasos 
com endotélio, ao passo que a contração em vasos sem endotélio foi aumentada, sugerindo 
disfunção endotelial. 
Apoio: CNPq e CAPES. 
 
TRATAMENTO COM MINOCICLINA ATENUA A EXCITABILIDADE EXACERBADA DE 
NEURÔNIOS BAROSENSÍVEIS EM MODELO DE ISQUEMIA CARDÍACA FRENTE À 
RESPOSTA PRESSORA INDUZIDA 
Paulo Ricardo Lopes¹, Naves, L.M.¹, Moreira, M.C.S.¹, Mourão A.A.¹, Gomes, R.M.¹, Fajemiroye, 
J.O.¹, Ferreira-Neto, M.L², Pedrino, G.R.¹ 
¹ Departamento de Fisiologia, Centro de Pesquisa em Neurociência e Fisiologia Cardiovascular, Instituto de 
Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil.² Departamento de Fisiologia, 



Laboratório de Eletrofisiologia e Fisiologia Cardiovascular Experimental, Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. 

Doenças cardiovascular causam exacerbação do fluxo eferente simpático. Processos inflamatórios 
periféricos e centrais são capazes de acionar centros regulatórios simpáticos presentes no tronco 
encefálico que modulam e regulam o sistema cardiovascular. Em contra partida a Minociclina 
(MINO) tem como efeito a inibição da liberação de citocinas pró-inflamatórios pelas células da glia 
e consequente redução da inflamação central. O Objetivo do presente estudo foi avaliar o 
comportamento de neurônios barosensíveis com sincronismo cardíaco em animais submetidos à 
ligadura coronariana tratados com MINO. Para isso, ratos da linhagem Wistar foram submetidos à 
cirurgia de ligadura da artéria coronária descendente esquerda (IM) e submetidos ao tratamento 
com MINO (50 mg/Kg/dia – grupo IM + MINO; n = 6) ou Veículo (solução salina 0,9% – grupo 
IM+Veículo; n = 5) durante 7 dias. Como controle foram utilizados animais com cirurgia fictícia 
(Sham) tratados com veículo (n=16). Ao final do tratamento os animais foram anestesiados e 
instrumentalizados para o registro da: Pressão arterial (PA), Eletrocardiograma e registro Neuronal 
(Comitê de ética: 061_17). Tanto o IM, quanto o tratamento com MINO após o IM, não são capazes 
de alterar significativamente a frequência basal de disparos dos neurônios barosensíveis 
(Sham+Veículo: 13,2 ± 2,8 vs. IM+Veículo: 17,9 ± 4,2 vs. IM+MINO: 12,0 ± 2,5 spikes/s), 
entretanto, o IM reduz a sensibilidade dos neurônios barosensíveis em resposta a aumento de PA 
(Sham+Veículo: 15,8 ± 4,3 vs. IM+Veículo: 40,9 ± 1,4 spikes/s; p<0,05) e o tratamento com 
Minociclina foi capaz de atenuar essas respostas (IM+Veículo: 40,9 ± 1,4 vs. IM+MINO: 26,01 ± 2,5 
spikes/s; p<0,05). Nossos dados sugerem que o infarto do miocárdio aumenta a tolerância do 
sistema baroreflexo exigindo um aumento de PA maior para proporcionar o silênciamento dos 
neurônios baroseníveis e a Minociclina pode restabelecer a sensibilidade dos neuronios 
baroceptores com sincronismo cardíaco na detecção das alterações de PA. 
 
PARTICIPAÇÃO DOS NEURÔNIOS CATECOLAMINÉRGICOS A2 NO DESENVOLVIMENTO DA 
HIPERTENSÃO RENOVASCULAR 
Stefanne Madalena Marques12, José Vanderlei Menani2, Débora S. A. Colombari2, Gustavo 
Rodrigues Pedrino*1, Eduardo Colombari2 
1. Centro de Pesquisa em Neurociência e Fisiologia Cardiovascular. Departamento de Ciências Fisiológicas. 
Instituto de Ciências Biológicas. Universidade Federal de Goiás. Goiânia – GO, Brasil.2. Departamento de 
Patologia e Fisiologia. Faculdade de Odontologia – UNESP, Araraquara – SP, Brasil. *Contribuiu igualmente 
para a orientação desse trabalho. 

Introdução: Recentemente demonstramos que a remoção dos corpúsculos carotídeos promove 
redução da pressão arterial em ratos com hipertensão renovascular, mas não em ratos 
normotensos, sugerindo que os corpúsculos carotídeos participam da manutenção da hipertensão 
renovascular. Sabe-se que o grupamento neuronal A2 recebe as informações dos aferentes 
carotídeos, mas até o momento não foi mostrado a participação desses neurônios no 
desenvolvimento e manutenção da hipertensão renovascular. Objetivo: Avaliar se a lesão dos 
neurônios catecolaminérgicos A2 altera o desenvolvimento e a manutenção dos níveis de pressão 
arterial em ratos com hipertensão renovascular. Método: CEUA: 08/2018. Ratos Holtzman (peso 
inicial 150-180 g) receberam clipe de prata em torno da artéria renal esquerda para induzir a 
hipertensão 2 rins, 1 clipe (2R1C; n = 16). Os ratos sham (n = 11) foram submetidos a cirurgia 
similar, porém não foi feita a colocação do clipe de prata. Na mesma cirurgia foi feita a colocação 
de transmissor de telemetria (TA11PAC-40) na aorta abdominal para que fosse possível o registro 
da pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC) durante 24 h, uma vez por semana. 
Após três semanas, os animais foram anestesiados para a realização de nanoinjeções (100 nL) de 
saporina anti-DβH (0,105 ng/nl-1) nos grupos 2R1C-LA2 (n = 8) e sham-LA2 (n = 6) ou salina nos 
grupos 2R1C-S (n = 8) e sham-S (n = 5). As medidas de PAM e FC foram realizadas por 24 h, uma 
vez por semana por mais três semanas. Resultados: A análise histológica demonstrou que as 
nanoinjeções de saporina anti-DβH reduziram em média 67% dos neurônios A2 no grupo 2R1C e 
69% no grupo sham-LA2. Nos ratos 2R1C houve aumento nos valores basais da PAM após três 
semanas da colocação do clipe de prata (137 ± 4 mmHg, vs. sham: 93 ± 3 mmHg), sem alteração 
da FC (2R1C: 356 ± 19 bpm, vs. sham: 328 ± 11 bpm). Após três semanas da lesão do 
grupamento A2, a PAM foi menor nos animais 2R1C-LA2 (150 ± 5 mmHg) em comparação ao 
grupo 2R1C-S (171 ± 4 mmHg), embora ainda maior em relação ao grupo sham-LA2 (97 ± 4 
mmHg). Não houve diferença na PAM entre os animais sham-S e sham-LA2 (sham-LA2: 97 ± 4 
mmHg e sham-S: 94 ± 3 mmHg) e também na FC (sham-LA2: 333 ± 26 bpm e sham-S: 319 ± 10 
bpm). Conclusão: Os resultados sugerem que os neurônios catecolaminérgicos A2 são importantes 
para o desenvolvimento da hipertensão renovascular. 
Apoio: FUNTEC, FAPEG, CAPES, CNPq e FAPESP. 



 
ENVOLVIMENTO DOS RECEPTORES AT1 E AT2 DO NÚCLEO MEDIAL DA AMÍDALA NO 
CONTROLE DAS RESPOSTAS CARDIOVASCULARES AO ESTRESSE 
Willian Costa-Ferreira1, Lucas Gomes-de-Souza1, Carlos C. Crestani1 
1Laboratório de Farmacologia, Faculdade de Ciências Farmacêuticas - UNESP, Araraquara-SP 

As respostas cardiovasculares desencadeadas pelo estresse são mediadas por estruturas límbicas 
no encéfalo. Uma das estruturas límbicas ativadas durante o estresse é o núcleo medial da 
amídala (AMe). Estudos identificaram a presença de receptores de angiotensina II (ANG II) no 
AMe, porém um possível envolvimento desses receptores no controle das respostas 
cardiovasculares desencadeadas pelo estresse nunca foi investigado. Assim, o objetivo do estudo 
foi investigar o envolvimento dos receptores AT1 e AT2 no AMe no controle das respostas 
cardiovasculares durante uma sessão aguda ou a 10º sessão (estresse de restrição repetido – 
ERR) de estresse de restrição (ER) em ratos. Para tanto, utilizamos ratos Wistar (240-260g) que 
foram submetidos a cirurgia estereotáxica para implantação de cânulas guias bilaterais no AMe. 
Quatro dias após, os animais ERR foram submetidos a nove sessões consecutivas de ER, e os 
animais dos grupos “agudo” permaneceram em suas caixas. Após a 9º sessão ER os animais 
foram submetidos a canulação da artéria femoral para registro PAM e FC. No dia do experimento, 
os animais foram conectados a um transdutor de pressão para registro da pressão arterial média 
(PAM) e frequência cardíaca (FC). Em seguida, foi realizado microinjeções bilaterais de ANG II 
(0,05nmol/100nL), losartana (1nmol/100nL), PD123319 (5nmol/100nL) ou veículo (Salina) (100nL) 
no AMe, e após 10 min os animais dos grupos agudo e ERR (10º sessão) foram submetidos a 60 
min de ER. Um período de 60 min de recuperação foi avaliado imediatamente após o ER. Todos os 
procedimentos do presente estudo foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais 
(CEUA) da FCFAr/UNESP, protocolo nº 62/2015. Nossos resultados evidenciaram que a 
microinjeção de ANG II ou losartana no AMe não alteraram as respostas de aumento da PAM 
(P>0,05) durante a sessão aguda ou a 10º sessão de ER. No entanto, a microinjeção de 
PD123319 reduziu o aumento da PAM durante a sessão aguda ER (P<0,05), mas sem alterar na 
10º sessão (P>0,05). Na resposta de FC nossos resultados indicaram que a ANG II ou losartana 
no AMe aumentou a resposta de taquicardia (P<0,05) durante a sessão aguda, mas sem alterar 
essa resposta durante a 10º sessão de ER (P>0,05). De maneira contrária, a microinjeção de 
PD123319 não alterou a resposta de FC durante a sessão aguda (p>0,05), mas aumentou a 
resposta de taquicardia durante a 10º sessão (p<0,05). Assim, esses dados indicam um 
envolvimento dos receptores AT1 e AT2 no AMe nas respostas cardiovasculares durante o 
estresse, e esse controle é influenciado pela exposição repetida prévia ao agente estressor.¶Apoio 
financeiro: FAPESP processo nº 2016/05218-2 
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POTENTE AÇÃO VASOCONSTRITORA DO VENENO DE UM SAPO AMAZÔNICO 
Cintia Vieira dos Santos¹; Angélica Macêdo Borgês Paulino¹; Bianca Sulzbacher da Silva¹; 
Jacqueline Kerkhoff Richoppo²; Adilson Paulo Sinhorin²; André Mueller¹; Fernando Silva Carneiro³; 
Gisele Facholi Bomfim¹ 
¹ Instituto de Ciências da Saúde – UFMT ² Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais – UFMT³ 
Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – FMRP – USP 

O sapo da espécie Rhinella marina é muito abundante no Brasil. Seu veneno possui grande 
quantidade de bufadienolídeos, que são substâncias amplamente estudadas devido sua atuação 
biológica. Ainda, possui aminas biogênicas, como a serotonina e a dehidrobufotenina. Desta forma, 
buscamos caracterizar a vasoatividade deste veneno em aorta de ratos Wistar machos. O veneno 
foi coletado e processado, o extrato obtido foi utilizado nos experimentos. Logo após, foram 
realizados testes de reatividade vascular em segmentos de aorta torácica (com e sem endotélio) 
para as concentrações 0,002 µg/ml, 0,02 µg/ml, 0,2 µg/ml, 2 µg/ml, 5 µg/ml e 7 µg/ml do extrato 
bruto do veneno. Avaliamos os potenciais mecanismos de ação envolvidos na resposta 
vasoconstritora e a atividade da NA+/K+ ATPase. Testamos ainda a ação vascular do composto 
isolado marinobufagina, que é um dos bufadienolídeos presentes no veneno. Foi observada 
vasoconstrição induzida pelo extrato bruto do veneno tanto na presença, quanto na ausência de 
endotélio. Na presença do L-NAME, inibidor da oxido nítrico sintase, houve um aumento da 
resposta contrátil, sugerindo modulação endotelial desta resposta. Quanto aos mecanismos de 
ação, observamos que os segmentos incubados com losartan, nifedipino, ketanserina e prazosin 
apresentaram diminuição na contratilidade, indicando que essa ação ocorre parcialmente via 



receptores AT1, de angiotensina II, canais de cálcio do tipo L, receptores 5-HT e receptores α1 
adrenérgicos, respectivamente. É importante destacar que o único bloqueio que aboliu 
completamente a resposta contrátil do veneno foi o antagonista dos receptores α1-adrenérgicos, 
na concentração de 100 nM. Não verificamos alteração na resposta contrátil ao veneno na 
presença dos bloqueadores da via da ciclooxigenase (indometacina) e de espécies reativas de 
oxigênio (apocinina). No teste da NA+/K+ ATPase, as aortas incubadas com veneno apresentaram 
uma porcentagem de relaxamento vascular superior ao controle, indicando que o veneno age 
potencializando o efeito de repolarização tecidual, e que esta bomba não contribui com a contração 
vascular promovida pelo veneno. O composto marinobufagina não apresentou nenhuma resposta 
vasoativa. Sendo assim, o veneno do sapo Rhinella marina possui uma potente ação 
vasocontritora, não associada aos bufadienolídeos, podendo ser um possível candidato para o 
tratamento de enfermidades vasculares, como a sepse. 
 
ATENUAÇÃO DO EFEITO INDUTOR DO ISOPROTERENOL COMO LESÃO SEMELHANTE A 
INFARTO EM RATOS COM O TRATAMENTO DE UM NOVO COMPOSTO ANTIOXIDANTE 
(LQFM219) HÍBRIDO DO CELECOXIBE E DARBUFELONA 
Eder Soares de Almeida Santos¹, Galvão, G. M.¹, Lacerda, I. S², Dutra, J. B. R.², de Castro, C. H.²; 
Menegatti, R.¹ 
¹ Laboratório de Química Farmacêutica Medicinal - Universidade Federal de Goiás (UFG)² Laboratório 
Integrado de Fisiopatologia Cardiovascular e Neurológica – UFG 

Introdução: Esse estudo consiste em avaliar os efeitos do LQFM219 (um novo composto 
desenhado a partir do celecoxibe e darbufelona que são anti-inflamatório e antioxidante, 
respectivamente), na lesão semelhante ao infarto, preparado através da estratégia de hibridação 
molecular para diminuição dos efeitos cardiotóxicos induzidos pelo isoproterenol (iso). Métodos: 
para isso, ratos machos (com 6 meses de idade, n=5 por grupo) foram diariamente tratados (7 
dias) com iso 1mg/kg ou veículo (0,9% NaCl. 0,1mL/100g, subcutâneo (s.c.); grupo controle), 
LQFM219 e iso (25, 50 e 100mg/Kg). Após 7 dias os animais foram eutanasiados e imediatamente 
foram removidos seus corações. O ventrículo esquerdo foi dissociado do átrio e ventrículo direito 
para posterior análise. O efeito antioxidante do LQFM219 foi obtido usando técnicas eletroquímicas 
de DPPH e ABTS. Resultados e discussão: Os resultados foram apresentados pela média ± desvio 
padrão da média. Todos os dados foram considerados significantes com p<0.05. Os ratos não 
apresentaram capacidade de resistir ao estresse na primeira avaliação, pois mostraram um 
aumento do peso cardíaco induzida pelo tratamento com isoproterenol em comparação ao controle 
correspondente. Porém após avaliar o diâmetro dos cardiomiócitos foi averiguado uma diminuição 
a partir da dose 25mg/kg de LQFM219, esse resultado também demonstrou que o mesmo, a partir 
dessa avaliação, não demonstrava ser dose-dependente. Estudos anteriores descreveram que o 
celecoxibe suprime a remodelação cardíaca, mas, no presente método, um composto novo que foi 
evidenciado teve efeito significativo na diminuição do diâmetro dos cardiócitos. 
 
EMPAGLIFLOZINA REDUZ EVENTOS ARRÍTMICOS E MELHORA O TRANSIENTE DE CA2+ 
EM CARDIOMIÓCITOS DE RATOS COM LESÃO INDUZIDA POR HIPÓXIA 
Danúbia Silva dos Santos¹, Lauro Thiago Turaça¹, Keyla Cristiny da Silva Coutinho², Tais Hanae 
Kasai Brunswick²

,3
, Antonio Carlos Campos de Carvalho²

,3
, Adriana C. Girardi¹ 

¹Instituto do Coração, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.²Instituto de Biofísica Carlos Chagas 
Filho e 3Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil. 

Os inibidores do co-transportador de sódio-glicose 2 (iSGLT2) surgiram como antidiabéticos 
promissores, diminuindo a reabsorção de glicose bem como a mortalidade cardiovascular e o 
número de internações por insuficiência cardíaca (IC) de pacientes portadores de diabetes mellitus 
do tipo 2. Recentemente, foi descrito que os iSGLT2 exercem efeitos cardiovasculares benéficos 
em pacientes não diabéticos com IC. Entretanto, os mecanismos cardioprotetores desses fármacos 
permanecem desconhecidos. O presente estudo visou testar a hipótese de que os efeitos 
cardioprotetores do iSGLT2 empagliflozina (EMPA) estão associados a alterações da atividade 
elétrica e homeostase do Ca2+ de miócitos ventriculares com lesão induzida por hipóxia. 
Cardiomiócitos isolados de ratos neonatais submetidos à hipóxia química (200 µM CoCl2) ou 
normóxia foram incubados com EMPA (1 µM) ou veículo, durante 24 horas. Os registros 
eletrofisiológicos foram obtidos usando sistema de matriz de multieletrodos (MEA) e microletrodos 
intracelulares. Os transientes de Ca2+ citoplasmático foram adquiridos por meio da marcação com 
fura-2. Comparando com o veículo, a análise do MEA mostrou diminuição significativa na duração 
do potencial de campo no grupo EMPA, em ambas as condições [hipóxia: 83 ± 4 (N=19) vs. 37 ± 3 
(N=44); normóxia: 213 ± 5 (N=53) vs. 62 ± 4 (N=36)]. A EMPA também reduziu a duração do 



potencial de ação (DPA) com 30%, 50% e 90% de repolarização em hipóxia [DPA30: 109 ± 2 
(N=41) vs. 98 ± 1 (N=30); DPA50: 150 ± 3 (N=41) vs. 134 ± 1 (N=30); DPA90: 292 ± 4 (N=41) vs. 
271 ± 5 (N=30)] e normóxia [DPA30: 94 ± 2 (N=30) vs. 81 ± 1 (N=39); DPA50: 129 ± 2 (N=30) vs. 
111 ± 1 (N=39); DPA90: 259 ± 4 (N=30) vs. 244 ± 4 (N=39)]. Não foram observadas diferenças na 
amplitude e no potencial de repouso da membrana. Os registros de potencial de ação também 
demonstraram que o percentual de células arrítmicas foi menor no grupo EMPA, em ambas as 
condições [hipóxia: 19% (N=41) vs. 10% (N=30); normóxia: 7% (N=30) vs. 3% (N=39)]. Além disso, 
a EMPA aumentou a amplitude do transiente de Ca2+ em hipóxia [F/F0: 0.16 ± 0.01 (N=21) vs. 
0.21 ± 0.01 (N=19)] e normóxia [F/F0: 0.17 ± 0.01 (N=19) vs. 0.23 ± 0.01 (N=20)]. Esses resultados 
sugerem que a EMPA modula a atividade elétrica, reduz eventos arrítmicos e melhora o transiente 
de Ca2+, que podem contribuir para os efeitos cardioprotetores dos iSGLT2. 
Apoio financeiro: FAPESP e CNPq 
 
AVALIAÇÃO DO EFEITO HIPOTENSOR DE PEPTÍDEOS DE FEIJÃO COMUM HARD-TO-COOK 
(PHASEOLUS VULGARIS) EM ANIMAIS NORMOTENSOS E HIPERTENSOS 
Juliana Villa Verde Ribeiro; Carvalho, J.H. M1; Pedrino, G.R2; Silva, A.B.C2; Batista, K. A3; 
Fernandes, K. F3; Xavier, C.H.1 
1.Laboratório de Neurobiologia de sistemas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil  2.Laboratório de 
Patofisiologia e Biologia Molecular do Sistema Nervoso e cardiovascular, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, Brasil 3.Laboratório de Química de Polimeros   

Anualmente são descartados pela agroindústria cerca de 2 bilhões de toneladas de feijão 
endurecido, entretanto, esse feijão não é totalmente descartável visto que ele ainda apresenta 
compostos nutricionais, como as proteínas e peptídeos bioativos. Sendo assim é possível utilizar 
os peptídeos bioativos no tratamento de diversas doenças, pelo seu potencial de modificar 
processos fisiológicos. Estes peptídeos bioativos apresentam atividade anti-hipertensiva, 
antioxidante, quelante, hiperglicemiante, opioide e antimicrobiana. OBJETIVO: avaliar o efeito 
hipotensor e os mecanismos envolvidos do peptídeo de feijão comum endurecido (Phaseolus 
vulgaris) em animais normotensos (Wistar) e hipertensos (SHR).  MATERIAIS E MÉTODOS: i) 
Obtenção do extrato e fração peptídica – a partir do feijão endurecido foi feito uma farinha através 
do moinho de facas. Esta farinha foi usada para extração dos peptídeos e proteínas, utilizando 
uma solução combinada de acetonitrila, água e ácido fórmico (25: 24: 1), este extrato foi submetido 
ao processo de fracionamento, utilizando uma membrana de filtração de 3 kDa. ii) Avaliação do 
efeito vasorelaxante – os anéis de artéria renal de ratos wistar e SHR, livre de tecido adiposo foram 
montados em solução de Krebs-Henseleit, submetidos a uma tensão fixa (1,5 g) por 1 h. Para 
verificar o efeito vasorrelaxante do PV3 foi aplicado concentrações crescentes (0,1 a 30000 μg/mL) 
nos anéis pré-contraídos com fenilefrina. iii) efeito da resistência vascular em artéria aorta e renal – 
os animais wistar e SHR foram anestesiados, seguido pela canulação da artéria femoral para 
registro da pressão arterial média e frequência cárdica, posteriormente foi feita canulação na veia 
femoral para injeção do PV3. Em seguida, foi acoplada nas artérias aorta e renal fluxometro para 
registrar o fluxo sanguíneo (FSR e FSA). Os valores de resistência foram obtidos pela razão entre 
a PAM e FS, respectivamente. RESULTADOS: PV3 provocou relaxamento em anéis da artéria 

enosa do PV3 nas doses de 2,5 mg/kg e 5 mg/kg, 
houve uma queda de 50% na pressão arterial média, e houve redução da resistência vascular das 
artérias aorta e renal. CONCLUSÃO: Estes resultados corroboram com a ideia de que o PV3 
apresenta um potencial nutracêutico, podendo ser usado no controle da pressão arterial. 
 
PARTICIPAÇÃO DO INFLAMASSOMA NLRP3 NA DISFUNÇÃO CARDÍACA INDUZIDA POR 
TESTOSTERONA 
Juliano V. Alves¹, Rafael M. Costa², Ana Carolina M. Omoto³, Josiane F. da Silva¹, Rita C. A. 
Tostes¹. 
¹Departmento de Farmacologia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, SP, Brasil.²Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde, Universidade Federal de 
Goiás, Jataí, GO, Brasil.³Departmento de Fisiologia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil. 

Introdução: Hormônios sexuais, como a testosterona, exercem papel importante no controle da 
função cardiovascular. Níveis subfisiológicos e suprafisiológicos de testosterona estão associados 
ao desenvolvimento de aterosclerose, infarto agudo do miocárdio, doença coronariana e outras 
comorbidades cardiovasculares. Atletas que usam testosterona em doses suprafisiológicas exibem 
aumento de pressão arterial, níveis elevados de marcadores inflamatórios, disfunção vascular e 
hipertrofia cardíaca. A ativação do inflamassoma NLRP3, como parte da resposta do sistema 
imunológico inato, estimula a produção de citocinas pró-inflamatórias e contribui para hipertrofia 



cardíaca e lesão renal em modelos de hipertensão arterial. Hipótese: Considerando que níveis 
suprafisiológicos de testosterona induzem disfunção cardíaca, foi testada a hipótese que 
testosterona ativa o inflamassoma NLRP3, com consequente prejuízo da função cardíaca. 
Métodos: Foram utilizados camundongos C57BL/6J (WT) e nocautes para NLRP3 (NLRP3-/-) 
machos, com 12 semanas de vida. Os camundongos foram tratados com propionato de 
testosterona [PT (10 mg/kg)] ou veículo por 30 dias. A função cardíaca foi avaliada por 
ecocardiografia. Após experimentos in vivo, foram realizados ensaios histológicos e moleculares. 
Resultados: O ecocardiograma mostrou disfunção cardíaca nos camundongos WT tratados com 
PT, como redução da fração de ejeção, fração de encurtamento, débito cardíaco, volume sistólico 
e diâmetro interno do ventrículo esquerdo. Além disso, houve aumento do septo interventricular e 
da parede posterior do ventrículo esquerdo. Esses efeitos não foram observados nos 
camundongos NLRP3-/- tratados com PT. Em relação aos parâmetros histomorfométricos 
cardíacos, os camundongos WT tratados com TP apresentaram aumento da espessura septal e 
espessura da parede livre. Camundongos WT tratados com PT apresentaram aumento na 
expressão do receptor NLRP3 e caspase-1, determinado por Western blot, e aumento na 
expressão de IL-1β no ventrículo esquerdo, determinada por ELISA. Estes efeitos não foram 
observados em camundongos NLPR3-/-. Conclusão: Esses dados indicam que níveis 
suprafisiológicos de testosterona induzem disfunção cardíaca via ativação do inflamassoma 
NLRP3. 
Comitê de Ética em Experimentação Animal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
(032/2018). 
 
PARTICIPAÇÃO DA VASOPRESSINA NA RESPOSTA INDUZIDA POR SALINA HIPERTÔNICA 
INTRAGÁSTRICA EM RATOS COM HIPERTENSÃO RENOVASCULAR 
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A administração de salina hipertônica intragástrica, em animais com hipertensão renovascular 
(HR), evoca aumento da pressão arterial dependente da ativação dos receptores AT1 de 
Angiotensina II (ANGII) prosencefálicos. Já está bem descrito que a hiperosmolaridade plasmática 
ativa mecanismos neuroendócrinos e simpáticos. Entretanto, a participação da via dependente de 
vasopressina neste modelo ainda não foi avaliada. Assim, o presente estudo teve como objetivo 
avaliar a administração do antagonista de vasopressina nas respostas cardiovasculares induzidas 
por solução salina hipertônica em ratos HR. Para isto, foram utilizados ratos Wistar (150-180 
g/CEUA 31.2014) para a indução da HR pelo modelo de 2 rins 1 clipe (2R1C) com a implantação 
de um clipe de prata na artéria renal. Uma semana após a cirurgia de 2R1C, os registros da 
pressão arterial sistólica (PAS) e frequência cardíaca (FC) foram feitos por 5 semanas. Em 
seguida, foi realizada a canulação da artéria e veia femoral para registroda pressão arterial média 
(PAM), FC e infusão de drogas, respectivamente. No dia seguinte, foi feito o registro acordado, 
com injeção de salina ou antagonista de vasopressina (10µg/kg) seguida por gavagem intragástrica 
com salina hipertônica (NaCl 2 M, 2 ml) e registrados por 60 minutos. Os resultados mostram que o 
modelo de 2R1C foi capaz de desenvolver a HR (162,9 ± 7,6 vs. controle: 121,6 ± 1,6 mmHg, 
p<0,05), tendo os animais hipertensos apresentado atrofia no rim clipado (RD/RE = 0,709). O 
bloqueio com antagonista de vasopressina não promoveu alterações pressóricas em ambos os 
grupos (Normotensos ∆:1,0 ± 1,0 mmHg vs. 2R1C ∆: -0,4± 2,0 mmHg em relação ao basal). A 
gavagem de salina hipertônica 2 M promoveu resposta pressora não sustentada tanto nos animais 
normotensos como nos 2R1C, respectivamente (Normotensos ∆: 24,3 ± 3,3 mmHg vs 2R1C ∆:18,3 
± 2,7 mmHg p<0,05; 10 min após a gavagem). Nossos resultados mostram que em animais HR 
não há envolvimento da via vasopressinergica na reposta pressora causada pela 
hiperosmolaridade plasmática. 
Apoio financeiro: FAPEG, CNPq e CAPES. 
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DISPOSITIVO NÃO INVASIVO PARA ESTÍMULO HIPERTENSIVO NOS BARORRECEPTORES 
CAROTÍDEOS 
Alessandro Pinheiro¹
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¹ Instituto Federal de Brasília – Campus Ceilândia – Laboratório de Equipamentos Biomédicos, Ceilândia – 
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A sensibilidade barorreflexa cardíaca (SBR) é uma medida importante e muito utilizada para avaliar 
o controle batimento-a-batimento da pressão arterial (PA) promovido pelo barorreflexo arterial. 
Existem diversas técnicas para se medi-la, entretanto apenas uma é capaz de promover estímulo 
nos receptores como variável input para a medição da SBR. Os barorreceptores estão localizados 
nos seios carotídeos e podem ser estimulados externamente através de aplicação curtos períodos 
(5s) de pressão positiva (estímulo hipotensivo) ou negativa (estímulo hipertensivo) sincronizados 
com o eletrocardiograma, por meio de um colar posicionado no pescoço. Todos os equipamentos 
até então fabricados, utilizam de uma bomba extremamente ruidosa. Neste sentido, foi 
desenvolvido um equipamento com objetivo de realizar um estímulo hipertensivo através de partes 
e peças disponíveis no mercado local e com o mínimo de ruído possível. Para realizar o estimulo 
hipertensivo, foi desenvolvido um colar com a capacidade de envolver o pescoço de 
hermeticamente, de tal forma a não permitir qualquer vazão da pressão, visto que qualquer vazão 
impacta na estabilidade do vácuo (i.e., não haverá um platô de pressão). A pressão negativa foi 
gerada por meio de uma bomba de vácuo, com válvulas solenoides e um reservatório de 20 litros. 
Todo sistema é controlado através de um microcontrolador ATmega328P conectado a uma porta 
USB (Universal Serial Bus) de um computador. Para a detecção do pico da onda R, um software foi 
desenvolvido para alterar o nível lógico da porta digital no ponto exato do pico da onda R do 
complexo QRS. O pico foi detectado através da delimitação de um threshold maior que a onda P e 
T do ECG. O dispositivo foi testado através de um simulador de ECG, no qual foi constado seu 
desempenho e verificado o estímulo hipertensivo em tempo menor que 50 ms. Desta forma, o 
dispositivo de estimulação não invasivo dos barorreceptores parece capaz de auxiliar na 
determinação de como o controle barorreflexo da pressão arterial se comporta em diferentes 
populações e intervenções. Além disso, o presente dispositivo produz nível de ruído inferiores que 
os dispositivos disponíveis, o que certamente implicará em uma redução de viés durante a coleta 
de dados. 
 
EXPRESSÃO DE IL-8 ASSOCIADA A FATORES ANTROPOMÉTRICOS E RISCOS 
CARDIOVASCULARES EM ADOLESCENTES COM EXCESSO DE PESO 
¹Taynara Santos Santana, ²Gisele A. Amaral, ¹,²Fernanda Regina C. G. Vitorino, ¹Victor Vitorino 
Lima. 
1- Instituto de Ciências Biológicas. Laboratório de Biologia Vascular e Fisiopatologia. Universidade federal de 
Mato Grosso. Barra do Garças-  MT Brasil.2- Instituto de Ciências Biológicas. Universidade Federal de Goiás. 
Goiânia- GO. Brasil. 

A obesidade é um grave problema de saúde se caracterizando pelo excesso de gordura corporal, 
sendo relacionada a diversas alterações dos fatores antropométricos. Em crianças e adolescentes 
tem-se demonstrado o risco precoce do surgimento de doenças cardiovasculares, uma vez que 
está associada a um processo inflamatório crônico de baixo grau. O objetivo deste estudo foi 
avaliar e correlacionar valores antropométricos e a expressão de citocinas pró-inflamatórias em 
adolescentes. Adolescentes entre 14 e 18 anos foram classificados em dois grupos de estudo: 
eutrófico, e sobrepeso/obeso, de acordo com seu índice de massa corporal (IMC). Participaram do 
estudo 96 adolescentes, regularmente matriculados em escolas públicas e privadas. As análises 
de fatores antropométricos, pressão arterial e do perfil da expressão de interleucinas (IL) pró-
inflamatórias [IL-6, IL-8 e o fator de necrose tumoral (TNF-α)] foram realizadas no soro dos 
adolescentes, coletado em jejum de 10-12 horas. Os resultados no grupo sobrepeso e obeso 
apresentam: aumento de fatores antropométricos tais como peso (55,9 ± 6,6 vs 93,0 ± 16,3), IMC 
(20,1 ± 2,2 vs 32,3 ± 3,7), porcentagem de gordura corporal (18,7 ± 1,0 vs 30,0 ± 1,5)  e 
circunferência abdominal (70,3 ± 0,9 vs 93,1 ± 2,0); aumento dos níveis de pressão arterial 
sistólicos e diastólicos; aumento da IL-8 circulante (1,55 ± 0,64 vs 2,63 ± 0,28) sem alteração 
significativa de IL-6 e TNF-α. Correlações positivas foram encontradas entre os níveis de IL-8 com 
o percentual de gordura [r = 0,389; p= 0,033; R2= 0.184]; IL-1β e IL-8 [r = 0,475; p= 0,030; R2= 
0.226]; IL-6 e IL-8 [r = 0,578; p= 0,008; R2= 0.334]. O aumento da expressão de IL-8 e a 



correlações observadas entre estes marcadores mostram a importância que deve ser dada aos 
fatores antropométricos, metabólicos e imunológicos em adolescentes, visto que em conjunto 
podem favorecer desenvolvimento precoce de doenças cardiovasculares.  
Palavras-chave: Obesidade, citocinas, inflamação. 
 
PERFIL DAS INTERNAÇÕES E MORTALIDADE POR DOENÇAS DO APARELHO 
CIRCULATÓRIO NO MUNICÍPIO DE PALMAS (TO) 
Herika Sarah Felix Caetano e Luiz Guilherme Rosa Golart 
Universidade Federal do Tocantins- Curso de Medicina 

INTRODUÇÃO: As Doenças do Aparelho Circulatório (DAC) compõem um grupo de entidades com 
altas taxas de incidência na população mundial. Dietas hiperlipidêmicas, distúrbios metabólicos, 
estresse, tabagismo e sedentarismo, além do componente genético, são apenas alguns fatores de 
risco associados às DAC. O aumento da expectativa de vida constitui fator adicional, uma vez que 
os processos inerentes ao envelhecimento predispõem os indivíduos a esse quadro. Nesse 
contexto, as doenças do aparelho circulatório são responsáveis por ceifar a vida de milhões de 
pessoas anualmente, tendo, portanto, alta mortalidade. OBJETIVO: Esta pesquisa teve por objetivo 
identificar o perfil das internações e mortalidade por doenças do aparelho circulatório, incluindo o 
Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), no município de Palmas (TO). METODOLOGIA: Trata-se de um 
estudo descritivo-ecológico, de caráter documental em bases de dados secundários. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Em pesquisa no Sistema de Informação sobre Mortalidade do 
Ministério da Saúde, constatou-se que no período de 2010 a 2017, no Município de Palmas, 
ocorreram 1203 internações em que o IAM foi a causa básica. A pesquisa mostra uma tendência 
de acréscimo das taxas de mortalidade por DAC no Tocantins, sendo o maior risco observado na 
macrorregião Centro-Sul e o menor risco na macrorregião Norte. No Tocantins observa-se uma 
sobremortalidade masculina por doenças do aparelho circulatório (5547) em comparativo com a 
taxa do sexo feminino (3483) pela mesma causa. A análise das taxas por faixas etárias permite 
verificar que a sobremortalidade masculina é maior entre os 50 e 59 anos, sendo que nessa 
mesma faixa etária o risco de morte por doenças do aparelho circulatório em homens é quase duas 
vezes mais que o observado para o sexo feminino. CONCLUSÃO: O estudo evidenciou a 
importância de consolidar a implantação de programas de prevenção voltados para a saúde 
cardiovascular. Os resultados da pesquisa mostram que o Infarto Agudo do Miocárdio foi a quinta 
causa básica das internações por doenças do aparelho circulatório entre os anos de 2010 a 2017 
em Palmas (TO), ainda apontam que a mortalidade por doenças do aparelho circulatório é quase 
duas vezes maior no sexo masculino do que no feminino. Importante frisar que a maior mortalidade 
foi observada na macrorregião Centro-Sul se comparada à macrorregião norte do Tocantins. 
 
PARTICIPAÇÃO DO RECEPTOR NICOTÍNICO ALFA 7 NA DOENÇA ARTERIAL 
CORONARIANA HUMANA 
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A doença arterial coronariana (DAC) se configura como uma das mais prevalentes doenças na 
população mundial. A DAC é caracterizada pelo comprometimento do fornecimento de sangue 
para o músculo cardíaco, em detrimento das alterações na estrutura vascular. Nos últimos anos, a 
ativação do receptor nicotínico da acetilcolina alfa-7 (α7nAChR) vem demonstrando um importante 
efeito protetor em doenças inflamatórias. Interessantemente, a expressão do α7-nAChR já foi 
descrita em lesões avançadas de aterosclerose humana. Pouco se sabe da relação entre o 
α7nAChR e a DAC. O objetivo do trabalho foi avaliar a correlação do receptor α7-nAChR com a 
DAC. Foram utilizados segmentos vasculares da artéria coronária direita (ACD) removida de 
corações descartados após cirurgia de transplante cardíaco em humanos, realizados no Hospital 
da Clinicas da UFMG. As amostras de ACD foram utilizadas para experimentos de histológicos. Os 
dados clínicos dos pacientes foram obtidos por meio do acesso ao prontuário eletrônico, respeitado 
os aspectos éticos e legais.Foram utilizados os programas SPSS e GraphPad Prism 7.0 para 
análise e organização dos dados. Os pacientes foram agrupados de acordo com o tipo de 
cardiopatia, sendo elas (1) Cardiopatia Chagásica (CC), (2) Cardiopatia Dilatada Idiopática (CDI), 
(3) Cardiopatia Isquêmica (CI) e (4) Outros. Ainda em fase inicial e de caracterização, nossos 
dados mostram que de uma amostra de 57 pacientes,43,8% pertencem ao grupo CC, 31,6% a 
CDI, 15,8% a CI e 8,8% se enquadram em outros.Os experimentos de imuno-histoquímica e 



imunofluorescência, revelaram a expressão do α7-nAChRna ACD humana. O tamanho das 
camadas íntima, média e adventícia foram muito diferentes entre os pacientes individuais, porém 
não houve diferença quando comparado os 4 grupos. O mesmo padrão de diferença foi observado 
com relação a deposição de colágeno e acúmulo de lipídeos.No que diz respeito aos parâmetros 
bioquímicos, como glicose, uréia, creatinina e sódio e os valores da pressão arterial sistólica, 
diastólica e média, não foram encontradas diferenças entres os grupos.Em conjunto nossos 
resultados mostram que:1) O α7-nAChR é expresso em segmentos da ACD humana 2) As 
alterações de parâmetros histológicos, bioquímicos e de pressão arterial são independentes da 
etiologia da cardiopatia. Está em fase de andamento a avaliação do acúmulo de macrófagos e 
neutrófilos nas amostras vasculares, o que nos permitirá fazero estadiamento da DAC e 
estabelecer a correlação com o α7-nAChR. 
 
FUNÇÃO BARORREFLEXA EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON: UMA 
ABORDAGEM FARMACOLÓGICA 
Jeann L. Sabino Carvalho, Roberta A. Cartafina, Gabriel M.N. Guimarães, Pedro R. P. Brandão 
and Lauro C. Vianna 
NeuroV̇ASQ̇ - Laboratório de Fisiologia Integrativa, Faculdade de Educação Física, Universidade de Brasília, 
Brasília, DF, Brasil. 

A Doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neurodegenerativo conhecido por sua disfunção 
motora. Além disso, a DP também causa prejuízos não motores, sendo que 40% dos pacientes 
apresentam hipotensão ortostática (HO). A OH induz sintomas incapacitantes que podem contribuir 
para um risco aumentado de quedas. Durante o stress ortostático, o barorreflexo desempenha um 
papel fundamental na queda transitória da pressão arterial (PA). Estudos em modelos animais da 
DP estão tentando caracterizar a função barorreflexa através de alterações na PA induzidas por 
injeções de drogas vasoativas, porém os resultados parecem conflitantes. Assim, se a 
sensibilidade barorreflexa (BRS) é atenuada ou ainda mais atenuada quando a DP é 
acompanhada da HO não está totalmente claro em humanos. Além disso, nenhum dos estudos em 
humanos utilizou o método de Oxford Modificado (abordagem padrão-ouro para testar a BRS). 
Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar a BRS em pacientes com DP com e sem 
HO durante rápidas alterações na PA induzidas por bolus de drogas vasoativas (Oxford-
modificado). A frequência cardíaca (FC; eletrocardiografia) e a PA (fotopletismografia) foram 
obtidas durante 10 minutos de repouso em decúbito dorsal antes do Oxford-modificado [injeção em 
bolus de 65-100μg de nitroprussiato de sódio (NTP) seguido de 65-100μg de cloridrato de 
fenilefrina (PHE) 1 minuto depois] em cinco pacientes com DP [50±6 anos; (Hohen e Yhar: <3a.u.; 
tempo de diagnóstico: 8,8±3,7 anos) e sete controles pareados por idade (48±7 anos). A BRS foi 
analisada usando as inclinações das porções lineares da relação da PA sistólica com intervalo RR. 
Pacientes com DP apresentaram PA mais baixa em repouso em comparação aos controles (82±7 
vs. 94±5mmHg, P=0,01) e tendência para maior FC (72±13 vs. 59±8bpm, P=0,06). A queda (∆SBP: 
-31±7 vs. -37±10, P=0,26) e o aumento da PA sistólica (∆SBP: -20±12 vs. 27±15, P=0,38) foram 
semelhantes entre os pacientes e controles. Os resultados preliminares mostraram que uma menor 
BRS em pacientes com DP em comparação aos controles para queda de PA (NTP: 4,52±0,34 vs. 
9,81±0,27ms/mmHg, P=0,01) e para aumento da PA (PHE: 5,08±0,27 vs. 13,00±0,27ms/mmHg, 
P=0,03). Somente um paciente apresentou OH, e a função barorreflexa foi caracterizada por uma 
BRS atenuada para quedas de PA (NTP: 1,83ms/mmHg) e uma BRS dentro da média para 
aumentos de PA. Nossos resultados preliminares indicam que a função barorreflexa está 
prejudicada em pacientes com DP e que, para quedas de pressão parece ser ainda mais 
prejudicada nos pacientes com HO. 
 
PRESENÇA DO GENE GSTM1 EM PACIENTES ATEROSCLERÓTICOS COM OU SEM STENT 
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A aterosclerose é uma doença inflamatória, crônica, lenta e progressiva. Suas complicações 
podem aumentar o índice de morbidade e mortalidade. Ela é caracterizada pela formação de uma 
placa de lipídio na parede da artéria. A superfamília da Glutationa S-Transferase são enzimas 
antioxidantes de fase II. Sendo que o GSTM1 está presente no cromossomo 1p.13.3 e é 
polimórfico. Quando ativado, atua na detoxificação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, 



quando a GSTM1 está nula, tem ausência de função, acarretando alteração na atividade 
enzimática que estão diretamente relacionadas à mecanismos de defesa contra os danos do 
estresse oxidativo que promove alta liberação de radicais livres provocando a disfunção endotelial 
e oxidação do LDL. O objetivo deste estudo foi analisar a frequência do polimorfismo do gene 
GSTM1 em pacientes ateroscleróticos em uso de estatinas, um grupo com stent e um grupo sem 
stent. Foram coletadas 150 amostras de sangue periférico, diagnosticados com aterosclerose 
através de exames clínicos e imagem e que faziam o uso da estatina, 80 amostras de sangue 
periférico foram incluídas no estudo, 35 com stent e 45 sem stent. As análises foram realizadas a 
partir de extração de DNA das amostras, submetidas a PCR. Ao se analisar a o polimorfismo do 
gene GSTM1 foi identificado a presença do gene no grupo com stent 68.57 % (24/35), já em 
31,43% (11/35) a ausência do gene. Já no grupo sem stent foi encontrado uma frequência de 
62,22% (17/45) com o gene presente e 37,78% (17/45) ausente, não sendo significante 
(p=0,5548).  Em nossos resultados foi everificado a prevalência de indivíduos com GSTM1 
presente, em ambos os grupos com stent ou sem stent. Assim, como Rodrigues e colaboradores 
(2017), avaliando polimorfismo GSTM1 em pacientes com aterosclerose na população de Goiânia. 
Entretanto Turkanoglu e colaboradores (2010) avaliando GSTM1 em pacientes com AVC 
isquêmico verificaram maior prevalência do GSTM1 nulo nos grupos caso e controle, contrário do 
estudo em discussão. 

 
A EVOLUÇÃO NA TERAPIA DA CARDIOMIOPATIA AMILOIDE COM A INTRODUÇÃO DO 
TAFAMIDIS 
Renata Tuñas Barreiro,Larissa Rodrigues Ramos, Jairo Tomás de Freitas Filho, Lucas Trindade 
Santos. 
Centro Universitário Serra dos Órgão, Teresópolis, Rio de Janeiro. 

A Amiloidose sistêmica é uma condição clínica caracterizada pelo acúmulo extracelular de material 
proteico fibrilar amorfo, conhecido como amiloide, podendo acometer praticamente todos os 
tecidos e órgãos. O diagnóstico da doença é muito difícil, por esta razão o diagnóstico é 
frequentemente tardio e a insuficiência cardíaca (IC) é a principal causa de morte.  Esta revisão 
bibliográfica tem como objetivo principal a análise dos principais estudos acerca do acometimento 
cardíaco pela amiloidose sistêmica e os avanços na terapêutica dos pacientes com cardiomiopatia 
amiloide. Foram pesquisados artigos no site do The New England Journal of Medicine, The Lancet, 
SCIELO, American Heart Association, JACC através dos descritores: amiloidose cardiaca, 
insuficiência cardíaca e tafamdis. Foram encontrados um total de 152 resultados, dos quais foram 
selecionados 19 artigos.  A cardiomiopatia amiloide ATTR é uma doença que afeta uma crescente 
população de pacientes encontrado na prática clínica. Até pouco tempo as terapias eram restritas 
ao manejo da insuficiência cardíaca, medidas de suporte e o transplante hepático. Com o advento 
do Tafamidis, medicação que se mostra bastante promissora nos pacientes com amiloidose 
cardíaca ATTR temos verdadeiro divisor de águas na terapêutica e prognóstico em uma doença 
até então bastante limitada em termos de terapêutica disponível. Conclusão: Esta revisão 
bibliográfica teve como conclusão que o acometimento cardíaco pela amiloidose ainda é muito 
subdiagnosticado, desse modo faz-se necessário maior capacitação médica associada aos 
avanços dos exames de imagem para uma abordagem mais precoce alterando o prognóstico da 
doença. O uso do tafamidis ainda é bem incipiente na prática clínica e esbarra em fatores 
relacionados a custo-benefício, no entanto, surge como uma alternativa promissora no tratamento 
da cardiopatia amiloide. 
 
INFLUÊNCIA DOS NÍVEIS DE SÓDIO SÉRICO SOBRE A VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA 
CARDÍACA DE DOENTES RENAIS CRÔNICOS HEMODIALÍTICOS 
Viviane Lovatto¹, Patrícia Leão da Silva Agostinho¹, Sabrina Toffoli Leite² 
¹ Programa de Pós-graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, Unidade Acadêmica Especial de Ciências da 
Saúde, Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí – GO – Brasil² Faculdade de Educação Física, 
Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Goiás – Regional Jatai – GO – 
Brasil 

Introdução: A Doença renal crônica (DRC) é caracterizada pela anormalidade do funcionamento e 
da estrutura dos rins o que ocasiona prejuízos à saúde. Indivíduos com DRC que realizam 
hemodiálise, frequentemente apresentam desequilíbrio no sistema nervoso autônomo (SNA) bem 
como perturbações no equilíbrio eletrolítico, o que pode repercutir negativamente no sistema 
cardiovascular. Objetivo: analisar a influência do sódio sérico (sNa) sobre a variabilidade da 
frequência cardíaca (VFC) de doentes renais crônicos hemodialíticos. Métodos: um estudo 
transversal com abordagem comparativa foi realizado com indivíduos de ambos os sexos, 
submetidos à hemodiálise de manutenção e um grupo controle. Foi realizada a análise dos 



prontuários dos voluntários hemodialíticos, avaliação antropométrica, análise da VFC em repouso, 
no domínio do tempo (DT) e da frequência (DF) e avaliação dos marcadores bioquímicos da função 
renal. Os voluntários foram alocados em três grupos, sendo grupo hemodialítico normotremia 
(GHN), com valores de sNa dentro dos parâmetros de normalidade; grupo hemodialítico 
hiponatremia (GHH), com valores de sNa inferiores à normalidade; e um grupo controle (GC), sem 
doença renal. Resultados: a amostra foi constituída por 32 voluntários, sendo o GC = 10, GHN = 
14 e GHH = 8 participantes. Não foram encontradas diferenças entre os grupos quanto as variáveis 
antropométricas e clínicas. Para as variáveis bioquímicas da função renal, houve diferença entre o 
GC vs GHN e GHH (p=0,001). A análise da VFC no DT, mostrou que o GHH apresentou redução 
nos índices SDNN (p=0,002) e rMSSD (p=0,005) em relação ao GC. Já para o índice NN50 o GHN 
e o GHH apresentaram diferenças significativas em relação ao GC (p=0,010 e p=0,001 
respectivamente). Enquanto que no DF observou-se redução na banda de alta frequência e baixa 
frequência (p=0,037 e p=0,007 respectivamente) no GHH em comparação ao GC. Conclusão: os 
resultados sugerem que em pacientes hemodialíticos, há redução da VFC e que o estado de 
hiponatremia intensifica a disautomia cardíaca, o que aumenta o risco de um evento 
cardiovascular. 
Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica; Diálise Renal; Eletrólitos; Sistema Nervoso 
Autônomo, Frequência Cardíaca. 
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RESPOSTAS À INGESTÃO DO SUCO DE BETERRABA ASSOCIADO AO EXERCÍCIO FÍSICO 
AERÓBIO EM MARCADORES SALIVARES DO ESTRESSE OXIDATIVO DE MULHERES 
HIPERTENSAS APÓS A MENOPAUSA 
Ana Luiza Amaral, Igor M. Mariano, Victor Hugo V. Carrijo, Tállita Cristina F. de Souza, Erick P. de 
Oliveira, Guilherme M. Puga. 
Universidade Federal de Uberlândia 

Introdução: A hipertensão arterial (HA) é uma doença com grande incidência em mulheres após a 
menopausa. Essa doença eleva os níveis de estresse oxidativo (EO), sendo que há indícios que o 
exercício físico e a ingestão do suco de beterraba podem reduzi-lo. Objetivo: Verificar se a 
ingestão do suco de beterraba associada ao exercício físico modifica as respostas do perfil de 
estresse oxidativo salivar em mulheres hipertensas após a menopausa. Métodos: Participaram do 
estudo 13 mulheres hipertensas controladas após e menopausa (58,23 ± 4,62 anos; 27,4 ± 1,18 
kg/m²). Elas realizaram 3 sessões de intervenção de maneira randomizada: SB (suco de beterraba) 
consistindo em 315ml água destilada+35ml do suco de beterraba concentrado com 400mg de 
nitrato (NO3-) (Beet-It Sport Shot, James White Drinks Ltd.); PLA (placebo) (mesmo suco 
supracitado filtrado na rezina PA101 OH-, Permution® para depletar NO3-); e BNC (bebida não 
calórica sabor laranja) (Clight, Mondelez International, Inc.). Em cada sessão as voluntárias 
deveriam estar em jejum, sendo que ao chegar no laboratório (07h), era realizado a primeira coleta 
de saliva, seguido pela ingestão da bebida (07h30). A segunda coleta de saliva (09h30) ocorreu 
antes do inicio do exercício, que consistiu em 40 minutos de exercício aeróbio em esteira 
ergométrica à 5,5km/h, com a intensidade modulada a partir da inclinação, entre 65% e 70% da 
frequência cardíaca de reserva, seguindo para a terceira coleta salivar (10h10) logo ao fim do 
exercício e após 90 minutos foi coletado a última amostra de saliva (11h40). As variáveis 
analisadas foram: catalase, FRAP (capacidade de redução férrica) e GSH (glutationa). Para análise 
estatística foi utilizado o programa GraphPad Prism 6, no qual calculou-se a área abaixo da curva 
(AUC) pelo método trapezoidal, utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade dos 
dados, e o teste de Anova one-way para os dados normais e Kruskal-Wallis statistic para os dados 
não normais, adotando um nível de significância de p<0,05. Resultados: Não houve diferenças 
significativas nas variáveis de FRAP (p=0,7510) e GSH (p=0,5331). A catalase apresentou uma 
tendência de aumento para o BNC em comparação com PLA e SB (p=0,0659). Conclusão: A 
ingestão do suco de beterraba associado ao exercício físico parece não alterar os marcadores de 
estresse oxidativo salivar em mulheres hipertensas após a menopausa, porém a atividade da 
catalase salivar pode ser alterada com essa associação. 
Comitê de Ética – CAAE: 70104717.0.0000.5152 
 

 

 

 



EFFECTS OF HYPERLIPIDIC DIET RICH IN SATURATED FATTY ACIDS ON BIOCHEMICALS, 
CARDIOVASCULAR PARAMETERS AND MIRNA EXPRESSION RELEATED 
CARDIOMETABOLIC DESEASES, IN RATS SUBMITTED TO PERINATAL PROTEIN 
MALNUTRITION. 
Ana Paula da Fonseca Arcoverde Mello¹, Barros, M.A.V.¹, Souza, V.O.N.¹, De Paula Simino, L.A.², 
Souza Torsoni, A.², Costa-Silva J.H.¹ 
¹ Laboratory of Nutrition, Physical Activity and Phenotypic Plasticity – Federal University of Pernambuco - CAV/ 
UFPE, Vitória de Santo Antão – PE, Brazil.² Laboratory of Metabolic Disorders - University of Campinas – 
FSA/UNICAMP, Limeira, São Paulo Brazil. 

Introduction: Our hypothesis is that the consumption of diet rich in saturated fatty (HL) promotes 
deleterious alterations on cardiac physiology of malnourished rats. Objective: To evaluate the 
effects of HL on heart weight, biochemicals and hemodynamic parameters, cardiac autonomic 
modulation and miR Let-7 expression. Methods: The procedures were approved by CEUA-UFPE 
(044287/2015-96). Wistar male rats were used, whose mothers received control (17% protein- C) or 
low protein diet (8% protein-LP) during pregnancy and lactation. After weaning, rats were fed with C 
(14% lipids) or HL diet (33% of lipids +65% SFA). Three groups were obtained: C-C (n=4-12), LP-C 
(n=4-14) and LP-HL (n=4-12). We evaluated: 1.Heart weight (HW); 2.Serum triglycerides (TGL) and 
cholesterol (CHL); 3.Blood pressure (BP) and heart rate (HR) by femoral arterial cannulation; 
4.Cardiac autonomic modulation, evaluated by spectral analysis in time and frequency domain 
(VLF, LF and HF), symbolic analysis and spontaneous baroreflex activity; 5. The liver gene 
expression by RT-PCR of miR Let-7. The results are expressed in mean ± E.P.M. The group1s 
comparation was analyzed by 1wayANOVA and Newman-Keullss post-test, considering p<0.05. 
Results: At 90 days old, the HL post weaning maintained of the HW of LP-HL group in normal 
values when compared with control, while LP-C group show decreased of the HW (C-C= 1,2±0,0; 
LP-C= 0,9± 0,1; LP-HL= 1,1±0,0 in % of weight body; p<0,0001). The TGL (p=0,3945) and CHL 
(p=0,6127) not presented differences between groups. The systolic, diastolic and median BP, and 
HR not was altered by diets (p=0,5019; p=0,7852; p=0,7716; p= 0,812; respectively). Regarding to 
cardiac autonomic modulation, none groups have alterations in time or frequency domains in the 
systolic BP (VLF:p=0,6436;  LF:p=0,6092; HF:p=0,2602) or HR (LF:p=0,4644; HF:p=0,3504 and 
ratio LF/HF:p=0,3010) such as in the symbolic analyses (0V:p=0,3794; 2V: p=8113). The diets also 
not influenced the baroreflex (BEI:p=0,883; Gain:p= 0,4955). Let-7 gene expression not altered 
between groups (p=0,5431). Conclusion: The present study suggests that the consumption of HL 
rich in SFA by malnourished offspring do not alter de heart weight, biochemicals and 
hemodynamics parameters, cardiac autonomic modulation and Let-7 gene expression. 
 

PERINDOPRIL, ASSOCIADO AO TREINAMENTO FÍSICO MELHORA A RIGIDEZ ARTERIAL E 
PROMOVE ANGIOGÊNESE NA MUSCULATURA ESQUELÉTICA DE RATOS 
ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS. 
Danyelle Siqueira Miotto¹, Duchatsch F¹, Dionizio A², Buzalaf M² and Amaral SL¹

,
³. 

¹Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas-UNESP/UFSCAR.²Departamento de 
Ciências Biológicas- Faculdade de Odontologia de Bauru, USP.³Universidade Estadual Paulista-UNESP, 
Bauru. 

A associação entre treinamento físico (T) e tratamento farmacológico com inibidores da enzima de 
conversão da angiotensina II (iECA) vem sendo amplamente utilizada no controle da hipertensão 
arterial (HA) e rigidez arterial, no entanto, os mecanismos induzidos por esta associação não são 
totalmente conhecidos. Este trabalho investigou os efeitos do T aeróbio, associado ou não ao 
tratamento com perindopril na angiogênese da musculatura esquelética e na análise proteômica de 
aorta de ratos espontaneamente hipertensos (SHR). Além disso, avaliou o efeito do perindopril na 
angiogênese induzida pelo T. Ratos hipertensos (SHR) e normotensos (Wistar, W) foram 
submetidos ao T em esteira (T, 60% da capacidade máxima, 5 dias/semana, 60 dias) ou 
permaneceram sedentários (S). Todos receberam tratamento com perindopril (P, 3mg/kg por dia, 
gavagem) ou água (controle, C). Foram realizadas medidas da velocidade de onda de pulso (VOP) 
e pressão arterial sistólica (PAS) e, em seguida a artéria aorta foi coletada para análise proteômica. 
Os SHR apresentaram VOP (49%) e PAS (70%) maiores que os W os quais estavam 
positivamente correlacionados (r=0,915, p<0,0001). Os grupos tratados com perindopril (SP), 
treinados (TC) ou treinados e tratados (TP) apresentaram menores valores de VOP (-36%, -21% e 
-46%) e PAS (-37%, -27% e -30%), para SP, TC e TP, comparados ao SC (p<0,05). Os SHR 
apresentaram menor densidade de vasos no músculo sóleo (-12% vs W) enquanto que somente o 
treinamento reverteu esta resposta (+62% e +36%, para TC e TP). A análise proteômica entre SC 
e W identificou 23 proteínas diferentemente expressas na aorta dentre as quais 7 estavam up e 16 
down reguladas. Após tratamento com perindopril que 10 proteínas estavam up e nenhuma down 



reguladas. O T, associado ou não com perindopril determinou um maior número de proteínas down 
reguladas (20 e 26, para TC e TP, respectivamente). Dentre as proteínas up reguladas, a Cofilin-1 
estava 1,08 vezes mais expressa no grupo SC, comparado ao W. Por outro lado, somente nos 
grupos treinados (TC e TP) esta proteína estava menos expressa (0,96 e 0,92, respectivamente). 
Uma vez que esta proteína contribui para o aumento da contração do músculo liso vascular, por 
meio da polimerização da α-actina, via ativação da cdc42, estes resultados sugerem que T, 
diferente do perindopril, reduz a VOP via modulação da sinalização da cofilin-1 na aorta de SHR. 
Ao mesmo tempo o perindopril não inibe a angiogênese induzida pelo treinamento físico. 
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Introdução: Alterações no ciclo claro/escuro durante a gestação podem causar modificações no 
desenvolvimento gestacional gerando prejuízos cardiometabólicos na prole adulta. Dessa forma, 
buscamos determiner se a dessincronização interna forçada pelo protocol T22 durante a gestação 
pode provocar disorders cardiometabólicas na prole aos 90 dias de vida.Métodos: Fêmeas wistar 
foram aleatoriamente distribuídas em dois grupos: controle (CTR), submetido ao ciclo 12h LD (T24) 
e grupo dessincronizado (DSC) submetido ao ciclo 11 LD (T@@) durante a gestação e sua prole 
macho foi acompanhada até os 90 dias de vida. Análises estatísticas foram realizadas utilizando 
2way ANOVA para comparar os grupos durante as 12 semanas e o teste t para avaliar apenas 
uma variável. Resultados: Alterações foram observadas entre os grupos no ganho de peso pelo 
tempo [F(12,310)=1670; p<0,0001] e comparando as diferentes semanas [F(1,310)=5.063; 
p=0.0251] mas não na mesma semana. Comparando pressão arterial (CTR=133.0±3.797mmHg vs 
DSC=128.7±4.031mmHg; CTR=121.8±5.082mmHg vs DSC=115.0±4.505mmHg) e frequência 
cardíaca (CTR=437.5±10.44bpm vs DSC=408.8±13.89bpm; CTR=388.3±7.427bpm vs 
DSC=381.4±17.21bpm) na quarta e na última semana de vida, não foram encontradas diferenças. 
Quando os filhotes completaram 90 dias, os ratos DSC demonstraram uma menor área sob a curva 
(ASC) no teste de tolerância a glicose (oTTG) se comparada aos CTR (CTR=491.9±21.77u.a vs 
DSC=426.4±15.75u.a, p<0.05). No peso de alguns órgãos coletados diferenças não foram 
encontradas entre o coração (CTR=0,2911±0,005689g/cm vs DSC=0,3019±0,005979g/cm), fígado 
(CTR=2,443±0,05319g/cm vs DSC=2,449±0,07155g/cm), rim (CTR=0,3019±0,009556g/cm vs 
DSC=0,2775±0,009886g/cm) e tecidos adiposos (CTR=0,01312±0,0006196g/bw vs 
DSC=0,01225±0,001127g/bw). Entretanto, adrenal se encontrou mais pesada 
(CTR=0,007839±0,0002740 vs DSC=0,008741 ± 0,0002359, p<0.05) e o pâncreas mais leve no 
grupo DSC (CTR=0,1699 ± 0,007691 vs DSC=0,1460 ± 0,005492, p<0.05).Conclusão: Estes 
resultados sugerem que a dessincronização interna forçada durante a gestação impacta no ganho 
de peso durante o desenvolvimento dos filhotes. Somado a isso, causa uma alteração no aumento 
da captação plasmática de glicose, sugerindo um aumento no metabolismo. Suporte financeiro: 
CAPES. 
 

EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO (NATAÇÃO) SOBRE A PRESSÃO ARTERIAL, SÓDIO NO 
LÍQUIDO CÉREBRO-ESPINHAL E VOLUME CIRCULANTE DE RATOS WISTAR SOB DIETA 
COM SOBRECARGA DE SÓDIO POR 22 SEMANAS A PARTIR DO DESMAME 
Jaqueline A. Souza¹, Paula M. Gomes¹, Daiane C. A. Braga¹, Marcos A. C. Batista¹, Flávio E. D. A. 
Freitas¹, Lisandra B. Oliveira¹, Andreia C. Alzamora¹, Vagner R. Antunes², Lenice K. Becker³, 
Leonaro M. Cardoso¹ 
¹Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) – Departamento de Ciências Biológicas (DECBI). Ouro Preto, 
Minas Gerais (MG).²Departamento de Fisiologia e Biofísica/ICB – USP; São Paulo (SP).³UFOP – 
Departamento de Educação Física (DEEF). 

A hipertensão pode desenvolver doenças cardiovasculares e tem relação com o excesso de sal na 
dieta. O exercício físico tem sido capaz de atenuar a pressão arterial na hipertensão. Portanto, o 
objetivo desse trabalho foi investigar o efeito da natação sobre a PA, Na+no LCE e volume 
circulante de ratos Wistar sob dieta 0,9% de Na+ por 22 semanas a partir do desmame. Ratos 
Wistar (CCA-UFOP; CEUA 2017/57), submetidos a dieta [0,9% de Na+ (HS) ou 0,27% de Na+ 
(CONT)], durante 22 semanas a partir do desmame alocados na 12ª e 22ª semanas em gaiolas 
metabólicas para mensurações e coleta de amostras biológicas (urina e fezes), na 13ª semana, 



passaram por adaptação aquática, realização da exaustão inicial, formação de 4 grupos: SDP, 
TDP, SHS, THS, e treinamento (natação) por 9 semanas. Na 22ª semana, realizou-se exaustão 
final, dosagem de lactato sanguíneo e, após 4 dias, experimento de registro da pressão arterial, 
avaliação farmacológica do tônus simpático, retirada de líquor e sangue. Realizou-se dosagem de 
Na+e K+ na urina de 12 e 22 semanas, no plasma e LCE de 22 semanas. O grupo SHS teve PAM 
e PAD maiores que o grupo SDP [PAM (SDP 110,4±2,39/SHS 121,6±2,57)/PAD (SDP 
91,46±2,5/SHS 101,1±2,63)] e o grupo THS teve PAM e PAD menores que o grupo SHS [PAM 
(SHS 121,6±2,57/THS 111,3±2,07)/PAD (SHS101,1±2,63/THS 91,87±2,25)]. O grupo SHS teve 
PAS maior que o grupo SDP (SDP 137,2±3,67/SHS 150,6±2,81).  Houve diferença apenas na FC 
após a injeção de hexametônio nos grupos SHS e THS relacionado ao grupo SDP (SDP 
382±3,63/SHS 362,1±2,41/THS 346,7±1,9). Os ratos HS tiveram maior concentração de Na+ na 
urina de 12 semanas (SDP 92,5±5,47/TDP 105,5±6,5/SHS 264,5±10,3/THS 272±13,6) e 22 
semanas (SDP 97±81/TDP 85,33±8,4/SHS 265±21,21/THS 301,1±15,46). Não houve diferença 
entre os grupos na concentração de Na+ e K+ no plasma. O grupo SHS teve maior concentração 
de Na+ no LCE em relação ao grupo SDP (SDP 140,6±0,4/SHS 144,9±0,55) e o grupo TDP teve 
menor concentração de Na+ no LCE em relação ao grupo SHS (SHS 144,9±0,55/TDP 138±2. 
Conclusão: O exercício físico alterou parâmetros hidroeletroíliticos e cardiovasculares além da 
concentração de Na+ no LCE de ratos Wistar com sobrecarga de Na+ por 22 semanas a partir do 
desmame. 
Apoio financeiro: FAPEMIG, UFOP, CBIOL, CNPQ, CAPES e recursos próprios. 
 

EFEITOS DA SOBRECARGA AGUDA DE SÓDIO NA INGESTÃO DE ÁGUA, EXCREÇÃO 

RENAL E PRESSÃO ARTERIAL EM ANIMAIS ALIMENTADOS COM DIETA HIPERLIPÍDICA 

Jessica Matheus de Sá; Menani, J.V.; De Luca Jr., L.A.; Colombari, E; Colombari, 
DSA.Departamento de Fisiologia e Patologia, Faculdade de Odontologia de Araraquara – FOAr – UNESP 

INTRODUÇÃO: A obesidade é definida como o acúmulo excessivo de gordura que traz prejuízos à 
saúde do indivíduo. Demonstramos recentemente que ratos alimentados com dieta hiperlipídica 
(DH) tem redução da ingestão diária de sódio, mas não a induzida por angiotensina II central. 
Dados da literatura tem demonstrado que a obesidade aumenta a reabsorção de sódio em cães e 
humanos, porém, estudos recentes do nosso laboratório, não demonstraram alterações na 
excreção diária de sódio em ratos alimentados com DH com por 6 semanas. OBJETIVO: Verificar 
se animais alimentados com DH (45% de calorias de gordura) tem alterações na ingestão de água, 
excreção renal e pressão arterial induzido por sobrecarga aguda de sódio por meio de gavagem 
intragástrica (ig) de NaCl 2 M/ 2 ml. MATERIAL E MÉTODO: (CEUA: 22/2017) Os animais foram 
alimentados com dieta padrão (DP; 11% de calorias de gordura, n = 4-10/grupo) ou DH (45% de 
calorias de gordura, n = 7-10/grupo) por 6 semanas. Após este período, os animais foram 
submetidos a uma gavagem ig de NaCl 2 M (2 ml) e imediatamente após, os foram colocados em 
gaiolas metabólicas sem acesso a água e ração, para coleta de urina durante 60 min. Após esse 
período, buretas graduadas de água foram oferecidas e a ingestão de água foi medida por 120 h 
adicionais. Em um outro grupo, a pressão arterial média (PAM)também foi analisada após 60 min 
gavagem ig de NaCl 2 M (2 ml). RESULTADOS: Sessenta min após administração de sobrecarga 
ig de NaCl 2 M, não foi observada diferença significativa na excreção de sódio entre os grupos 
(DH: 113,42 ± 24,7 vs. DP: 96,22 ± 21,34 µEq/100 g pc), tampouco no aumento da PAM (ΔDP: 9,3 
± 1,1 vs. ΔDH:7,0 ± 1,0 mmHg). Porém, ratos DH ingerem menos água induzido pela sobrecarga ig 
de NaCl 2 M (2,72 ± 0,4, vs. DP 3,74 ± 0,4 ml/100 g pc/120 min). CONCLUSÃO: Animais DH tem 
uma redução da ingestão de água induzida por gavagem com NaCl 2 M, porém esta, não está 
associada com diferenças na excreção de sódio e ou alterações na PAM. Assim, mais mecanismos 
ainda precisam ser elucidados como a participação angiotensinérgica central ou de citocinas pro-
inflamatórias. 
SUPORTE FINANCEIRO: FAPESP (2015/234677), CNPq (425586/2016-2), FAPESP (2017/10762-
6) 
 

 

 

 

 

 



EFEITO DO TREINAMENTO DE MAT PILATES NA PRESSÃO ARTERIAL E VARIABILIDADE 

DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM MULHERES NA PÓS MENOPAUSA NORMOTENSAS E 

HIPERTENSAS 

Ludimila Ferreira Gonçalves; Jaqueline Pontes Batista; Julia Buiatte Tavares; Ana Luiza Amaral 
Ribeiro; Ana Paula Magalhães Resende Bernades; Carine Andrade; Igor Moraes Mariano; Tállita 
Cristina Ferreira de Souza; Guilherme Morais Puga. 
Universidade Federal de Uberlândia - Uberlândia/MG. 

Introdução: O climatério é um fenômeno endócrino decorrente do esgotamento dos folículos 
ovarianos que ocorre em mulheres de meia idade. O hipoestrogenismo decorrente deste período, 
pode acarreta elevações nas pressões arteriais por meio da elevação da resistência vascular 
periférica. O exercício físico pode gerar adaptações que proporciona melhoras na pressão arterial 
e na variabilidade da frequência cardíaca (VFC). Objetivos: Verificar o efeito do treinamento de Mat 
Pilates nas respostas da pressão arterial clínica e VFC em mulheres na pós menopausa 
normotensas e hipertensas. Material e métodos: Participaram do estudo 16 mulheres (8 
normotensas e 8 hipertensas) na pós menopausa (idade: 59,68 ± 5,94 anos e IMC: 29,31 ± 
5,61kg/m²) que realizaram treinamento de Mat Pilates três vezes semanais por 8 semanas. A 
pressão clínica foi medida utilizando o monitor automático OMRON HEM-7113. A frequência 
cardíaca de repouso (FCR) foi medida atravez do monitor de frequência cardíaca (Polar® 
RS800CX). Ambas variáveis foram coletadas pré e pós intervenção. Estatística realizada com teste 
de normalidade por Shapiro-Wilk, e as análises por Equações de Estimativa Generalizada (GEE), 
modelo gama com ligação de log (p ≤ 0,05). Software PSS versão 21. Resultados: Não houve 
interação (grupo X tempo) em nenhuma variável avaliada. Nas variavéis PA (p=0,21) e PD 
(p=0,26),não ocorreu diferenças entre grupos e no tempo. Porém a variável PNN50 foi menor no 
grupo normotensas (p=0,01) e houve uma redução em ambos os grupos após intervenção 
(p=0,01). As normotensas apresentaram valores menores de SDNN (p=0,01), HF (p=0,01), SD1 
(p=0,02), e as hipertensas valores menores em SD2/SD1 (p=0,04) e FCR (p=0,03). Na LF/HF 
houve uma redução após o treinamento (p=0,01). Conclusão:O programa de 8 semanas de 
treinamento de Mat Pilates não foi capaz de melhorar o perfil autonômico ou PA de mulheres após 
a menopausa hipertensas e normotensas. 
 

RESPOSTA HEMODINÂMICA AO TREINAMENTO COM CICLOERGÔMETRO DE MEMBROS 
SUPERIORES EM PACIENTES DE TAVI 
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Introdução: Dentre as enfermidades do sistema cardiovascular, os idosos são os principais 
indivíduos acometidos pela estenose aórtica, que quando sintomática acarreta queda da qualidade 
de vida. O implante percutâneo da valva aórtica (TAVI) é um procedimento menos invasivo de 
tratamento usado em pacientes com alto risco de fragilidade pré-operatória. O exercício precoce 
nessa população pode auxiliar no menor tempo de internação e melhor qualidade de vida. 
Objetivo: Avaliar a resposta hemodinâmica de pacientes submetidos ao TAVI após treinamento 
com cicloergômetro de membros superiores. Material e Método: Os pacientes realizam no 1º dia de 
pós-operatório na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) o protocolo de exercício com cicloergômetro, 
supervisionados por profissional fisioterapeuta. O protocolo consistiu em 2 séries de 5 minutos de 
exercício cíclicos com membros superiores, intervalados com 5 minutos de repouso, com o 
paciente sentado em poltrona. Antes, durante e após o treino, ocorreu monitoramento da pressão 
arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD), frequência cardíaca (FC), frequência respiratória (FR) e 
saturação periférica de oxigênio (SpO2) através de monitor multiparamétrico. Foi admitida a 
intensidade leve (BORG Modificado 3 a 4) durante o exercício. Para análise estatística, utilizou-se 
teste tStudent pareado, com significância em 5%. Aprovado pelo CEP/UFG sob parecer 2.921.551. 
Resultados: Participaram do estudo 13 pacientes (idade: 78,62±5,42 anos, 9 do sexo masculino, 
índice de massa corporal 28,28±4,66 kg/m

2
). A PAS aumentou de 130,87±15,39mmHg para 

143±14,19mmHg (p=0,001); As demais variáveis não apresentaram alterações significativas: PAD 
(71,25±15,28mmHg para 60±11,66 mmHg), FC (70,25±11,76bpm para 66,66±5,31bpm), FR 
(15,5±2,4ipm para 23,5±5,7ipm) e SpO2 (94,66±3,51% para 97±1,41%). Conclusão: O protocolo 
proposto com cicloergômetro no 1º dia de pós-operatório durante internação hospitalar aumentou a 



resposta sistólica cardíaca e não mostrou alterações nas demais variáveis hemodinâmicas, o que 
pode apontar o exercício precoce como uma medida de mobilização saudável para minimizar as 
repercussões negativas da internação hospitalar em pacientes pós TAVI. 
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ADOLESCENT LOW PROTEIN DIET EXPOSURE DURING ADOLESCENCE INDUCES 
CARDIOVASCULAR AUTONOMIC DYSFUNCTION IN ADULT MALE RATS 
Anna Rebeka Oliveira Ferreira¹; Maria Natalia Chimirri Peres¹; Maiara Vanusa Guedes Ribeiro¹; 
James Andrew Armitage²; Paulo Cezar Freitas Matias¹; Kesia Palma Rigo¹

,
³. 

¹Laboratory of Secretion Cell Biology, Department of Biotechnology, Genetics and Cell Biology, State 
University of Maringá - 87020-900 Maringá/PR, Brazil²School of Medicine, Deakin University - 3216 Waurn 
Ponds/VIC, Australia³Adventist Institute of Parana - 87130-000, Ivatuba/PR, Brazil 

Introduction: Exposure to low protein diet during gestation and lactation induces hypertension 
related to cardiovascular autonomic dysfunction in adulthood. However it is not known if this insult 
during adolescence affect the cardiovascular system To evaluate whether low protein diet during 
adolescence induces hypertension related to autonomic dysfunction in adult male rats. Methods: 
The research ethics committee approved the study under CEUA nº 4833210519. Wistar rats of 
thirty-day-old were fed a low protein diet (4% protein as casein) for 30 days and subsequently fed a 
20.5% normal protein diet for a 60-day recovery period (LP). Control animals (NP) were fed a 
20.5% protein diet throughout life. At 120 days of age, direct measurements of arterial pressure 
were recorded from conscious animals. Statistically significant differences were evaluated by T-
Student test. Results: LP showed a persistent reduction in food intake (-27%; p <0.0001) and water 
intake (-31%; p <0.0001) through the protocol. Body weight was lower in LP (-35%; p <0.0001) by 
120 days of age. Systolic (SBP) and mean arterial pressures (MBP) were increased in LP (+ 11% 
and +12%, respectively; p <0.05 and p < 0.05) but diastolic arterial pressure, pulse interval and 
heart rate was unchanged. After intravenous injections of atenolol (4mg/kg) and methylatropine 
(3mg/kg), the bradycardia, tachycardia response and intrinsic heart rate, respectively, were similar 
to NP. The response to the blood pressure and heart rate response to phenylephrine 
(phenylephrine 8 μg/kg, iv) was similar between groups. The tachycardia response induced by 
sodium nitroprusside (sodium nitroprusside 50 μg/kg, iv) was increased in the LP (+51%; p 
<0.0239). The baroreflex sensitivity (∆HR/∆MAP) in response to depressor stimulus was increased 
(+46%; p<0.0118) in LP. The depressor response to a ganglionic blocker, hexamethonium 
(hexamethonium 30 mg/kg, iv) was greater in LP (∆SBP +25%; p <0.0286 and ∆MBP +36%; p 
<0.0084). Conclusions: Low protein diet during adolescence leads to hypertension later in life, 
which may be underpinned by autonomic dysfunction, mainly observed by the increased vascular 
sympathetic activity and baroreflex sensitivity. 
Funding: CNPQ and Capes. 
 
EFEITOS DA ANGIOTENSINA-(1-7) NA HIPERTROFIA CARDÍACA INDUZIDA PELA 
GESTAÇÃO EM RATOS HIPERTENSOS 
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A Angiotensina-(1-7) [Ang-(1-7)] apresenta efeitos anti-hipertensivos e cardioprotetores via receptor 
Mas. Recentemente, foi demonstrado que este receptor também está envolvido no 
desenvolvimento hipertrofia cardíaca induzida pela gravidez. No entanto, ainda são desconhecidos 
os efeitos da Ang-(1-7) no remodelamento cardíaco gestacional em ratas hipertensas. Assim, o 
objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da Ang-(1-7) no desenvolvimento do remodelamento 
cardíaco gestacional em ratas hipertensas (SHRs). MÉTODOS: Ratas hipertensas (Spontaneously 
Hypertensive Rats, SHR) e normotensas (Wistar) (280g-300g) foram divididas nos seguintes 
grupos: Wistar não gestante; Wistar gestante; SHR não gestante; SHR gestante; SHR gestante 
tratada com Ang-(1-7). A Ang-(1-7) (24 μg / kg / h, s.c., mini-bombas osmóticas) foi administrada 
durante o período gestacional. A pressão arterial sistólica (PAS) foi avaliada por pletismografia de 
cauda. No 20º dia de gestação, os parâmetros gestacionais foram avaliados e os corações 
coletados para análises histológicas. RESULTADOS: A PAS da SHR gestante foi 
significativamente maior em comparação à SHR não gestante na primeira semana de gestação e o 



tratamento com Ang-(1-7) não alterou este parâmetro. A gravidez aumentou o diâmetro dos 
cardiomiócitos nas SHRs (14,02 ± 0,13 vs 17,20 ± 1,60 µm, p <0,05) e a Ang-(1-7) bloqueou 
completamente esse efeito (12,60 ± 0,1351 µm, p <0,05). A Ang-(1-7) diminuiu a deposição da 
matriz extracelular intersticial (7,31 ± 0,49 vs 16,91 ± 1,027 %, P<0,05) e perivascular (4,07 ± 0,41 
vs 5,68 ± 0,55 % P<0,05). Este heptapeptídeo não alterou os parâmetros gestacionais (ganho de 
peso das ratas prenhes, perda pré-implantação, perda pós-implantação e número de fetos). 
CONCLUSÃO: Esses dados mostraram que Ang-(1-7) reduziu a hipertrofia dos cardiomiócitos e a 
deposição da matriz extracelular (intersticial e perivascular) induzida pela gravidez sem alteração 
da pressão arterial. 
APOIO: Capes, CNPq e FAPEG.  
 
DEXAMETASONA DETERMINA RIGIDEZ ARTERIAL E DESBALANÇO AUTONÔMICO SEM 
ALTERAR PARÂMETROS ECOCARDIOGRÁFICOS EM RATOS NORMOTENSOS, MAS NÃO 
EM RATOS ESPONTANEAMENTE HIPERTENSOS. 
Lidieli P. Tardelli1,2, Francine Duchatsch1,2, Naiara A. Herrera1,2, Alison Pires de Oliveiraa1, 
Thalles Fernando  Rocha Ruiz3, Sandra L. Amaral1,2. 
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A hipertensão (HA) induzida pelo tratamento com dexametasona (DEX) pode estar associada com 
alterações no balanço autonômico e remodelamento cardíaco em ratos normotensos, porém, 
pouco se sabe sobre os efeitos da DEX no remodelamento cardíaco e vascular de animais 
espontaneamente hipertensos (SHR). O objetivo do presente estudo foi verificar os efeitos da DEX 
no remodelamento cardíaco e vascular de ratos normotensos (Wistar) e ratos espontaneamente 
hipertensos (SHR). Para tanto, 20 ratos Wistar e 20 ratos SHR (4 meses), divididos em Wistar 
controle (WC), Wistar+DEX (WD), SHR controle (SHRC) e SHR+DEX (SHRD) foram tratados com 
DEX por 14 dias (50 μg/kg de peso corporal, s.c.) ou salina. Os animais foram submetidos às 
análises de velocidade de onda de pulso (VOP), ecocardiograma, pressão arterial (PA) e análise 
espectral. Em seguida os tecidos coração e aorta foram retirados para análises histológicas. A DEX 
aumentou PAS (23%) nos ratos normotensos. Apesar de determinar desbalanço autonômico para 
o coração (LF/HF: 0,48 ± 0,08 vs 0,17 ± 0,03 para WD vs WC, respectivamente) a DEX só 
aumentou o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo/peso corporal (DDVE/PC, 10%). A análise 
de Picrossírius Red revelou aumento não significativo de colágeno na aorta (14%, p<0,06), no 
entanto a VOP estava significativamente maior no WD vs WC (+16%). Os SHRC apresentavam 
valores de PAS e VOP maiores que WC (208 ± 5 vs 105 ± 3 mmHg e 1,74 ± 0,08 vs 1,34 ± 0,05 
m/s). Além disso, apresentavam alterações ecocardiográficas sugestivas de remodelamento 
cardíaco: maiores valores de espessura relativa da parede do VE (Esp. Rel. VE, +28%) e índice de 
massa do VE (I.MVE, 26%), bem como menores valores de diâmetro sistólico do VE (DSVE, -19%) 
e DDVE (-11%), comparados ao WC. A DEX não alterou PAS, VOP nem LF/HF de SHR. No 
entanto, determinou melhora da função diastólica (onda E mitral e A mitral, 8% e 61%, 
respectivamente), que foi acompanhada de redução da deposição de colágeno no coração (-12% 
vs SHRC). Os resultados sugerem que os efeitos da DEX são muito mais comprometedores 
hemodinamicamente nos animais normotensos do que nos hipertensos.  
Apoio financeiro: CAPES e FAPESP. 
 
CAFETERIA DIET-INDUCED OBESITY CAUSES INCREASED INTRINSIC CARDIAC FUNCTION 
AND VASCULAR HIPOREACTIVITY IN SEPSIS SURVIVORS MICE. 
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INTRODUCTION: The influence of previous obesity on cardiovascular outcomes of sepsis survivors 
is still not clear. Therefore, the aim of this study was to investigate the cardiovascular alterations in 
obese mice that survived to sepsis. METHODS: Male Balb/c mice were divided in four groups: (1) 
Control, (2) Control-CLP, (3) CAF, and (4) CAF-CLP. The control groups received standard diet 
while the CAF groups received cafeteria diet for 30 days. On the 15th day of diet, Control-CLP and 
CAF-CLP groups were submitted to ventral laparotomy, cecal ligation and puncture to sublethal 
sepsis induction, while Control and CAF groups were submitted only to ventral laparotomy and 
cecal exposition.Survival curve, sepsis clinical score, Langendorff method, cardiomyocyte 
contractility measurement and vascular reactivity of thoracic aorta were performed. RESULTS: The 



sepsis clinical score of CAF-CLP was better than the Control-CLP, but the survival percentage was 
similar between both groups. The CAF-CLP group showed intrinsic cardiac function significantly 
higher than Control-CLP. Despite that the inotropic response to pharmacological stress was smaller 
in the CAF-CLP group compared to Control-CLP group. Acetylcholine-induced vasodilation was 
decreased in Control-CLP and CAF in relation to Control group. On the other hand, this decrease 
was not observed in CAF-CLP. Phenylephrine-induced vasoconstriction was similar between 
Control and Control-CLP. However, a significant reduction in vasoconstriction was observed in the 
CAF and CAF-CLP groups, with greater decrease in the CAF-CLP, which demonstrated vascular 
hyporeactivity compared to the others groups. L-NAME incubation partially reverses the CAF-CLP 
hyporeactivity, while the Captopril, Ibuprofen and Catalase incubations were not able to alter this 
vascular response. CONCLUSION: CAF diet-induced obesity improves sepsis clinical score. 
However, the sepsis survival of CAF-CLP group is similar to Control-CLP group. This absence of 
protection to sepsis in CAF-CLP can be related to cardiovascular alterations observed in this group 
that are characterized by an increase in intrinsic cardiac function, a reduction in pharmacological 
stress response and a vascular hyporeactivity caused, in part, by nitic oxide synthase activation. 
FINANCIAL SUPPORT: CAPES, CNPq and FAPEMIG.  
 
PROGESTERONA PREVINE EFEITOS DELETÉRIOS SOBRE O ENDOTÉLIO PROVOCADOS 
PELA DEFICIÊNCIA HORMONAL EM RATAS OVARIECTOMIZADAS. 
Tagana Rosa da Cunha*, Jéssyca Aparecida Soares Giesen, Wender do Nascimento Rouver, 
Roger Lyrio dos Santos.  
Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas, Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, 
Brasil 

Introdução: A terapia de reposição hormonal clássica, composta por estrogênio e progesterona 
(P4), parece conferir efeito protetor após a menopausa. Contudo, diferente do estrogênio, as ações 
da P4 ainda permanecem controversas e parecem variar de acordo com o leito vascular estudado. 
Objetivo: Investigar o efeito do tratamento com progesterona sobre a reatividade vascular 
coronariana dependente do endotélio em ratas Wistar ovariectomizadas. Material e Métodos: Os 
protocolos realizados foram aprovados (63/2017 - CEUA/UFES). Ratas adultas (8 semanas) foram 
divididas em Sham, Ovariectomizadas (OVX), Ovariectomizadas e tratadas com P4 (OVX-P4). Os 
grupos Sham e OVX receberam doses de veículo, enquanto o grupo OVX-P4 recebeu doses 
diárias de P4 (2 mg/Kg/dia). A reatividade vascular foi avaliada por meio da técnica de Langendorff 
modificada. Após estabilização (40 min), a pressão de perfusão coronariana (PPC) foi estabelecida 
e uma curva de bradicinina (BK, 0,1 – 1000 nM) foi realizada seguida por inibições com L-NAME 
(100 µM), indometacina (INDO, 2,8 µM), L-NAME + INDO ou L-NAME + INDO + clotrimazol (CLOT, 
0,75 µM). eNOS total, Akt, e gp91fox, foram quantificadas pelo método de Western blotting. A 
concentração de ânion superóxido e peróxido de hidrogênio foram quantificadas por fluorescência. 
Dados expressos em média ± EPM, diferenças entre grupos analisadas por ANOVA 1 ou 2 vias 
seguidos do post hoc de Tukey (p < 0,05). Resultado:O grupo OVX apresentou uma PPC menor 
que os demais e o tratamento com a P4 foi capaz de prevenir este efeito (Sham, 88±3; OVX, 70±8; 
OVX P4, 96±8mmHg, n=20). Após a administração da BK, observamos vasodilatação dependente 
do endotélio prejudicada no grupo OVX e potencializada no grupo OVX-P4 (Sham, 14,7±1; OVX, 
7,3±1; OVX P4, 23,9±3%; n= 8). Após inibição combinada dos fatores de relaxamento dependentes 
do endotélio (NO, PG e EETs – estes últimos candidatos a EDH), observamos que a resposta 
vasodilatadora foi abolida em todos os grupos, mostrando a participação da EDH, sugerindo que 
os EETs atuam na EDH neste leito. O tratamento com P4 preveniu a alteração nos parâmetros 
oxidativo induzido pela ovariectomia. Conclusão: Estes resultados sugerem que a P4 pode exercer 
ação benéfica sobre o leito vascular coronariano, impedindo os efeitos deletérios sobre o endotélio 
provocados pela deficiência da produção dos hormônios sexuais. Dessa forma, podemos sugerir 
que o papel da P4 na terapia de reposição hormonal pode ir além da simples inibição dos efeitos 
colaterais do estrogênio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTÉRIAS UTERINAS DE RATAS PRENHES APRESENTAM PROTEÇÃO CONTRA A 
DISFUNÇÃO ENDOTELIAL INDUZIDA POR NÍVEIS AUMENTADOS DE O-GLCNAC: FUNÇÃO 
DA GSK3Β. 
Vanessa Dela Justina1,2, Fernanda Priviero2, R. Clinton Webb2, Rinaldo Rodrigues dos Passos 
Junior3, Victor Vitorino Lima3, Fernanda Regina Giachini1,3 
1. Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil.2. 
Departamento de Fisiologia, Augusta University, Augusta, U.S.A.3. Instituto de Ciências Biológicas e da 
Saúde, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, Brasil. 

A O-Glicosilação com β-N-acetilglucosamina (O-GlcNAc) é uma modificação pós-traducional que 
modula diversas proteínas relacionadas ao controle do tônus vascular. Desregulação da O-
Glicosilação ocorre em diversas doenças, favorecendo a disfunção endotelial. Durante a gestação, 
a disfunção vascular resulta em um suporte nutricional inadequado entre a interface materno-fetal. 
Entretanto, é desconhecidos se o aumento de O-GlcNAc impacta na função da artéria uterina (AU) 
de ratas prenhes (P) e não prenhes (NP). Testamos a hipótese que o aumento de O-GlcNAc 
prejudica a função endotelial da artéria uterina. Ratas P ou NP (14 semanas) foram tratadas com 
glucosamine (300mg/Kg) ou veículo, por 21 dias, i.p. Curvas concentração-resposta para 
acetilcolina [ACh (1 nM to 100 μM)] e nitroprussiato de sódio (100 pM to 10 μM) foram realizadas 
em AU contraídas com U-46619 (análogo do tromboxano; 3 μM), na presença ou ausência de L-
NAME (100 μM, 30 minutos). A expressão proteica foi avaliada por western blot. O tratamento com 
glucosamina aumentou a expressão de O-GlcNAc na AU de ratas NP (p= 0,04). Observou-se 
diminuição no relaxamento dependente de endotélio em AU de ratas NP tratadas, comparadas 
com o veículo [Emax 56,16 ± 4,18 vs. 76,38 ± 3,92%, respectivamente], o qual foi abolido pela 
incubação com L-NAME. A atividade da óxido nítrico-sintase endothelial [eNOS, (p=0,04)] bem 
como expressão total da Akt (p=0,0006) encontram-se diminuídas após o tratamento com 
glucosamina em ratas NP. Além disso, AUs de ratas NP tratadas com glucosamina apresentaram 
aumento na ativação da glicogênio sintase cinase 3 beta (GSK3β), bem como o aumento na 
expressão de O-GlcNAc-transferase (OGT). Curiosamente, durante a prenhez, o tratamento com 
glucosamina diminui a expressão de O-GlcNAc (p=0,03) em AU, acompanhado por uma melhora 
no relaxamento para ACh [pD2 6.43 ± 0.13 vs. 6.90 ± 0.11], enquanto as atividades de eNOS e 
GSK3β e as expressões totais de Akt e OGT permaneceram inalteradas. O relaxamento induzido 
pelo NPS não foi alterado nos grupos estudados. O mecanismo subjacente é, pelo menos em 
parte, dependente da modudação de Akt/GSK3β/OGT. Acreditamos que, durante a gravidez, as 
alterações hormonais desempenham um papel protetor vascular, prevenindo a disfunção endotelial 
induzida pela O-glicosilação. 
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FUNÇÃO DAS ARTÉRIAS PULMONARES EM COELHOS RECÉM-NASCIDOS COM HÉRNIA 
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A hérnia diafragmática congênita (HDC) é uma alteração caracterizada por uma ruptura de uma 
parte do músculo do diafragma permitindo que alguns órgãos da região do abdômen adentrem a 
cavidade torácica, culminando no desenvolvimento de pulmões hipoplásicos. Durante a HDC pode 
ocorrer o espessamento de arteríolas e capilares pulmonares. A hipertensão pulmonar tem sido o 
prejuízo mais importante no diagnóstico de HDC. A hipótese deste trabalho é que a compressão 
pulmonar durante a HDC induz disfunção arterial pulmonar. Neste estudo, avaliamos a função 
contrátil e relaxante das artérias pulmonares na condição da HDC. Coelhos fêmeas Nova Zelândia 
prenhes foram submetidas a laparotomia no 25º dia de prenhez para induzir a HDC nos fetos 
através de uma incisão cirúrgica no lado esquerdo do músculo diafragmático. Nenhuma incisão foi 
realizada no grupo controle. No 30º dia de prenhez, as artérias pulmonares esquerda e direita dos 
fetos recém-nascidos (machos e fêmeas; 40-45 g; n: 8-10) foram coletadas e montadas em 
miógrafo para análise de tensão isométrica. Foram realizadas curvas concentração-resposta para 
fenilefrina e acetilcolina (10 nM – 100 µM). Foi observado que durante a HDC a artéria pulmonar 
esquerda apresenta diminuição de resposta à fenilefrina (controle: 125 ± 5.43 vs. HDC: 97.41 ± 
4.58; % de contração ao KCl) enquanto a artéria pulmonar direita exibe aumento da contração 



[controle: 88.92 ± 7.82 vs. HDC: 127.90 ± 8.15; % de contração ao KCl). Não foram observadas 
diferenças de resposta à acetilcolina. Estes resultados sugerem que o aumento da atividade 
contrátil na artéria pulmonar direita pode levar ao comprometimento da função pulmonar direita na 
HDC. Comitê de Ética em Experimentação Animal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
(CEUA: 191/2018). 
 
EMPAGLIFLOZINA REDUZ A DISFUNÇÃO RENAL E INIBE A ATIVIDADE DO TROCADOR 
NHE3 NO TÚBULO PROXIMAL DE RATOS NÃO DIABÉTICOS COM INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA 
Flávio A Borges-Júnior¹, Danúbia Silva dos Santos¹, Renato O Crajoinas¹, Aline C T Wisnivesky¹, 
Acaris Benetti¹, Ednei L Antônio², Paulo J Tucci², Adriana C Girardi¹¹Insitituto do Coração, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil;²Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. 

Os inibidores do cotransportador de sódio-glicose 2 (SGLT2) melhoram o controle glicêmico ao 
diminuir a reabsorção de glicose no túbulo proximal (TP). Esses fármacos também reduzem a 
mortalidade cardiovascular e o número de internações por insuficiência cardíaca (IC), 
independente da presença ou ausência de diabetes do tipo 2 (DM2). No entanto, os mecanismos 
responsáveis por este benefício ainda não foram elucidados. Visto que o SGLT2 é 
predominantemente expresso no TP e a importância do eixo cardiorrenal no tratamento da IC, o 
presente estudo tem como objetivo testar a hipótese de que o inibidor do SGLT2 empagliflozina 
(Empa) exerce efeitos renoprotetores na IC não associada ao DM2. Para isso, ratos Wistar foram 
submetidos a oclusão permanente da artéria coronária descendente anterior ou falso-operados 
(Sham). Após 4 semanas, os animais foram alimentados com ração normal, com ou sem Empa, 
por mais 4 semanas. Comparando aos grupos sham, ratos IC tratados com Empa apresentaram 
valores semelhantes de BNP sérico, enquanto a função cardíaca dos ratos IC piorou (Sham: 0,5 ± 
0,1; Sham+Empa: 0,5 ± 0,1; IC: 2,1 ± 0,3; IC+Empa: 0,9 ± 0,1 ng/mL). Além disso, ratos IC 
apresentaram aumento da massa do pulmão (Sham: 3,2 ± 1,5; Sham+Empa: 31,8 ± 1,1; IC: 44,7 ± 
3,3; IC+Empa: 32,7 ± 1,7 mg/mm) e do ventrículo direito (Sham: 6,3 ± 0,2; Sham+Empa: 5,2 ± 0,2; 
IC: 8,9 ± 1,0; IC+Empa: 6,4 ± 0,3 mg/mm). A função renal foi prejudicada em ratos IC, com baixa 
taxa de filtração glomerular (TFG) e níveis elevados de ureia plasmática e proteinúria. Entretanto, a 
Empa restaurou esses parâmetros para níveis semelhantes aos dos grupos sham [(TFG, Sham: 
6,5 ± 0,2; Sham+Empa: 7,7 ± 0,6; IC: 4,5 ± 0,4; IC+Empa: 7,7 ± 0,4 mL/min/kg) (Ureia plasmática, 
Sham: 37 ± 1; Sham+Empa: 38 ± 2; IC: 48 ± 2; IC+Empa: 39 ± 1 mg/dL) (Proteinuria, Sham: 1,2 ± 
0,1; Sham+Empa: 1,0 ± 0,1; IC: 1,8 ± 0,1; IC+Empa: 1,3 ± 0,1)]. Ademais, a Empa atenuou a 
redução do hematócrito nos ratos com IC (Sham: 48,7 ± 0.3; Sham+Empa: 49,5 ± 0,7; IC: 45,8 ± 
0,5; IC+Empa: 49,7 ± 0,4 %). A microperfusão estacionária in vivo demonstrou que a Empa reduziu 
a reabsorção de bicarbonato mediada pelo trocador Na+/H+ isoforma 3 (NHE3) no TP de ratos 
com IC, semelhante aos grupos sham (Sham: 2,05 ± 0,04; Sham+Empa: 1,40 ± 0,05; IC: 4,36 ± 
0,08; IC+Empa: 1,54 ± 0,05 nmol/cm2). Em conjunto, estes achados demonstram que a inibição do 
SGLT2 melhora a função cardíaca e previne a disfunção renal inibindo a atividade do NHE3 em 
ratos não diabéticos com IC. 
Apoio financeiro: FAPESP e CAPES 
 
OS AVANÇOS NAS TERAPIAS DE REPERFUSÃO CORONARIANA NA SÍNDROME 
CORONARIANA AGUDA. 
Larissa Rodrigues Ramos, Jairo Tomás de Freitas Filho, Renata Tunãs Barreiro, Emanuela 
Belgone de Caeres Carneiro 
Interno de Medicina. Centro Universitário Serra dos Órgãos. 

As doenças cardiovasculares são a primeira causa de morte no Brasil, responsáveis por cerca de 
32% de todos os óbitos. As terapias de reperfusão coronariana no contexto na síndrome 
coronariana aguda têm sido propostas com intuito de diminuição da morbimortalidade. Os estudos 
acerca do tema são considerados relativamente novos na história da medicina, no entanto, os 
avanços nessa área são inquestionáveis. Esta revisão bibliográfica tem como principal objetivo 
avaliar e comparar os avanços nas terapias de reperfusão coronariana na vigência de infarto 
agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Foram pesquisados artigos no 
site do The New England Journal of Medicine, JAMA e American Heart. Foram encontrados um 
total de 460 resultados, dos quais foram selecionados 19 artigos.  É indiscutível que a principal 
medida para se evitar a extensão da isquemia no infarto agudo é o restabelecimento da circulação 
coronária. Nas duas últimas décadas do século XX houveram verdadeiras revoluções na história 
do tratamento do infarto agudo do miocárdio (IAM) com supradesnivelamento de segmento ST. O 
primeiro grande avanço seu deu com o advento da terapia trombolítica, que finalmente 
proporcionava a oportunidade de tratar a doença e não apenas suas complicações, como 



demonstrou o estudo GISSI. O segundo grande avanço foi a introdução da angioplastia primária se 
deu no início dos anos noventa, posteriormente foi aprimorada com o uso de stents e se impôs, 
definitivamente, como o mais eficiente método de reperfusão, porém limitada aos poucos hospitais 
com sala de hemodinâmica. No início dos anos 2000, tivemos a terceira revolução da cardiologia 
com a demonstração de que, para determinados perfis de pacientes com IAM, a angioplastia 
primária é superior à trombólise mesmo que para sua realização seja necessária a transferência do 
paciente, desde a sala de emergência de um hospital comunitário, para outro com sala de 
hemodinâmica, apesar do tempo gasto com o transporte. Esta importante constatação permitirá a 
disseminação de novas estratégias de atendimento que, se utilizadas com organização e 
competência, ampliarão, consideravelmente, as chances dos pacientes com IAM receberem o 
melhor tratamento. 
 
DIMINUIÇÃO DA CONTRAÇÃO DA AORTA EM RATOS WISTAR APÓS TRATAMENTO COM 
GLUCOSAMINA 
Kamilla Batista da Silva Souza¹, Elias Silva Nascimento Junior¹, Vanessa Dela Justina², Fernanda 
Regina Casagrande Giachini Vitorino¹

,
², Paula Cristina de Souza Souto¹ 

¹ Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças – MT, 
Brasil.² Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia – GO, 
Brasil. 

A hiperglicemia é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Sabe-se que o influxo de 
glicose gera o substrato necessário para que ocorra a modificação pós-traducional (MPT) O-
glicosilação com N-acetilglucosamina (O-GlcNAc). Diversas proteínas envolvidas na regulação do 
tônus vascular são alvos dessa MPT e um desequilibro na sua glicosilação resulta em disfunção 
vascular. A glucosamina é um substrato de N-acetilglucosamina e tem sido usada como fonte de 
O-GlcNAc em trabalhos experimentais. Entretanto, é desconhecido se o aumento de O-GlcNAc 
leva a disfunção vascular da aorta. O objetivo deste estudo foi avaliar se o tratamento crônico com 
glucosamina gera disfunção vascular da aorta, resultando em alteração pressórica. Ratos Wistar 
machos (13-15 sem.; 300-400g) foram divididos aleatoriamente entre o grupo tratado com 
glucosamina (300 mg/kg diariamente por 21 dias; i.p., n= 7) e grupo controle (salina diariamente 
por 21 dias; i.p, n= 8). Ao final do tratamento foram realizados aferição da pressão arterial caudal e 
teste de tolerância oral à glicose. Curvas concentração-resposta (CCR) para acetilcolina (ACh), 
fenilefrina (FE) e nitroprussiato de sódio [NPS (na presença de L-NAME; 100 µM, 30 min.)] foram 
realizados na aorta. O tratamento com glucosamina por 21 dias não alterou a pressão arterial 
sistólica bem como a tolerância a glicose. Entretanto, CCR para FE demonstrou diminuição da 
resposta contrátil no grupo tratado com glucosamina em comparação com o grupo controle [Emax 
(%) 61,43 ± 3,76 vs. 88,20 ± 2,14, respectivamente]. Relaxamento dependente de endotélio foi 
maior no grupo glucosamina em relação ao controle [pD2 (%) 7,63 ± 0,09 vs. 7,12 ± 0,11, 
respectivamente] sem alteração da resposta máxima. E relaxamento independente do endotélio 
aumentou no grupo glucosamina [Emax (%) 99,00 ± 3,72 vs. 112,8 ± 2,37, respectivamente] e [pD2 
(%) 7,26 ± 0,16 vs. 6,86 ± 0,066, respectivamente]. Os dados encontrados sugerem que o 
tratamento com glucosamina por 21 dias resulta em disfunção vascular via diminuição de resposta 
contrátil à FE na aorta sem alteração pressórica. 

 
DIMINIÇÃO DO RELAXAMENTO ENDOTÉLIO-DEPENDENTE DA ARTÉRIA RENAL APÓS O 
TRATAMENTO COM PREDINISONA EM RATOS WISTAR 
Gisele A. Amaral¹; Graziele V. Castanon²; Fernando A. Lima², Alecsander F. Bressan², Victor V. 
Lima², Fernanda R. Giachini¹

,
². 

¹ Instituto de Ciências Biológicas, UFG;² Instituto de Ciências Biológicas, UFMT, Campus do Araguaia. 

INTRODUÇÃO: Modelos de hipertensão arterial utilizando a administração de glicocorticoides 
cronicamente, incluindo a predinisona (PRD), tem sido amplamente utilizado na experimentação. 
Embora o componente renal tenha sido demonstrado como um possível mecanismo de elevação 
pressórica causada por PRD, não se sabe sobre os efeitos de PRD na função vascular da artéria 
renal.  OBJETIVO: Avaliar a reatividade vascular para estímulos contráteis e de relaxamento em 
artérias renais de ratos Wistar após administração de PRD. METODOLOGIA: Ratos Wistar, 
machos, pesando entre 230-250g, foram tratados com veículo ou PRD (5 mg/kg/dia) durante 17 
dias, por gavagem. A pressão arterial sistólica (PAS) foi aferida antes e após o tratamento e a 
reatividade vascular da artéria renal foi avaliada com curvas concentração-resposta para diferentes 
agonistas contráteis ou vasodilatadores. A aprovação do comitê de ética se deu sob o nº 
23108.203351/2017-24 (CEUA-UFMT). RESULTADOS: O tratamento com PRD elevou a PAS 
(mmHg) (129±1,8 vs. 154±4,8 PRD, p= 0,0001). Análises (mg/dl) de creatinina (0,5±0,04 vs. 0,03 
PRD), uréia (43±1,4 vs. 40±0,8 PRD) e microalbuminuria (2,7±0,6 vs. 4,7±1,3 PRD) indicam 



preservação da função renal entre os grupos. Verificou-se que o tratamento com PRD (16±1,6 mN) 
não altera a força de contração frente a estimulação com KCl (1u.20 mM) se comparado ao grupo 
veículo (13±2,0 mN, p= 0,2473). PRD não altera a resposta de contração vascular [Emax (% KCl)] 
para serotonina (133±4,3 vs. 139±19,4 PRD) ou fenilefrina (192±4,3 vs. 136±6,3 PRD). Entretanto, 
a sensibilidade para fenilefrina aumentou em ratos tratados com PRD (pD2: 4,0± 0,5 vs. 5,3± 0,1 
PRD, p= 0,044). PRD provocou prejuízo na função de relaxamento endotélio-dependente [Emax 
(% relaxamento)] da artéria renal (92±1,0 vs. 72± 4,0 PRD, p= 0,0007). A inibição da via do óxido 
nítrico com L-NAME (100µM) manteve a diferença de resposta entre o grupo veículo e do tratado 
(78±4 vs. 37±4 PRD, p=0,0001). A utilização simultânea de L-NAME e indometacina (10µM), um 
inibidor das ciclooxigenase, normalizou a resposta de relaxamento entre os grupos (60±16 vs. 
48±16 PRD, p= 0,4517). O relaxamento endotélio-independente encontra-se reduzido no grupo 
PRD (114±7,2 vs. 79±10 PRD, p= 0,0178). As análises histológicas demonstram que o tamanho da 
cápsula glomerular (mm2) se mantem na comparação ente os grupos (0,009857±0,0005 vs. 
0,01075±0,001098 PRD, p= 0,490), já o tamanho glomerular sofre diminuição (0,006571±0,00036 
vs. 0,00525±0,00025 PRD, p= 0,0096) no grupo PRD. CONCLUSÃO: Embora a função renal 
esteja preservada após o tratamento com PRD, o prejuízo do relaxamento vascular endotélio-
dependente e alterações histológicas no glomérulo indicam lesão órgão-alvo, frente à elevação dos 
níveis pressóricos. 
 
O EFEITO DO BUTIRATO DE SÓDIO SOBRE A DISFUNÇÃO ENDOTELIAL INDUZIDA POR 
LISOFOSFATIDILCOLINA 
Melissa Tainan Silva Dias¹, Wesley Fernandes-Braga², Edenil Costa Aguilar¹, Natália Fernanda do 
Couto³, Luciana de Oliveira Andrade³, Jacqueline I Alvarez-Leite¹. 
¹ Laboratório de Aterosclerose e Bioquímica Nutricional. Depto de Bioquímica e Imunologia. Instituto de 
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Introdução: A exposição crônica a fatores de risco cardiovascular (tabagismo, dislipidemias, 
diabetes, etc.) leva ao desbalanço do sistema de homeostase vascular, iniciando o processo de 
disfunção endotelial. Uma resposta inflamatória que se dá em função da ação da lisofosfatidilcolina 
(LPC), presente na LDL oxidada, sendo este o fator chave na aterogênese. Diversos estudos 
sugerem efeitos ateroprotetores dos ácidos graxos de cadeia curta, dentre eles se destaca o 
butirato de sódio, ao qual são atribuídas funções anti-inflamatórias e redutoras do estresse 
óxidativo. Objetivo: O objetivo deste trabalho é avaliar o papel do butirato de sódio na disfunção 
endotelial induzida pela LPC. Materiais e Métodos: A avaliação da resposta vasoconstritora e 
vasodilatadora foi realizada em experimentos de reatividade vascular em resposta a estímulos com 
fenilefrina (Phe) ou acetilcolina (Ach), respectivamente, em anéis de aorta de animais C57bl/6J 
machos, incubados com Butirato (0,1; 0,5 e 1,0mM) e LPC (10µM). Células endoteliais foram 
estimuladas com LPC e tratadas com butirato (0,01; 0,1 e 0,5mM) por 2h. A produção de óxido 
nítrico foi mensurada por citometria de fluxo, com sonda fluorescente DAF-DM. A expressão e 
ativação da ERK ½ (envolvida no desacoplamento das oxido nítrico sintases-NOS constitutivas) foi 
avaliada por western blot. Resultados: O presente trabalho mostrou pela primeira vez que o 
butirato de sódio, em sua menor concentração (0,1mM), foi capaz de restabelecer o relaxamento e 
a contração vascular, a nível do controle. Também foi observado aumento da produção de NO nas 
células tratadas com butirato, sendo que os resultados na presença de LNNA sugerem que este 
aumento ocorre principalmente via nNOS. Observamos ainda a diminuição da fosforilação de ERK 
½ no grupo tratado sugerindo restabelecimento na atividade das NOS. Conclusão: o butirato de 
sódio inibiu a disfunção vascular induzida por LPC, por aumentar a produção de NO, via redução 
na ativação de ERK ½. 
 
EXERCÍCIO FÍSICO MELHORA RELAXAMENTO VASCULAR E ESTRESSE OXIDATIVO 
INDUZIDOS PELO TRATAMENTO COM PARACETAMOL EM RATOS 
Mikaelle Costa Correia, Daniela Lobo Medeiros de Andrade, Juliana Cardoso, José Britto Junior, 
Matheus Lavorenti Rocha. 
Laboratório de Farmacologia Cardiovascular. Faculdade de Farmácia/UFG, Goiânia – GO, Brasil. 

Introdução: O paracetamol (PAR) é conhecido por induzir danos oxidativos em vários órgãos. Este 
trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos do exercício físico na disfunção vascular induzida 
pelo tratamento com PAR. Métodos: Ratos Wistar machos foram distribuídos aleatoriamente em 4 
grupos: 1) Sedentário; 2) Exercício; 3) Sedentário + PAR; e 4) Exercício + PAR. O exercício 
proposto foi nado forçado 50 min/dia, 5 dias/semana, durante 6 semanas (e o tratamento com PAR 



nas últimas 2 semanas, 400 mg/kg/dia v.o.). Em seguida, os ratos foram sacrificados, o sangue e a 
aorta foram coletados para análise bioquímica das transaminases hepáticas (AST, ALT), reação 
TBARs, glutationa (GSH), glutationa redutase (GRd), Superóxido dismutase (SOD) e catalase. As 
aortas foram preparadas em câmaras banho de órgãos isolados para estudo do relaxamento 
vascular induzido por acetilcolina (ACh, E+) e nitroprussiato de sódio (NPS, E-). A expressão de 
proteínas (eNOS e sGC) também foi avaliada nas artérias por western blot. Resultados: Os níveis 
de AST/ALT aumentaram após a exposição ao PAR e reduziram após exercício. O relaxamento 
vascular induzido por ACh e NPS foram prejudicados após o tratamento com PAR e restabelecidos 
pelo treinamento físico. O exercício melhorou o nível de peroxidação lipídica e GSH, que foram 
aumentados e diminuídos, respectivamente, após a exposição ao PAR. GRd e SOD também foram 
aumentados no grupo PAR e o exercício diminuiu o SOD para um nível semelhante ao grupo 
controle. A atividade da catalase e as expressões eNOS e sGC não se alteraram após a exposição 
ao PAR ou exercício físico. Conclusão: Os resultados mostraram que o tratamento crônico com 
PAR causa prejuízo no relaxamento vascular e no equilíbrio redox, e o exercício físico melhora o 
equilíbrio redox e reestabelece o relaxamento vascular após a exposição ao PAR. 
Suporte financeiro: CNPq. 
 
ESTUDO DOS EFEITOS VASCULARES E METABÓLICOS DO INIBIDOR DE INTEGRASE 
DOLUTEGRAVIR 
Olga Lucia M. Moreno¹; Aguilar, E.C.²; Orellano, A.³; Perdigão, I.A.M.²; Cassali, G.D.³; Cruz, J.S.²; 
Alvarez-Leite, J.I; Capettini, L.S.A.¹  
¹ Laboratório de Biologia Vascular, Depto de Fisiologia e Biofísica.² Depto de Bioquímica e Imunologia.³ Depto 
de Patologia. Universidade Federal de Minas Gerais. 

Evidências crescentes demonstram o aumento das taxas de doenças cardiovasculares entre 
pessoas vivendo com HIV/AIDS. Tanto a infecção pelo HIV-1 quanto a terapia antirretroviral estão 
implicadas no desenvolvimento de dislipidemias, aumento do estresse oxidativo e disfunção 
endotelial sendo eles importantes eventos fisiopatológicos no desenvolvimento da aterosclerose. O 
dolutegravir (DTG) é um inibidor da enzima integrase do HIV-1 e tem sido utilizado como a primeira 
opção de terapia antirretroviral desde 2017. No entanto, há "menos" experiência clínica e não há 
dados consistentes na literatura demonstrando as ações cardiovasculares e metabólicas dos 
inibidores da integrase. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto do tratamento 
subcrônico com o DTG sobre o sistema cardiovascular, perfil lipídico e estresse oxidativo em 
camundongos. Métodos: Camundongos C57BL/6J foram tratados, via gavagem, com 10mg/kg de 
DTG ou veículo durante 28 dias.  Curvas concentração-resposta com acetilcolina (10-9 a 10-4M) 
foram realizadas em anéis de aorta, em sistema de banho de órgãos. A produção de oxido nítrico 
(NO), superóxido e peróxido de hidrogênio foram medidas em cortes de aorta por fluorescência, 
utilizando as sondas DAF-FM, DHE-DA, DCFH-DA, respectivamente. Foi feita dosagem de 
glicemia, transaminases (TGO e TGP) e perfil lipídico sérico e hepático. O estresse oxidativo no 
fígado foi avaliado por meio da análise da peroxidação lipídica, atividade da Superóxido Dismutase 
e Catalase e analisou-se a histologia hepática. A produção de NO e expressão de eNOS e nNOS 
foi medida em células endoteliais humanas (EAhy 926) pelo método de Griess e 
imunofluorescência, respectivamente. Resultados: O DTG gerou redução na resposta relaxante 
induzida pela acetilcolina e na produção de NO nas aortas do grupo DTG. Observou-se aumento 
da glicemia, da TGP, peroxidação lipídica e diminuição da atividade da SOD no fígado, o que foi 
associado à esteatose hepática no grupo DTG. O tratamento das células endoteliais com a DTG 
induziu redução de NO e reduziu a expressão proteica de eNOS e nNOS. Conclusão: O DTG 
induziu disfunção endotelial, mediada pela diminuição da produção de NO, induziu esteatose e 
aumento do estresse oxidativo hepático. Em células endoteliais, o DTG reduziu a expressão de 
eNOS e nNOS. 
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P01 - EFEITO DO CAPTOPRIL NAS RESPOSTAS MOTORAS OROFACIAIS AO SABOR 
SALGADO 
Zenatti, A.A., Possari, J., Pereira Jr., E.D., Andrade, C.A.F., Menani, J.V., De Luca Jr., L.A. 
Departamento de Fisiologia e Patologia, Faculdade de Odontologia - FOAr, Universidade Estadual 
Paulista, UNESP, Araraquara, SP – Brasil. 
INTRODUÇÃO: O íon sódio é necessário para o equilíbrio hidroeletrolítico. Se por um lado o 
excesso de sódio corporal pode levar ao desenvolvimento de doenças, hipertensão por ex., por 
outro lado o sabor salgado torna-se mais palatável conforme medido através de respostas motoras 
orofaciais hedônicas, em animais normotensos depletados de sódio. Anti-hipertensivos inibidores 
da enzima conversora de angiotensina, tais como o captopril, inibem o apetite ao sódio quando 
expresso através da ingestão de NaCl hipertônico. Entretanto, não sabemos se o captopril também 
interfere com o sabor salgado em animais deficientes de sódio. 
OBJETIVOS: Investigar se o captopril altera respostas motoras orofaciais ao sabor salgado em 
ratos depletados de sódio. 
MÉTODOS: Ratos Holtzman adultos (n = 12), com apetite ao sódio produzido pela combinação de 
injeção s.c. de diurético (furosemida) e 24 h de remoção do sódio ambiente receberam uma injeção 
i.p. contrabalanceada de captopril (30 mg/kg) ou veículo quinze minutos antes de entrarem no teste 
de reatividade gustatória ou TRG. O TRG consistiu na filmagem de respostas motoras orofaciais 
em resposta a infusão intraoral (1 ml/min) de NaCl 0,3 M. Ao final de um minuto de TRG os ratos 
entraram no teste do apetite ao sódio com acesso a dois bebedouros graduados, sendo um com 
água e outro com NaCl 0,3 M.  
RESULTADOS: O captopril reduziu as respostas hedônicas (25 ± 7 vs. veículo: 75 ± 22/min; p < 
0,05), mas não alterou as respostas aversivas (10 ± 4 vs. veículo: 6 ± 4/min) à infusão intraoral de 
NaCl 0,3 M. Além disso, conforme esperado, o captopril inibiu a ingestão de NaCl 0,3 M no teste do 
apetite ao sódio (3,7 ± 1,0 vs. veículo: 11,5 ± 2,3 ml/180 min; p < 0,05).  
CONCLUSÃO: Os resultados sugerem que a inibição do apetite ao sódio pelo captopril se deve, ao 
menos em parte, a uma redução na palatabilidade do sabor do sódio. Sob a luz da teoria 
motivacional de Berridge, os resultados também sugerem que a angiotensina II produzida durante 
a depleção de sódio não apenas motiva o animal a buscar sódio (“wanting”), tal como se conhece 
na literatura, mas também faz o animal sentir mais prazer (“liking”) com o sabor salgado. 

 
P02 - PARTICIPAÇÃO DAS VIAS ADRENÉRGICAS NO ÓRGÃO SUBFORNICAL NA 
RECUPERAÇÃO CARDIOVASCULAR INDUZIDA PELA INFUSÃO DE SOLUÇÃO SALINA 
HIPERTÔNICA EM RATOS SUBMETIDOS A HEMORRAGIA HIPOTENSIVA 
Amanda Barbosa Coelho da Silva1, Lara Marques Naves1, Stéfanne Madalena Marques1, 
Ludyanne Carla da Silva1, André Henrique Freiria-Oliveira1, Daniel Alves Rosa1, Rodrigo Mello 
Gomes1, James Oluwagbamigbe Fajemiroye1, Gustavo Rodrigues Pedrino1. 
1 Departamento de Fisiologia, Centro de Neurociência e Pesquisa Cardiovascular, Instituto de 
Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia – Goiás, Brasil.  
INTRODUÇÃO: Estudos demonstraram que a infusão de solução salina hipertônica (SSH) é eficaz 
na recuperação cardiovascular de ratos submetidos a hemorragia hipovolêmica (HH). 
Investigações demonstram que a integridade do órgão subfornical (SFO) é essencial para essa 
recuperação.  
OBJETIVO: Avaliar participação da via adrenérgica no SFO em animais submetidos a HH. 
METODOLOGIA: Ratos Wistar (300–340 g; CEUA-UFG nº034/12) foram anestesiados e 
instrumentalizados para registros de PAM, frequência cardíaca (FC), condutância vascular renal 
(CVR) e aórtica (CVA). A HH foi induzida através da retirada e reinfusão de sangue por 20 min até 
que a PAM atingisse valores aproximados de 60 mmHg. 10 min após o início da HH, foram 
realizadas nanoinjeções (100nL) no SFO de propanolol (EXP; 10mM; bloqueador β-adrenérgico) 
ou soro fisiológico (CONT; NaCl 0,15M). Houve infusão de SSH (NaCl 3 M; 1,8 ml/kg-1), 20 min 
após a HH. 
RESULTADOS.  A HH promoveu hipotensão em ambos os grupos (CONT:103,3 ± 3,5 para 62 ± 
0,3 mmHg; EXP: 104,8±2,8 mmHg para 63±1,0; 20 min após HH; p<0,05). A infusão de SSH 
promoveu restauração da PAM a valores basais em CONT, no entanto o mesmo não foi observado 
em EXP (CONT: 92,0±3,1 mmHg; EXP: 59±4,8mmHg; 40 min após infusão de SSH, p<0,05). 
Durante a HH não foram observadas diferenças significativas na FC nestes grupos (CONT: 
402,9±13,4 bpm para 410 ± 17,1; EXP:410±15,6 bpm para 362,6±14,3 bpm; 20 min após a HH). 
Observando-se que, 40 minutos após a infusão de SSH não há alteração significativa neste 



parâmetro (CONT: 346,0±19,7 bpm; EXP: 336,9±14,2 bpm; 40 min após a infusão de SSH). Em 
ambos os grupos não houve alterações da CVR tanto após a HH (CONT: ∆: -33,6 ± 8%; EXP: -
17,4±10,3%; 20 min após a HH) como após a infusão de SSH (CONT: ∆: -32,6±2,9%; EXP: -
14,5±15,7%; 40 minutos após HH). Observou-se redução significativa dos valores da CVA em 
CONT e EXP (∆:46,4±14,1%;  ∆:-27,1±4,6%; p<0,05; 20 min após a HH) não havendo 
reestabelecimento deste parâmetro 40 minutos após a infusão de SSH em ambos os grupos 
(CONT: ∆:-52,2±4,5%; EXP: ∆:-33,6±4,1%; 40 minutos após HH; em relação ao valor basal).  
CONCLUSÃO: Os resultados demonstram que o bloqueio farmacológico da neurotransmissão β-
adrenérgica no SFO impede a restauração de parâmetros cardiovasculares induzida pela infusão 
de SSH em animais submetidos a HH.  
SUPORTE: CAPES, CNPQ, FAPEG, FUNTEC 

 
P03 - IMPACTOS DO CONSUMO MATERNO DE DIETA COM ALTO TEOR DE ÁCIDOS 
GRAXOS SATURADOS ENRIQUECIDA COM ÔMEGA-3 SOBRE OS PARÂMETROS 
CARDIORRESPIRATÓRIOS DA PROLE DE RATOS 
1Debora Santos Alves; 1Aline Maria Nunes de Lira Gomes Bloise; 1Laura Mata de Lima Silva; 
1Ana Paula da Fonseca Arcoverde Cabral de Mello; 1Reginaldo Luís da Rocha Júnior; 1Luiza 
Gabrielly da Silva Menezes; 1Elionay Gomes dos Santos Silva; 1Viviane de Oliveira Nogueira 
Souza; 1João Henrique da Costa Silva 
1- Laboratório de Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica - CAV - UFPE, Vitória de 
Santo Antão- PE, Brasil; 
Introdução: O consumo materno de dieta rica em ácidos graxos saturados (AGS) durante gestação 
e lactação está associado a doenças crônicas na vida adulta da prole. Hipotetizamos que o 
enriquecimento com ômega-3 (w3) em dieta com alto teor de AGS atenua os efeitos deletérios da 
mesma sobre parâmetros cardiorrespiratórios da prole. Objetivo: Avaliar os impactos da dieta 
hiperlipídica materna com alto teor em AGS e os efeitos do enriquecimento de w3 sobre 
parâmetros cardiorrespiratórios da prole de ratos jovens e adultos. Metodologia: Após detecção da 
prenhez, ratas Wistar foram separadas em três grupos, de acordo com a dieta: C (Controle, 19% 
lipídios - lp), HL (Hiperlipídico com alto teor em AGS, 33% lp) e HLW3 (Hiperlipídico com alto teor 
em AGS, 33% lip e enriquecida com w3) durante a gestação e lactação. Aos 1, 7, 14, 21, 30 e 90 
dias de vida, foram avaliados na prole os parâmetros basais de frequência respiratória (FR), 
volume corrente (VT) e ventilação pulmonar (VE). Aos 90 dias foi implantado cateter na artéria 
femoral dos animais e realizado o registro de pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca 
(FC) basais. Os dados foram expressos em média ± EPM. A comparação entre os grupos feita pelo 
teste ANOVA One-way, com nível de significância quando p<0,05. Os protocolos foram aprovados 
pelo CEUA nº 23076.049500/2016-37. Resultados: A FR foi menor ao 7º dia no HLW3 (C: 178,4±4, 
HL:177,7±5,6, HLW3: 143,3±3,1 cpm, n=10-18; p˂0.0001), e maior no HL ao 14º (C: 124,3±4,1,  
HL:139,9±5,8, HLW3: 124,2±3,7 cpm, n=10-18; p=0.004), 21º (C: 89,4±2,5,  HL:102,4±2,5, HLW3: 
92,1±2,5 cpm, n=10-18; p=0.001) e 30º dia (C: 92,6±2,  HL:100,3±2,4, HLW3: 100,4±2,4 cpm, 
n=10-18; p=0.02). Já o VT foi menor ao 7º dia no HLW3 (C: 11,7±1,1,HL: 9±1,4, HLW3: 7,7±0,9 
mL/kg, n=10-18; p=0.0002) e  no 21º no HL e HLW3 (C: 21,2±0,9,  HL: 14,9±0,9, HLW3: 13,1±0,8 
mL/kg, n=10-18; p>0.0001). A VE foi menor ao 7º dia no HLW3 (C: 2131±228,HL: 1605±78, HLW3: 
1119±141 mL/kg, n=10-18; p=0.002) e ao 21º dia no HL (C: 3594±249,  HL: 2614±211, HLW3: 
3201±156 mL/kg, n=10-18; p=0.04). Quanto à PAM, foi maior no HL (C: 107±1,3,HL: 122,9±4,4, 
HLW3: 106,5±3,8 mmHg, n=3-8; p=0.009), sem diferença de FC (p>0.05) entre os grupos. 
Conclusão: Nossos dados sugerem que o enriquecimento da dieta materna com w3 é capaz de 
atenuar alterações cardiorrespiratórias na prole induzidas pela dieta HL. 

 
P04 - CIRCADIAN VARIATION AND ITS INFLUENCE ON CARDIAC GENE EXPRESSION 
André Luis Lima Monteiro1, Itamar Couto Guedes de Jesus1, Anderson Kenedy Santos1, Victor 
Moura Vidal Costa1, Marcos Augusto dos Santos2, Silvia Guatimosim1 
1Laboratório de Sinalização Intracelular em Cardiomiócitos, UFMG. Belo Horizonte, Minas Gerais, 
Brasil. 
2Departamento de Ciências da Computação, UFMG. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. 
INTRODUCTION: It is well known that cardiovascular diseases and their symptoms do not behave 
consistently throughout the day. On the contrary, there are higher risks of developing acute effects 
of the illness at specific times of the day. Physiopathological time-dependent variations are 
controlled by clock genes, which are responsible for different patterns of expression of genes and 
proteins. However, little is known regarding how these changes may influence the onset of 
symptoms or increase the risk of developing stronger consequences of acute events. OBJECTIVE: 



To investigate gene variations of gene expression on the period between 6 a.m and 12 p.m. for 
diurnally active animals using data mining and mathematical prediction. To develop a CASAAV 
platform for Bmal1 deletion in cardiomyocytes. METHODS: Logistic regression was applied to gene 
expression data from heart tissue of Papio anubis (bonobo), using MatLab R2017a to select genes 
with significant variations between ZT00 (lights are switched on) and ZT06 (6h after ZT00). 
RESULTS: Data showed that in the period comprehending the time in between ZT00 and ZT06, the 
gene expression of Myl3, Myl2, Actc1, Tpm1, Defb1, Ankrd1, Cox1, Cox3, and Cytb were elevated. 
Conversely, Atp5j, Pln, Atp6, Nd3, and Nd5 had their expression diminished in the same period. 
These results showed an elevation of mRNA expression of genes previously reported as markers of 
cardiomyopathies, on the specific time in which there is a higher risk of cardiac acute events. 
Furthermore, genes related to cardioprotection and genes that encode components of the electron 
transport chain are downregulated during the same period. In order to develop an animal model to 
study the consequences the Bmal1 deletion, we designed a guide RNA for Bmal1 deletion via 
CASAAV platform. CONCLUSION: Bioinformatic techniques showed that genes related to 
cardioprotection are downregulated in the same period in which genes associated with 
cardiomyopathies are upregulated. Alongside bioinformatics data, the deletion of Bmal1 in a healthy 
heart environment will allow us to determine the impact of Bmal1 deletion on gene regulation in the 
heart. These initial data may direct future studies aiming for the development of therapies that may 
take into consideration the influence of the circadian rhythm in the efficiency of the cardiac 
treatment. SUPPORT: CNPq, CAPES, FAPEMIG. 

 
P05 - EFEITO DO TRATAMENTO COM ACETURATO DE DIMINAZENO NA EPILEPTOGÊNESE 
E NAS ALTERAÇÕES CARDIOVASCULARES DE RATOS SUBMETIDOS AO MODELO DE 
EPILEPSIA INDUZIDA PELO ABRASAMENTO ELÉTRICO DA AMÍGDALA 
Andreia A. VELOSO

1
, BRAGA PPP

1
, JUNIOR CQL

1
, GHAZALE PP

2
, GOMES

1 
KP, MENDES EP 

1
, 

COLUGNATI
1  

DB, CASTRO CH
1
, PANSANI AP

1
 

1 Departamento de Ciências Fisiológicas  - Universidade Federal de Goiás – Goiânia, GO 
2 Departamento de Neurologia e Neurocirurgia – Universidade Federal de São Paulo – São Paulo, 
SP 
A principal causa de morte em pacientes com epilepsia é a morte súbita e inesperada nas 
epilepsias (SUDEP), que vem sendo relacionada com alterações cardiovasculares. O eixo 
ECA/AngII/AT1 é um dos principais mecanismos de regulação cardiovascular e está alterado no 
encéfalo de pacientes com epilepsia. Uma vez que o eixo ECA2/Ang 1-7/Mas possui efeitos 
contrarregulatórios ao eixo supracitado, o objetivo deste trabalho foi verificaro efeito do tratamento 
com DIZE (provável ativador da ECA2) em animais com epilepsia na epileptogênese e em 
parâmetros cardiovasculares durante crises epilépticas. Foram utilizados Ratos Wistar (CEUA 
077/18) (250g – 350g) que foram submetidos a cirurgia estereotáxica para implante de eletrodos 
bipolar na amígdala basolateral (AMGB) para estímulos elétricos, corticais para registro de 
eletroencefalograma (EEG) e no mediastino para registro de eletrocardiograma (ECG). Foi utilizado 
o modelo do abrasamento elétrico da amígdala (KDL) para indução de epilepsia nos animais, que 
consiste na indução de estímulos elétricos, uma vez ao dia, na AMGB. Os animais foram 
distribuídos em 4 grupos: Sham Salina, KDL Salina, Sham DIZE (5mg/Kg, s.c), KDL DIZE, KDL 
DIZE + A779 (120µg/100g, s.c.). O tratamento foi iniciado após a detecção do limiar de pós-
descarga e prosseguido até o final do protocolo. 7 dias após a detecção do limiar os estímulos 
elétricos foram iniciados. Após o abrasamento total da amígdala foram induzidas mais duas crises 
epilépticas com intervalo de 7 dias entre elas. Subsequentemente foi realizada uma cirurgia de 
canulação da artéria femoral e após 24 horas foi realizado o registro de Pressão Arterial Média 
(PAM). Foi analisada a latência para o abrasamento, a qual o grupo KDL DIZE demorou em média 
11 dias e os demais grupos demoraram em média 10 dias para o abrasamento, sendo que estes 
não apresentaram diferença estatística. Dados de evolução e duração da crise não apresentaram 
diferença estatística. Dados de frequência cardíaca basal; frequência cardíaca pré e pós-protocolo; 
Variabilidade da Frequência Cardíaca (Domínio do Tempo, domínio da frequência e análise 
simbólica): Não apresentaram diferença estatística. KDL DIZE  n=4; KDL DIZE+A779n=3; KDL 
Salina  n=1.Substancialmente, o grupo KDL DIZE possui maior latência para abrasar e possui 
maior tempo de crise. Referente a estudos prévios, é necessário aumentar o número de animais 
para esclarecer melhor os resultados. 
 
 
 



P06 - AVALIAR A AÇÃO DO ÓLEO DE COPAÍBA (Copaifera sp.) SOBRE A FUNÇÃO 
CARDÍACA DE RATOS COM CIRROSE HEPÁTICA 
Angélica Macedo Borges Paulino1, Bianca Sulzbacher da Silva1,Cintia Vieira dos Santos1,Sabrina 
T. Mendonça1, Luciana Ortega Telles1,  Maiara Taffarel1,  Ian Gabriel Borba1,  Renata Azevedo 
Melo Luvizotto Nascimento1,  André Ferreira do Nascimento1, Luanna Ferreira Fasanelo Gomes2, 
Gisele Facholi Bomfim1 
1 – Núcleo de Pesquisa e Apoio Didático em Saúde (NUPADS). Instituto de Ciências da Saúde. 
Universidade Federal de Mato Grosso. Sinop-MT/Brasil. 
2- Hospital Veterinário. Instituto de Ciência da Saúde. Universidade Federal de Mato Grosso. 
Sinop/MT/Brasil. 
Introdução: A Cirrose hepática é o estágio final da doença hepática crônica e caracteriza-se por 
uma mudança da citoarquitetura lobular hepática, por reestruturação histológica de nódulos sendo 
uma estrutura anormal circundada por fibrose, regeneração associada a necrose dos hepatócitos. 
A lesão hepática e a inflamação proveniente da cirrose podem resultar em diversas consequências 
sistêmicas, principalmente alterações cardiovasculares. É característico na cirrose a presença de 
Cardiomiopatia Cirrótica, pois o aumento de volume de sangue circulante gera uma sobrecarga 
ventricular, resultando em uma disfunção cardíaca nessa condição. Já foi demonstrado que o Óleo 
de Copaíba possui ação antioxidante e anti-inflamatória, podendo então melhorar o quadro clínico 
desencadeado pela cirrose. Sendo assim, nosso objetivo foi avaliar a ação do Óleo de Copaíba 
sobre a função cardíaca de ratos com cirrose hepática.O presente projeto foi aprovado pelo Comitê 
de Ética no Uso de Animais (CEUA), processo nº23108.039273/2019-60.  Para isso, foram usados 
ratos machos Wistarsos quais foram divididos em dois grupos, onde um grupo recebeu tratamento 
com Tioacetamida (TAA), na dose de 100mg/kg/duas vezes na semana, via intraperitoneal para 
indução a cirrose e outro grupo recebeu o tratamento com TAA e Óleo de Copaíba(TAA+OC), na 
dose de 200mg/kg/dia, via gavagem. Após o tratamento os animais foram anestesiados e foi 
realizadoo Ecocardiograma. O tratamento com Óleo de Copaíba não modificou o peso corporal, 
diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo (DSVE), espessuras sistólicas da parede posterior 
(ESPP), espessura diastólica do septo interventricular (EDSIV), espessura sistólica do septo 
interventricular (ESSIV), volume sistólico do ventrículo esquerdo (Vol.VES), Índice Cardíaco, 
Massa do VE e a Fração de Ejeção quando comparado aos animais tratados com TAA. No 
entanto, o tratamento com Óleo de Copaíba alterou a frequência cardíaca, diâmetro diastólico do 
ventrículo esquerdo (DDVE), volume diastólico do ventrículo esquerdo (Vol. VED), Vol. Sistólico e o 
débito cardíaco. Conclusão: Verificamos que o Óleo de Copaíba interfere na função cardíaca de 
animais com cirrose hepática. 

 
P07 - VIAS ANGIOTENSINÉRGICAS E COLINÉRGICAS CENTRAIS NO CONTROLE DA 
INGESTÃO DE ÁGUA E SÓDIO EM ANIMAIS SUBMETIDOS A SESSÕES DE ESTEIRA  
Ariel A. Souza¹, Rafael L. S. Galbim¹, Kássia K. Sousa¹, Thais M. Mêrces¹, Aryanne B.S. Melo¹, 
Florencia C. Gonçalves¹, Monatha N. G. Teófilo¹, Daniel A. Rosa¹, Gustavo R. Pedrino¹, Graziela T. 
Blanch², André H. Freiria-Oliveira¹ 
1 - Centro de Pesquisa em Neurociência e Fisiologia Cardiovascular, Departamento de Ciências 
Fisiológicas, ICB, UFG, Goiânia – GO, Brasil. 
2 - Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e Biomédicas, PUC-Goiás, Goiânia - GO, Brasil. 
O exercício físico tem sido uma prescrição usual como auxílio no tratamento de doenças 
cardiovasculares sendo capaz de promover adaptações e diminuição da sensibilidade neuronal em 
situações de estresse, parte devido a neuroplasticidade, contudo, dependendo da intensidade da 
atividade pode causar um quadro de desidratação intracelular e extracelular. A desidratação 
intracelular é a perda de água pela célula devido ao aumento da pressão osmótica no 
compartimento extracelular e parece ter envolvimento de vias colinérgicas centrais. Já a 
desidratação extracelular é a perda conjunta de água e sódio e a angiotensina II (ANGII), atuando 
centralmente, ativa mecanismos de controle autonômicos e comportamentais devido à ativação 
dos receptores AT1. O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da injeção central de ANGII e 
carbacol (agonista colinérgico) sobre o comportamento de ingestão de água e sódio em ratos 
submetidos a sessões de esteira. Ratos Wistar (250-280g) foram separados em dois grupos: 
Sedentários (GS) e Treinados (GT). Foram realizadas 8 semanas de treinamento em esteira 
rolante. Ao final, foi realizado o implante da cânula guia no ventrículo lateral (VL). Após 5 dias de 
recuperação, realizou-se a microinjeção central (1µL) de salina e ANG II (50 ng/µL), e foram feitas 
medidas de ingestão de água e NaCL 0,3M nos tempos 15, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos. A urina 
foi coletada após cada experimento. Após 2 dias, os animais foram submetidos novamente ao 
experimento de ingestão de água e sódio, sendo realizada a microinjeção central de carbacol (4 



nmol-1µL). Posteriormente, os animais foram eutanasiados e os encéfalos foram retirados para 
análise histológica. Os resultados demostraram que a ANGII foi capaz de promover ingestão de 
água (8,2 mL do GT e 6 mL do GS) e sódio (6,9 mL e 6,3 mL, respectivamente), mas a diferença 
entre GT e GS não foi significativa. Já o carbacol induziu a ingestão de água nos GS (8,7 mL) e GT 
(9,5 mL), e em relação à ingestão de sódio, foi observado apenas no GT. Assim, nossos resultados 
mostraram que o treinamento não alterou o comportamento de ingestão de água e sódio induzido 
por ANGII ou carbacol centralmente, sugerindo que as vias angiotensinérgicas e colinérgicas 
centrais que controlam a dipsia e apetite ao sódio não são afetadas pelo treinamento físico. 
Apoio financeiro: CNPq, CAPES e FAPEG. 

 
P08 - ÓLEO DE COPAÍBA (Copaifera sp.) MELHORA A FUNÇÃO HEPÁTICA SEM ALTERAR 
DISFUNÇÃO VASCULAR DE RATOS COM CIRROSE HEPÁTICA INDUZIDA POR 
TIOACETAMIDA 
Bianca Sulzbacher da Silva1 , Angélica Macedo Borgês Paulino1, Cíntia Vieira dos Santos1, 
Sabrina t. Mendonça1, Luciana Ortega Telles1, Maiara Taffarel1, Ian Gabriel Borba1, Renata de 
Azevedo Melo Luvizotto Nascimento1, André Ferreira do Nascimento1, Gisele Facholi Bomfim1 
1-Núcleo de Pesquisa e Apoio Didático em Saúde (NUPADS). Instituto de Ciências da Saúde. 
Universidade Federal de Mato Grosso. Sinop- MT/Brasil. 
Introdução: A cirrose é considerada uma das causas mais comum de morte no mundo, além de ser 
a principal doença crônica do fígado. Até 40% dos pacientes com cirrose são assintomáticos, 
dificultando o diagnóstico. Uma vez que os sintomas manifestam-se o prognóstico é severo. A 
cirrose é caracterizada por uma alteração na arquitetura normal do fígado, a qual é substituída por 
nódulos regenerativos, separados por tecido fibroso, normalmente acompanhado por necrose 
hepatocelular. Estudos revelam que a ocorrência da cirrose hepática leva a danos vasculares. 
Dados recentes do nosso laboratório mostraram que um dos principais mecanismos envolvidos na 
disfunção vascular presente na cirrose se deve ao processo inflamatório, via ativação da 
ciclooxigenase2 (COX-2), presente nessa condição. Trabalhos tem demonstrado a ação anti-
inflamatória e antioxidante do óleo de copaíba, um produto da copaíba a qual é uma árvore típica 
da região norte do Brasil. Objetivo: avaliar a ação do óleo de copaíba sobre o fígado e a disfunção 
vascular presente na aorta de ratos com cirrose. Metodologia: Ratos Wistar machos foram 
divididos em quatro grupos: Controle (C); Óleo de copaíba (Copaíba); Tioacetamida (TAA); 
Tioacetamida+Óleo de copaíba (TAA+O). A cirrose hepática foi induzida pela administração de 
tioacetamida, uma droga hepatotóxica, na dose de 100mg/kg/duas vezes por semana por via 
intraperitoneal (i.p) durante 8 semanas. O tratamento com óleo de copaíba foi realizado através de 
gavagem (200mg/kg/dia) durante 8 semanas. Após a eutanásia dos animais, foram realizados o 
experimento de reatividade vascular e as análises bioquímicas séricas de albumina, alanina 
aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST) e proteína C reativa (PCR). A 
comparação entre os grupos foi realizada por meio do teste ANOVA de duas vias seguida do teste 
de Bonferroni. O nível de confiança para os testes foi de 95%. Os resultados foram expressos 
como média ± desvio padrão. Resultados: A administração de TAA promoveu aumento dos níveis 
das transaminases (ALT e AST) e da PCR, porém não alterou os níveis séricos de albumina, 
quando comparados ao controle. O tratamento com óleo de copaíba atenuou os níveis séricos das 
transaminases, assim como os níveis de PCR. Na reatividade vascular observou-se uma piora na 
função vascular do grupo TAA, visto que houve redução da contração vascular induzida pelo 
cloreto de potássio (Kcl), contudo, o óleo de copaíba não foi capaz de melhorar essa disfunção. 
Em relação ao relaxamento e vasoconstrição, não houve diferença entre os grupos para os 
agonistas vasodilatador acetilcolina e vasoconstritor fenilefrina, respectivamente. Conclusão: A 
administração de TAA promoveu lesão hepática devido o aumento dos níveis de ALT, AST e PCR, 
o tratamento com óleo de copaíba foi benéfico, atenuando a lesão hepática com redução dos 
níveis das transaminases e PCR. A TAA promoveu disfunção vascular, porém o tratamento não foi 
eficaz para revertê-la.  

 
P09 - EFEITOS DO BLOQUEIO DO RECEPTOR MAS NO REMODELAMENTO CARDÍACO 
INDUZIDO PELO EXERCÍCIO FÍSICO 
Christoffer N. F. Silva1; Ismaley S. Lacerda1; Amanda S. M. Bessa1; Jaqueline M. Costa1; Gustavo 
R. Pedrino1; Manoel F. Biancardi²; Fernanda C. A. Santos2; Elizabeth P. Mendes1,2; Carlos H. 
Castro1 
1 - Departamento de Ciências Fisiológicas, Universidade Federal de Goiás; 
2 - Departamento de Histologia, Embriologia e Biologia Celular, Universidade Federal de Goiás. 
Goiânia – GO, Brasil. 



Estudos prévios têm sugerido o envolvimento do eixo ECA2/Ang-(1-7)/Mas no desenvolvimento da 
hipertrofia cardíaca induzida pelo exercício. O objetivo do trabalho foi avaliar se o bloqueio do 
receptor Mas altera o desenvolvimento da Hipertrofia Cardíaca (HC) induzida por exercício físico 
aeróbico. 
Ratos Wistar machos (200 – 250 g) foram separados nos seguintes grupos: Sedentário; Sedentário 
+ A-779; Treinado e treinado + A-779. O A-779 (120 µg/dia, i.p.) foi administrado 
concomitantemente com o treinamento físico (TF) durante 8 semanas. O TF foi realizado em 
esteira rolante, 5 vezes/semana com duração de 60 minutos. A carga utilizada foi de 50% e 60% 
da capacidade aeróbia controlada pelo teste máximo de esforço no início e no meio do 
treinamento. Durante todo período de tratamento foi avaliada a Pressão Arterial Sistólica (PAS) e 
Frequência Cardíaca (FC) por pletismografia de cauda. A função cardíaca foi avaliada por 
ecocardiografia. No final do tratamento, foi realizada a coleta dos corações para análises 
histológicas e expressões proteicas. 
A PAS do grupo treinado com A-779 na oitava semana se apresentou aumentada em comparação 
ao grupo treinado. Não houve diferença na FC entre os grupos. O TF aumentou a espessura da 
parede posterior do ventrículo esquerdo (VE) e septo interventricular, sem alteração na função 
ventricular esquerda. O TF aumentou o diâmetro dos cardiomiócitos, o que foi atenuada pelo A-
779. O tratamento com A-779 aumentou a deposição de matriz extracelular intersticial do VE. Não 
foram observadas alterações na expressão das proteínas PI3K γ e α, ERK, AKT e receptor MAS. 
Na avaliação ultraestrutural, foi observado que o A-779 aumentou o comprimento dos sarcômeros 
e em associação com o exercício apresentou irregularidades na distribuição dos sarcômeros com 
áreas em processo de degradação. O A-779 também provocou irregularidade na morfologia dos 
cardiomiócitos, maior depósito de glicogênio e acumulo de mitocôndrias na periferia celular. Esses 
resultados mostram que o bloqueio do receptor MAS altera a estrutura do cardiomiócito de animais 
sedentários e inibe o desenvolvimento da hipertrofia fisiológica induzida pelo treinamento físico, 
além de promover importantes alterações deletérias nestas células. 

 
P10 - EFEITOS DA INFUSÃO INTRACEREBROVENTRICULAR CRÔNICA DE ANGIOTENSINA-
(1-7) NA FUNÇÃO CARDÍACA E NA REATIVIDADE CORONARIANA DE RATOS COM 
EPILEPSIA DO LOBO TEMPORAL 
Gomes, KP; Ghazale, PP; Braga, PP; Lima-Junior, CQ; Mendes, EP; Pansani, AP; Xavier, CH; 
Castro, CC; Colugnati, DB. 
LABORATÓRIO INTEGRADO DE FISIOPATOLOGIA CARDIOVASCULAR E NEUROLÓGICA – 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS –INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – GOIÂNIA-GO – BRASIL 
A Epilepsia do Lobo Temporal (ELT) corresponde ao tipo mais comum e farmacorresistente de 
epilepsia em adultos. Pacientes com ELT apresentam maior risco de morrerem subitamente 
quando comparados com a população sem epilepsia, sendo essa, a categoria mais comum de 
morte relacionada a crises epilépticas. Na tentativa de identificação dos mecanismos para esse 
fenômeno, a principal hipótese sugere que há uma sobreposição de alterações cardíacas, 
autonômicas e respiratórias que podem acarretar na morte súbita de pacientes com ELT. Nesse 
sentido, o objetivo do presente trabalho consistiu na avaliação dos efeitos do tratamento com Ang-
(1-7) na função cardíaca e na reatividade coronariana de ratos Wistar com ELT. Utilizou-se o 
modelo da pilocarpina para indução da ELT e após a primeira crise espontânea os ratos foram 
submetidos à estereotaxia para implante de cânula guia conectada a uma minibomba osmótica. 
Realizou-se a infusão i.c.v de Ang-(1-7) (200ng/kg/h) ou salina estéril (0,9%) durante 28 dias. Ao 
final do tratamento, os animais foram eutanasiados e os corações isolados foram perfundidos no 
sistema de Langendorff de fluxo constante para avaliação da função cardíaca e do relaxamento 
coronariano induzido por bradicinina (BK). A ELT e o tratamento i.c.v crônico com Ang-(1-7) não 
alteraram os dados basais de função cardíaca dos corações isolados. No entanto, o relaxamento 
coronariano induzido pela BK na concentração de 10

-6
Mfoi significativamente maior nos ratos com 

ELT tratados com Ang-(1-7), quando comparado com os ratos com ELT tratados com salina. Além 
disso, observamos que o tratamento com Ang-(1-7) atenuou a redução de massa do ventrículo 
esquerdo observada na ELT. Nossos dados sugerem efeitos cardioprotetores indiretos através do 
tratamento da ELT com Ang-(1-7). 
 
 
 
 



P11 - EFEITOS DO TRATAMENTO COM SUSPENSÃO DE PSIDIUM GUAJAVA L. NA 
ABSORÇÃO DE SÓDIO INTESTINAL DE RATOS HS12W 
Daiane Cristina de Assis Braga1, Marina Gonçalves Caetano de Andrade1, Jaqueline Aparecida de 
Souza1, Marcos Adriano Carlos Batista2, Flávio Eduardo Dias Araújo Freitas1, Lisandra Brandino 
de Oliveira1, Andreia Carvalho Alzamora1, Gustavo Henrique Bianco de Souza2, Vagner Roberto 
Antunes3, Leonardo Máximo Cardoso1. 
1 Instituto de Ciências Biológicas, ICEB, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, Minas 
Gerais. 
2 Escola de Farmácia, Escola de Farmácia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 
Minas Gerais.  
3 Departamento de Fisiologia e Biofísica, Universidade de São Paulo, São Paulo.  
A hipertensão sódio-dependente é caracterizada pelo aumento dos níveis pressóricos em 
decorrência do excesso de sódio. Novas estratégias e alvos terapêuticos são importantes em 
virtude do número de pessoas resistentes à terapia convencional. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a efetividade de uma formulação à base de extrato de folhas de Psidium guajava L. (SPg) 
(BR10201900148) na inibição da absorção de sódio intestinal, excreção de sódio pelas fezes e 
efeito anti-hipertensivo. Foram utilizados ratos Wistar-UFOP (CEUA 2017/20) alimentados com 
dietas HS (0,9% Na+) ou controle (0,27% Na+) por 12 semanas desde o desmame. Ao final da 12ª 
semana, os animais receberam tratamento com SPg (200mg/kg) ou veículo por 4 semanas. 
Amostras de fezes foram coletadas, secas em estufa e submetidas digestão ácida para dosagem 
do teor de Na+ por fotometria de chamas. Na 16ª semana, os animais que receberam apenas 
veículo, foram submetidos ao procedimento de perfusão intestinal in situ sendo registrada pressão 
arterial média (PAM) e coletadas amostras de sangue. Foi perfundida solução fisiológica pelo 
intestino delgado, prosseguindo com a perfusão de 1mL de SPg, retornando-se a perfusão de 
solução fisiológica até 90 minutos. Amostras de afluente, sangue e efluentes foram coletadas nos 
tempos 0, 30, 60 e 90 minutos. A excreção de Na+ nas fezes foi aumentada depois do tratamento, 
sendo o grupo HS 0,248 ± 0,036 antes e 0,347 ± 0,028g de Na+/kg de peso/dia depois do 
tratamento. Nos ratos controle 0,094 ± 0,016 antes e 0,101 ± 0,006 g de Na+/kg de peso/dia depois 
do tratamento. Nos efluentes dos ratos HS 116 ± 13,45, 112 ± 12,73, 120 ± 5,59 e 127 ± 2,75 
mmol/L nos tempos 0, 30, 60 e 90 minutos e para os animais controle 108 ± 11,52, 116 ± 9,14, 
104±8,83 e 101±12,01 nestes mesmos tempos, indicando que houve redução na concentração de 
sódio devido ao processo absortivo. As concentrações de Na+ plasmática não foram alteradas. 
Sendo assim, a SPg é capaz de inibir a absorção de Na+ intestinal e reduzir a excreção de Na+ 
das fezes, podendo ser um dos possíveis mecanismos responsáveis pela redução da pressão 
arterial média em ratos HS12W. 
Apoio financeiro: UFOP, CAPES, FAPEMIG, CNPQ, recursos próprios. 
 
P12 - PERFIL DA PALATABILIDADE AO SÓDIO INDUZIDA POR PRIVAÇÃO HÍDRICA E 

REIDRATAÇÃO PARCIAL EM RATOS. 

Emilson D. Pereira Jr, Laurival A. De Luca Junior, José Vanderlei Menani, Carina A. Fabrício de 

Andrade. Departamento de Fisiologia e Patologia, Faculdade de Odontologia, UNESP, 

Araraquara/SP.  

Várias evidências correlacionam o consumo excessivo de sal ao desenvolvimento ou agravamento 

de doenças crônicas, incluindo a hipertensão. Um fator que pode contribuir para o uso excessivo 

de sal na dieta é a sua propriedade de melhorar a palatabilidade dos alimentos. Em situação de 

depleção de sódio (desidratação extracelular) observa-se ingestão robusta de concentrações 

hipertônicas de NaCl, com aumento das respostas hedônicas e diminuição das respostas aversivas 

à infusão intra-oral (IO) de solução salina hipertônica. Contudo, o perfil da palatabilidade ao sódio 

durante o apetite ao sódio induzido por 24 h privação hídrica (desidratação intra e extracelular) 

ainda é desconhecido. No presente estudo foi investigado o perfil da palatabilidade ao sódio em 

condição basal (CB), após período de 24 h de privação hídrica (PH), após subsequente período de 

2 h de acesso à água para reidratação parcial (RP) e finalmente, após 2 h de livre acesso à água e 

a solução de NaCl (teste do apetite ao sódio). Ratos Holtzman (n= 8-13) adultos receberam 

cirurgicamente implante de cânula IO para a realização do teste de reatividade gustatória a 

soluções de NaCl (0,9%, 1,5% ou 2%) 1 ml/min. Houve um aumento no número de respostas 

hedônicas após privação hídrica em relação ao basal, independentemente da concentração de 

NaCl (CB – NaCl 0,9%: 23 ± 12, NaCl 1,5%: 24 ± 12, NaCl 2%: 16 ± 11 reações/min; PH – NaCl 

0,9%: 137 ± 18, NaCl 1,5%: 151 ± 19, NaCl 2%: 187 ± 30 reações/min) sem alteração no número 

de respostas aversivas (CB – NaCl 0,9%: 36 ± 7, NaCl 1,5%: 19 ± 6, NaCl 2%: 37 ± 12 



reações/min; PH – NaCl 0,9%: 11 ± 5, NaCl 1,5%: 11 ± 3, NaCl 2%: 8 ± 6 reações/min). Após o 

período de reidratação parcial (RP) o volume de água ingerido foi semelhante entre os grupos, 

momento em que o perfil de palatabilidade para todas as concentrações de NaCl foi reestabelecido 

próximos aos valores basais. Contudo, na fase de apetite ao sódio verificou-se maior ingestão de 

NaCl 0,9% (2,4 ± 0,6 ml/100 g/2 h) e NaCl 1,5% (2 ± 0,4/100 g/2 h) em relação ao NaCl 2% (0,6 ± 

0,3 ml/100 g/2 h). Os animais apresentaram maior preferência por soluções de NaCl menos 

concentradas durante a fase de apetite ao sódio induzido por PH-RP e essa ingestão não foi 

acompanhada por prévia alteração na palatabilidade. 

 

P13 - ÍNDICE CRONOTRÓPICO E APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA DE DIABÉTICOS 
SUBMETIDOS A DIFERENTES PROTOCOLOS DE EXERCÍCIO FÍSICO 
¹Domingos Alves Ramos Neto, ¹Gabriela de Oliveira Teles, ¹Mateus Nunes Macedo, ¹Márcia 
Verônica Ertel, ¹Lucas Raphael Bento e Silva, ¹Ana Cristina Silva Rebelo. 
¹NUPREC. Instituto de Ciências Biológicas. Universidade Federal de Goiás. Goiânia – GO. Brasil.  
Palavras chave: Diabetes; Índice Cronotrópico; Teste de Esforço Cardiopulmonar; 
O diabetes mellitus destaca-se como um fator significativo nas causas de morbidade e mortalidade. 
Dentre os fatores intrínsecos nessa população destaca-se alterações na função cardíaca e 
respiratória. Para a avaliação de tais parâmetros o teste de esforço cardiopulmonar (TECP) tem 
sido sugerido. A atenuação da frequência cardíaca (FC) durante o exercício é conhecida como 
insuficiência cronotrópica, e o índice cronotrópico (IC) menor que 80% define o paciente como 
portador dessa insuficiência e 62% para pacientes em uso de betabloqueadores. A aptidão 
cardiorrespiratória é comumente representada pelo consumo máximo de oxigênio (VO2máx) e pela 
proporção de troca respiratória (RER). Objetivou-se comparar a resposta cronotrópica e a aptidão 
cardiorrespiratória de diabéticos submetidos a diferentes protocolos de exercício físico. Os 
pacientes foram recrutados no evento Mutirão de Diabetes promovido em 2018 pela Secretaria 
Municipal de Saúde na cidade de Goiânia/GO, totalizando uma amostra de 19 indivíduos com 
idade entre 40-60 anos, de ambos os sexos, sedentários. Foi realizado o protocolo de TECP tipo 
rampa em esteira rolante, acoplada a um analisador de gases, e a frequência cardíaca foi 
monitorada continuamente por monitor cardíaco. Os indivíduos foram avaliados durante 8 semanas 
e randomizados em diferentes protocolos, sendo o treinamento intervalado de alta intensidade (do 
inglês high intensity interval trainning - HIIT) e um contínuo de moderada intensidade. Os efeitos do 
tempo, da intervenção e da interação (tempo x intervenção) foram analisadas pelo teste Two-way 
mixed ANOVA. Na comparação intragrupos, os valores de IC e do RER foram superiores após a 
intervenção para o grupo HIIT (p<0,05). Para o IC, houve uma influência do grupo (F=9,268; 
p<0,05) e houve interação entre o grupo e o tempo (F=6,407; p<0,05), sendo que o HIIT aumentou 
(85,71±13,81 para 98,44±11,99) enquanto o contínuo diminuiu (82,41±19,83 para 62,56±29,95). 
Não houve diferença estatisticamente significativa para o VO2 em nenhum dos grupos, apesar do 
grupo HIIT ter um aumento de 14,9% após o treinamento. Conclui-se, portanto, que os dois 
protocolos de treinamentos apresentaram significância no IC e no RER, logo são capazes de 
alterar a qualidade de vida dos pacientes ao realizarem qualquer um dos treinamentos. Já em 
termos de relevância clínica, os dados de VO2 foram superiores pós HIIT em comparação ao 
contínuo. 
 
P14 - EFEITO CARDIOPROTETOR DE UM PEPTÍDEO CRÍPTICO DE ESCORPIÃO EM 
MODELO DE ISQUEMIA/REPERFUSÃO DO MIOCÁRDIO 
Mendes-Silva E.1; Ramos, L.B.1; Souza-Silva, I.M.1; Almeida J.F.Q.1; McKinnie S.M.K.2; Vederas 
J.C.2; Santos R.A.S.1; Pimenta, A.M.3; Verano-Braga T.1. 
1.Laboratório de Hipertensão, Departamento de Fisiologia e Biofísica, Instituto de Ciências 
Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG. Brasil.2.Depto. de 
Química, Universidade de Alberta, Edmonton, Canadá. 3.Depto. de Bioquímica e Imunologia, ICB, 
UFMG, Belo Horizonte, MG. Brasil. 
Introdução: Hipotensinas são um grupo de peptídeos vasoativos isolados do veneno do escorpião 
amarelo (Tityus serrulatus). O KPP é um cripeptídeo da Hipotensina nativa (TsHpt-I). As 
Hipotensinas são capazes de potencializar o efeito hipotensor da Bradicinina e ativar o receptor B2 
da BK, levando à vasodilatação. O infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma injúria isquêmica do 
miocárdio. Em um trabalho anterior, o KPP promoveu uma ação hipotensora em ratos hipertensos 
(linhagem SHR). Quando a hipertensão não é tratada, podem ocorrer aterosclerose e infarto do 
miocárdio, por exemplo, podendo culminar em insuficiência cardíaca e morte. Um dos tratamentos 
após IAM é a reperfusão coronariana que também causa danos ao coração, como arritmias, por 
exemplo. Estudos preliminares sugerem que o KPP induz um efeito inotrópico positivo como 



pressão desenvolvida no ventrículo esquerdo (PDVE) e redução da frequência cardíaca e arritmias 
presentes em corações isquemiados de ratos após a reperfusão. O objetivo do atual trabalho é 
verificar os efeitos cardioprotetores moleculares, morfológicos e eletrofisiológicos do KPP em 
corações reperfundidos após isquemia. Métodos: Serão usados 3 grupos experimentais com ratos 
Wistar machos. O primeiro grupo será constituído de corações saudáveis, sem indução de 
isquemia e reperfusão. No segundo e terceiro grupos, será induzida uma isquemia seguida de 
reperfusão, sendo apenas o terceiro grupo tratado com KPP. Os experimentos ocorrerão no 
Sistema de Langendorff e a solução de Krebs-Ringer será usada para perfundir o coração. O pré 
condicionamento com o KPP (Grupo 3) terá um período de estabilização de 50 minutos, seguido 
de 30 minutos de isquemia e 30 minutos de reperfusão, todos os períodos contendo o KPP na 
solução. A aquisição de dados será feita no programa LabChart e cada coração será dividido em 
duas partes para análises histológica e molecular (Western blot) após os registros de função 
cardíaca. Todos os estudos serão desenvolvidos de acordo com o Comitê de Ética no Uso de 
Animais (CEUA) da UFMG – Protocolo nº 213/2016. Conclusão: Este projeto está em fase inicial e 
a hipótese é que o KPP induz efeitos protetores no coração lesionado por isquemia e reperfusão 
via ativação do receptor B2. APOIO FINANCEIRO: CAPES, FAPEMIG e CNPq. 

 
P15 – EFEITO DA RESTRIÇÃO ALIMENTAR SOBRE AORTA DE ANIMAIS COM RESISTÊNCIA 
INSULÍNICA. 
Fernanda Minelli, Diane Rassi, Rafael Menezes, Tiago Januário, Josiane Fernandes, Alecsander 
Bressan, Rita Tostes 
Centro universitário Moura Lacerda, Ribeirão Preto, SP. 
A obesidade é uma importante causa de morbidade e mortalidade em todo o mundo e resulta no 
aumento da prevalência de doenças crônicas, como doença coronariana, diabetes mellitus do tipo 
2 e resistência insulínica. Vários autores estudam mecanismos e intervenções capazes de 
melhorar o controle metabólico frente aos danos decorrentes da obesidade. A restrição calórica 
tem se mostrado uma ótima intervenção no combate às doenças metabólicas em diferentes 
espécies, de leveduras à mamíferos, mas os mecanismos envolvidos ainda precisam ser melhor 
explorados. A obesidade está associada a aumento da geração de espécies reativas de oxigênio 
(ERO), o que afeta diretamente o sistema cardiovascular. O sistema Nrf2 regula a transcrição de 
muitos genes antioxidantes e citoprotetores, tais como catalase, glutationa peroxidase e 
superóxido dismutase. A diminuição da atividade do Nrf2 contribui para aumento do estresse 
oxidativo e disfunção mitocondrial, o que leva à disfunção endotelial e resistência à insulina. 
Considerando que a geração de EROs promove disfunção vascular e que o Nrf2 é importante 
regulador do sistema redox, protegendo contra danos do estresse oxidativo, nossa hipótese é que 
a redução da ingestão alimentar por camundongos obesos regula positivamente o sistema 
antioxidante Nrf2, diminui o acúmulo de EROs e melhora a função vascular. Camundongos machos 
C57BL/6 receberão dieta controle padrão ou dieta hiperlipídica (para indução de obesidade) 
durante 18 semanas, onde será calculado a ingesta média consumida pelos animais. 
Posteriormente, serão submetidos à restrição calórica, pela redução em 30% da mesma dieta 
durante 30 dias. A função vascular será avaliada em anéis aórticos com endotélio intacto; e 
alterações na via de sinalização do Nrf2, por ensaios avaliando a expressão gênica e proteica e a 
atividade de componentes da via do Nrf2. 

 
P16 - EFEITO DO TREINAMENTO FÍSICO (NATAÇÃO) SOBRE PARÂMETROS 
HIDROELETROLÍTICOS EM RATOS WISTAR SOB DIETA COM SOBRECARGA DE SÓDIO 
POR 22 SEMANAS A PARTIR DO DESMAME. 
Flávio E. D. A. Freitas¹, Jaqueline A. Souza¹, Paula M. Gomes¹, Daiane C. A. Braga¹, Marcos A. C. 
Batista¹, Lisandra B. Oliveira¹, Andreia C. Alzamora¹, Vagner R. Antunes², Lenice K. Becker³ , 
Leonardo M. Cardoso¹ 
¹Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) – Departamento de Ciências Biológicas (DECBI). 
Ouro Preto, Minas Gerais (MG).² Departamento de Fisiologia e Biofísica/ICB – USP; São Paulo 
(SP).³UFOP- Departamento de Educação Física (DEEF). 
O aumento da ingestão sódio (Na+) na dieta contribui para o desenvolvimento de hipertensão 
arterial (HA). Sabe-se que o treinamento físico causa déficit hídrico, sendo capaz de acionar o 
sistema renina angiotensina aldosterona, com a finalidade de reduzir o volume urinário, retendo 
água na tentativa de impedir o quadro de desidratação. Logo, a hipótese do trabalho é de que o 
treinamento físico poderia alterar os parâmetros hidroeletroliticos em ratos Wistar com sobrecarga 
de sódio. Sendo assim objetivo desse estudo, foi investigar o efeito do treinamento físico sobre 
parâmetros hidroeletrolíticos em ratos Wistar sob dieta com sobrecarga de Na+. Ratos Wistar 



(CEUA 2017/57) receberam dieta padrão (DP, 0,27% de Na+) ou “high sodium” (HS, 0,9% de Na+) 
durante 22 semanas pós desmame. Na 12ª semana, foram divididos em 4 grupos: SHS (sedentário 
HS); THS (treinado HS); SDP (sedentário DP); TDP (treinado DP). O treinamento consistiu em 
natação da12ª a 22ª semana. Ingestão de água, ração e volume urinário foram avaliados na 12ª e 
22ª semanas. A dieta HS fez aumentar a ingestão de água que não foi afetada pelo treinamento 
físico. Entretanto, o treinamento físico fez aumentar a ingestão de ração em ratos HS (SHS 3.81 ± 
0,26/THS 5,12 ±0,18) .  A dieta HS fez aumentar o volume urinário que, assim como para a 
ingestão de água, não foi afetado pelo treinamento físico. (Os ratos HS tiveram um balanço de 
água maior que seu respectivo controle. A concentração de Na+ na urina não teve resultados 
significativos. Os resultados indicam que o treinamento físico não foi capaz de promover mudanças 
significativas no balanço hidroletrolitico de ratos Wistar com sobrecarga de sódio na dieta. Apoio 
financeiro: FAPEMIG, UFOP, CBIOL, CNPQ, CAPES e recursos próprios). 

 
P17 - RESPOSTAS CARDIOVASCULAR E DA ATIVIDADE SIMPÁTICA RENAL E LOMBAR À 
INFUSÃO INTRAVENOSA DE SALINA HIPERTÔNICA EM RATOS SOB DIETA COM 
SOBRECARGA DE SÓDIO POR 12 SEMANAS PÓS DESMAME. 
Paula M. Gomes2,3; Marcos A. C. Batista4; Jaqueline A. Souza3; Daiane C. A. Braga3; Flávio E. 
D. A. Freitas3; Lisandra B. Oliveira¹; Andreia C. Alzamora¹; Vagner R. Antunes²; Leonardo M. 
Cardoso¹ 
¹Universidade Federal de Ouro Preto; Departamento de Ciências Biológicas. Ouro Preto, 
MG.²Universidade de São Paulo; Departamento de Fisiologia e Biofísica/ICB. São Paulo, 
SP.3Universidade Federal de Ouro Preto; Programa Pós-Graduação em Ciências Biológicas. Ouro 
Preto, MG. 4Universidade Federal de Ouro Preto; Programa Pós-Graduação em Ciências 
Farmacêuticas. Ouro Preto, MG. 
Achados experimentais sugerem que a atividade simpática renal (RSNA) e lombar (LSNA) tem 
respostas diferenciadas a um estímulo natriosmótico central por infusão intracérebroventricular de 
salina hipertônica. Dados de nosso grupo também sugerem que a resposta pressora e 
hidroeletrolítica a um estímulo osmótico periférico com salina hipertônica é menor em ratos sob 
dieta com sobrecarga de sódio. Nesse trabalho, avaliamos se a exposição crônica a uma dieta 
contendo 3 vezes normal de sódio para ratos seria capaz de alterar a resposta simpática renal e 
lombar à infusão intravenosa de salina hipertônica. Para tanto, ratos Wistar (CEUA 047-2016) sob 
dieta contendo 0,9% de sódio (HS) por 12 semanas a partir do desmame foram anestesiados e 
instrumentados para medidas de pressão arterial, RSNA e LSNA simultaneamente. Solução salina 
hipertônica (SH - NaCl 3 M) foi infundia a 1,8 mL/kg/min durante 1 minuto e os parâmetros 
supracitados foram registrados antes (10 a 20 minutos) e 80 minutos após a infusão. Ao final, 
resposta simpática máxima à hipóxia/hipotensão foi induzida por paralisia ventilatória com Vecuron 
(0,2 mg/kg) e os níveis de atividade simpática de repouso quantificados em função da resposta 
simpática máxima para ambos os nervos. Assim como em ratos acordados, a resposta pressora à 
infusão de SH foi menor em ratos HS (9±3 vs 21±4mmHg; p=0,0270. teste t-Student). LSNA basal 
representou um percentual menor do máximo quando comparada à de ratos controle (22±2 vs 
36±4%; p=0,0115, teste t-Student). RSNA basal não foi diferente entre grupos. RSNA cai em 
ambos os grupos após a infusão de SH, mas ratos HS apresentaram um aumento mais lento e 
menor 1h após a queda inicial (-11±12 vs 35±13%; p=0,0373, teste t-Student). LSNA tem pequena 
queda após infusão de SH e parece aumentar 1h após infusão de SH em ratos HS, o que não 
ocorreu em ratos controle (31±6 vs -0.2±14%; p=0,0647, teste t-Student). Os dados sugerem que 
controle da LSNA e RSNA são diferenciados em ratos HS, possivelmente como resultado da 
exposição crônica a dieta com sobrecarga de sódio, e pode explicar a menor resposta pressora de 
ratos HS à SH. Apoio financeiro: UFOP, FAPEMIG, CNPq, Capes e recursos próprios. 

 
P18 - EFEITOS DA ASSOCIAÇÃO DE FUROSEMIDA E CAPTOPRIL NA PRESSÃO ARTERIAL 
EM RATOS ALIMENTADOS COM DIETA HIPERLIPÍDICA 
Hannah F. Oisiovici; Sá, J.M.; Menani, J.V.; Colombari, E.; Colombari, D.S.A. Departamento de 
Fisiologia e Patologia, Faculdade de Odontologia, UNESP, Araraquara, SP, Brasil. 
Introdução: O tratamento com o diurético furosemida (FURO, 10 mg/kg de peso corporal) 
combinado com o inibidor da enzima conversora de angiotensina captopril (CAP, 5mg/kg) 
subcutâneo (sc) induz a ingestão de água e sódio devido ao aumento da formação central de 
angiotensina II (ANG II) e a uma hipotensão moderada (~10 mmHg). Ratos com obesidade 
induzida por dieta hiperlipídica (DH, 45% de calorias de gordura) tiveram maior sensibilização ao 
apetite a NaCl 0,3 M e potencialização da sede, o que pode ter sido causada por uma maior queda 
da pressão arterial em ratos DH tratados com FURO+CAP. Objetivo: O objetivo do presente estudo 



foi verificar as alterações na pressão arterial após FURO+CAP em ratos alimentados com DH. 
Métodos: (CEUA 15/2018). Ratos Holtzman (peso inicial de 280-290g) alimentados com DH (n = 8) 
ou dieta padrão (DP, 5% de calorias de gordura; n = 6) por 6 semanas. Na 6ª semana foi feito o 
registro da pressão arterial média (PAM) por 60 min em ratos acordados, após a administração de 
FURO + CAP. Resultados: FURO + CAP não induziu diferença significativa na variação de PAM de 
ratos DH (-4 ± 3; -3 ± 3; -1 ± 2; 0,0 ± 3; 2 ± 3; 1 ± 3 mmHg, respectivamente, aos 10, 20, 30, 40, 50 
e 60 min após FURO+CAP) ou ratos DP (3 ± 3; -3 ± 2; -2 ± 2; 2 ± 1; 4 ± 2; 3 ± 2 mmHg, 
respectivamente, após FURO+CAP). Conclusão: FURO+CAP não promoveu quedas significativas 
na PAM em ambos os grupos, sugerindo que as maiores ingestão de água e sódio em ratos DH 
induzidos por FURO+CAP observadas em dados anteriores de nosso laboratório não é decorrente 
à alterações na PAM, sendo provavelmente devido a maior sensibilização central à ANG II. 

 
P19 - INFLUÊNCIA DA ANGIOTENSINA-(1-7) NOS EFEITOS CARDIOVASCULARES DA 
ENDOTELINA-1. 
Jaqueline Moura da Costa.1,2; Amanda de Sá Martins de Bessa.1,2; Lara Marques Naves.1,3; 
Gustavo Rodrigues Pedrino1,3; Diego Basile Colugnati,.1,2; Elizabeth Pereira Mendes,.1,2; Carlos 
Henrique de Castro,.1,2.  
1Departamento de Fisiologia. 2Laboratório Integrado de Fisiopatologia Cardiovascular e 
Neurológica. 3Centro de Pesquisa em Neurociência e Fisiologia Cardiovascular. Instituto de 
Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, Goiânia/Goiás-Brasil. 
Introdução: Estudos prévios demonstraram que a angiotensina-(1-7) [(Ang- (1-7)] atenua os efeitos 
pró-inflamatórios induzidos pela ET-1 em células microvasculares endoteliais humanas. No 
entanto, não se sabe se a Ang-(1-7) pode modular os efeitos cardiovasculares induzidos pela ET-1. 
Objetivo: Avaliar a influência da Ang-(1-7) nos efeitos cardiovasculares da ET-1. Métodos: Foram 
utilizados ratos machos normotensos (Wistar, WT) e hipertensos (SHR). A pressão arterial foi 
avaliada em ratos acordados 24 horas após a canulação da artéria e veia femoral. A ET-1 (0,3 
nmol) foi administrada antes e depois da infusão de Ang-(1-7) (7 pmol). A vasomotricidade 
coronariana e a contratilidade cardíaca foram avaliadas em corações isolados pela técnica de 
Langendorff com fluxo constante. Os corações foram infundidos com: ET-1 (0,1 nmol/L), Ang-(1-7) 
(1 nmol/L), ET-1 + Ang-(1-7) ou A-779 (2 nmol/L) + Ang-(1-7) + ET-1. Os efeitos vasculares foram 
avaliados em anéis aórticos torácicos isolados. A ET-1 (10-8 mol / l) foi administrada na presença 
ou ausência de Ang-(1-7) (10-7 mol / l). Todos os protocolos foram aprovados pela Comissão de 
Ética em Uso Animal da Universidade Federal de Goiás (nº 039-17). Resultados: A Ang-(1-7) 
atenuou o aumento da pressão arterial induzida pela ET-1. A ET-1 promoveu efeito bifásico na 
pressão de perfusão (PP) dos corações isolados de WT, com vasodilatação coronariana inicial, 
seguida de vasoconstrição. A Ang-(1-7) reduziu a vasodilatação, mas potencializou a 
vasoconstrição induzida pela ET-1. O antagonista do receptor Mas A-779 bloqueou a vasodilatação 
e reduziu a potencialização da vasoconstrição induzida por Ang-(1-7). Em corações de SHR, a ET-
1 promoveu apenas vasoconstrição coronariana, que foi atenuada pela Ang-(1-7). A Ang-(1-7) 
também potencializou o efeito vasoconstritor da ET-1 em anéis de aorta com endotélio preservado 
de ratos normotensos. Conclusão: Esses resultados mostram que Ang-(1-7) modula os efeitos do 
ET-1 na pressão arterial e na vasomotricidade vascular coronariana e aórtica de forma diferente, 
em animais normotensos e hipertensos. Suporte: CAPES, CNPq e FAPEG. 

 
P20 - AVALIAÇÃO DOS EFEITOS CARDIOVASCULARES E RENAIS DO COMPOSTO PARA-
AMINOBENZAMIDINA EM RATOS HIPERTENSOS 
1João Batista Rodrigues Dutra, 1Ismaley Santos Lacerda, 1Carolina Nobre Pontes, 1Carla 
Carolina da Silveira, 2Aryanne Batista Soares de Melo, 2André Henrique Freiria-oliveira, 1Elizabeth 
Pereira Mendes, 1Carlos Henrique de Castro. 
1-Laboratório Integrado de Fisiopatologia Cardiovascular e Neurológica, 2-Centro de Pesquisa em 
Neurociência e Fisiologia Cardiovascular, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de 
Goiás, Goiânia-GO, Brasil. 
Introdução: Trabalhos prévios mostraram que o Aceturato de Diminazeno (DIZE), um possível 
ativador da Enzima Conversora de Angiotensina 2 promove redução da pressão arterial, 
vasodilatação, efeitos anti-inflamatório, antiproliferativo, antifibrótico e anti-hipertrófico. Devido à 
sua instabilidade, a molécula do DIZE pode ser fragmentada e liberar duas moléculas de Para-
aminobenzamidina (PAB). Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos cardiovasculares e 
renais da PAB em ratos hipertensos. Métodos: Foram utilizados ratos Wistar e SHR (280-300g). O 
efeito agudo da PAB na função cardíaca foi avaliado em corações isolados pela técnica de 
Langendorff com fluxo constante. Para avaliar o efeito do tratamento crônico, os animais foram 



tratados com PAB (1mg/Kg, gavagem) por 60 dias. Após o tratamento, os animais foram alocados 
em gaiolas metabólicas para avaliação da função renal e submetidos ao protocolo de desidratação 
induzida por Furosemida associada a Captopril. Os rins foram coletados para análises histológicas. 
Resultados: A perfusão com PAB promoveu redução da contratilidade e vasodilatação em 
corações isolados de animais normotensos e hipertensos, porém estes efeitos foram atenuados 
nos corações dos animais hipertensos. Durante o protocolo de desidratação os animais 
hipertensos apresentaram maior apetite ao sódio e o tratamento crônico com PAB não modificou 
essa resposta.  A ingestão de água não foi diferente entre os grupos. Os animais hipertensos 
apresentam hipertrofia glomerular sem alterações na deposição de matriz extracelular e o 
tratamento não modificou esses parâmetros. Conclusão: Estes resultados mostram que o PAB 
apresenta efeitos diretos e agudos no coração. No entanto, o tratamento crônico não promoveu 
alterações no apetite à água ou ao sódio e também não foi capaz de atenuar a hipertrofia 
glomerular observada nos animais hipertensos. 

 
P21 - EFEITO AGUDO DO ÓXIDO DE ROSA SOBRE OS PARÂMETROS HEMODINÂMICOS 
OBSERVADO EM RATOS WISTAR E RATOS ESPONTANEMANTE HIPERTENSOS (SHR) 
Rômulo Barros dos Santos1, Gisele Lopes Cavalcante1, Francislando Nascimento Ferreira1, 
Damião Pergentino de Sousa2, Luciano da Silva Lopes1, João Paulo Jacob Sabino1. 
1- Departamento de Biofísica e Fisiologia, UFPI.2- Departamento de Ciências Farmacêuticas, 
UFPB.  
A hipertensão arterial no modelo experimental de ratos espontaneamente hipertensos (SHR) ou 
em humanos é uma condição multifatorial que inclui em sua etiologia uma anormalidade na 
modulação autonômica da pressão arterial (PA) caracterizada por um aumento da atividade 
simpática e uma redução da parassimpática que está associada ao aumento do risco de doenças 
cardiovasculares. Além disso, é crescente o número de relatos demonstrando o papel da 
inflamação no desenvolvimento e manutenção da hipertensão arterial. O monoterpeno óxido de 
rosa (OR) foi descrito recentemente como um composto natural com ação anti-inflamatória e 
antinociceptiva, e embora a inflamação contribua para o quadro hipertensivo, não existem relatos 
sobre o efeito da substância na hipertensão arterial. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi 
avaliar o efeito do OR sobre a pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD), 
pressão arterial média (PAM) e frequência cardíaca (FC) em ratos Wistar e SHR. Ratos Wistar e 
SHR com 12 semanas de vida (200-280g) foram anestesiados com cetamina (100mg/Kg) e xilazina 
(5mg/100g) e submetidos ao procedimento cirúrgico de canulação da artéria e veia femoral para 
registro da pressão arterial pulsátil e administração de drogas, respectivamente. Os experimentos 
foram realizados vinte e quatro horas após a canulação. Os animais Wistar e SHR foram tratados 
com Salina (2,5mg/kg, via intravenosa) ou OR (2,5mg/kg, via intravenosa) e monitorados por 60 
minutos. Os resultados apontam que a dose de 2,5mg/kg do OR não alterou a PAS (∆= -3 ± 3 vs -3 
± 1), PAD (∆= 0 ± 2 vs 0 ± 2), PAM (∆= -1 ± 3 vs -2 ± 2) e FC (∆= -1 ± 16 vs -2 ± 2) em ratos Wistar 
quando comparado ao grupo Wistar salina. Por outro lado, nos animais SHR, o OR promoveu uma 
imediata redução da FC (∆= -55 ± 9 vs -10 ± 3) até o décimo segundo minuto, enquanto que na 
PAS (∆= -30 ± 3 vs -7 ± 1), PAD (∆= -22 ± 3 vs -5 ± 4) e PAM (∆=  -25 ± 3 vs -6 ± 3) observou uma 
acentuada diminuição que se manteve constante ao longo dos 60 minutos quando comparado ao 
grupo SHR salina e Wistar OR. Estes resultados indicam que a hipotensão induzida pelo OR foi 
parcialmente dependente da bradicardia observada nos animais SHR, uma vez que a FC retornou 
aos seus valores basais após doze minutos, no entanto, não foi acompanhada de um retorno da 
PAM, indicando um possível efeito do OR nos vasos de resistência. Assim, podemos concluir que o 
OR apresentou efeito hipotensor e bradicárdico em ratos SHR, mas não alterou os parâmetros 
hemodinâmicos nos ratos Wistar. 
Apoio: Universal-CNPQ 409109/2018-5. 

 
P22 - REABILITAÇÃO CARDIOMETABÓLICA EM PACIENTE CORONARIOPATA – ESTUDO 
DE CASO 
João Vitor de Souza Amador¹, Luiz Fernando Martins de Souza Filho¹, Jordana Campos Martins de 
Oliveira¹, Watila Moura Sousa¹, Ana Cristina Silva Rebelo¹. 
1- Núcleo de pesquisa em reabilitação cardíaca. Departamento de Ciências da Saúde. 
Universidade Federal de Goiás. 
CASO CLÍNICO: Paciente J.N.S, masculino, 51 anos com diagnóstico clínico de 
CARDIOMIOPATIA CHAGÁSICA, (IAM) (02/2018) e dislipidemia. Exames complementares: 
Cateterismo: 28/03/18: descendente anterior 50%; 1 diagonal 90% atc (23/04/18); 21/06/18 dor 
torácica pós atc: reestenose borda proximal stent farmacológico diagonal descendente anterior; 



11/2018: 40% 1/3 descendente anterior, 1 ramo diagonal com stent prévio; 28/03/18: da 50%; 1 dg 
90% atc (23/04/18); 21/06/18 dor torácica pós atc: reestenose borda proximal stent farmacológico 
de diagonal e descendente anterior; 11/2018: 40% 1/3 descendente anterior, 1 ramo diagonal com 
stent prévio; Eco estresse: negativo para isquemia, com fração de ejeção de 69%. Sintomas 
referidos: angina instável, dispneia em repouso, tontura, precordialgia irradiação para dorso com 
piora ao esforço, hipotensão postural, trepopneia a esquerda e ortopneia. Historico familiar de mãe 
hipertensa e pai com morte relacionada a problemas cardiovasculares aos 40 anos. Medicações 
em uso: selozok 25mg 1.0.2 (½ 0 ½ ), analadipina 2,5 mg 1.0.1, moduretic 25/2,5 ½.0.0, fenofibrato 
250mg 0.0.1# (17/04/19), levoticai 25 mg 1.0.0, clorpidagel 75mg 0.1.0 # (28/08/19), somalgim 
100mg 0.1.0, vastaret 35mg 1.0.1, miocerocorol 50 mg 0.1.0, atorvastatina 20mg 0.0.2. Avaliação 
clínica (17/04/19): Bom estado geral, lucido e orientado tempo e espaço, anictérico, hidratado, 
afebril e acianótico. Na avaliação respiratória: murmúrio vesicular positivo sem ruídos adventícios, 
saturação periférica de oxigênio (SpO2) 98%. Avaliação cardiovascular: ritmo cardíaco regular em 
dois tempos, sem sopros, frequência cardíaca (FC) 67 bpm, pressão arterial (PA): 115x80 mmHg. 
Avaliação abdminal: distendido, flácido e indolor. Avaliação de membro inferior: sem edemas e 
panturilhas livres. 
Avaliação física funcional prévia (15/05/19): Dispneia aos mínimos esforços (MRC 3), com 
limitação importante nas atividades de vida diária e atividades profissionais (AVP´s). 
PLANO TERAPEUTICO: Início da reabilitação cardiométabolica em 15/05/2019, quantidade de 
atendimentos realizados: 22 atendimentos sendo realizado um atendimento presencial semanal e 
cinco dias de exercícios domiciliares. Exercícios realizados em ambiente hospitalar: ergometria de 
membro inferior em intensidade moderada por 30 minutos, exercício de sentar e levantar (3 séries 
de 12 repetições) e plantiflexão (3 séries de 12 repetições). Adicionalmente foram prescritos como 
conduta para o ambiente domiciliar treino postural, exercícios linfomiocinéticos e caminhada (30 
minutos em intensidade moderada).  
RESULTADO OBTIDO: Avaliação física funcional: O paciente apresentou uma melhora na dispneia 
aos médios esforços (MRC 1), com limitação apenas nas AVP´s e redução dos sintomas 
relacionados, paciente tem apresentado média de PA: 108 x 80 mmhg, FC: 72 bpm e SpO2: 96 %. 

 
P23 - A INFECÇÃO INDUZIDA PELO ARBOVÍRUS CHIKUNGUNYA PROMOVE DISFUNÇÃO 
VASCULAR  
José T. Oliveira Neto¹, Emiliana P. Abrão¹, Juliano P. Souza2, Juliano V. Alves¹, Rafael M. Costa¹, 
Eurico de Arruda Neto2, Rita C. A. Tostes¹. 
1 Departamento de Farmacologia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brasil.2 Departamento de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes 
Patogênicos, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto, SP, Brasil. 
Introdução: A chikungunya é uma arbovirose causada pelo Vírus Chikungunya (CHIKV), do gênero 
Alphavirus que pertence à família Togaviridae. O CHIKV, assim como o vírus Dengue (DENV), o 
vírus da Febre Amarela (YFV) e o vírus Zika (ZIKV) são viroses de grande relevância médica e 
epidemiológica. A re-emergência de diferentes arboviroses causadas pelos vírus supracitados 
impõe novos desafios aos gestores de saúde, representado grande ameaça à saúde pública com 
considerável impacto socioeconômico. O acometimento do sistema cardiovascular foi descrito em 
infecções causadas pelo arbovírus YFV há mais de um século. Além disso, sintomas de 
bradicardia e hipotensão em indivíduos infectados com CHIKV também foram descritos. Hipótese: 
Considerando que as arboviroses podem comprometer o sistema cardiovascular, foi testada a 
hipótese que a infecção com o arbovírus CHIKV altera a função vascular, por ações diretas em 
células vasculares e por mecanismos que envolvem estresso oxidativo. Métodos: Foram utilizados 
camundongos C57BL/6J machos, com idade de 12 semanas e divididos em três grupos 
experimentais: 1) camundongos que receberam infusão de veículo (mock veículo); 2) 
camundongos que foram infectados com CHIKV (mock infected); 3) camundongos controles – não 
infundidos. Os animais foram infectados via intra-caudal com 1,0 x 106 PFU do CHIKV diluídos em 
meio de cultura. Os animais mock foram infundidos apenas com o meio de cultura. A função 
vascular foi avaliada em anéis de aorta utilizando miógrafo para registro de tensão isométrica. A 
geração de espécies reativas de oxigênio (EROs) foi determinada pela quimiluminescência da 
lucigenina e da sonda amplex red. Resultados: Na reatividade vascular os animais mock infected 
demonstraram que a infecção com CHIKV por 48 h induz hiporreatividade à fenilefrina (Phe), efeito 
que se manteve por 72 h, este efeito não foi observado na curva concentração-efeito para 
acetilcolina (ACh). No período de 24 h pós-infecção não foram observadas alterações de 
reatividade vascular. A infecção com CHIKV aumentou a geração vascular de EROs nos animais 



mock-infected. Conclusão: Esses resultados sugerem que a infecção com o CHIKV altera a função 
vascular e promove estresse oxidativo. Comitê de Ética em Experimentação Animal da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto (171/2019). 

 
P24 - AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS CARDIOVASCULARES DE CAMUNDONGOS 
SUBMETIDOS À HIPÓXIA MANTIDA. 
Juliana R. Souza, Karla L. Rodrigues, Darlan S. Bazilio, Mauro de Oliveira e Benedito H. Machado. 
Departamento de Fisiologia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
14049-900 Ribeirão Preto, SP, Brasil. 
INTRODUÇÃO: Ratos submetidos à hipóxia mantida (HM) apresentam alterações cardiovasculares 
e respiratórias, mas os efeitos da HM sobre essas funções fisiológicas em camundongos ainda não 
foram avaliados. Os objetivos do presente estudo foram: a) caracterizar as repostas 
cardiovasculares de camundongos submetidos à HM, e b) avaliar as respostas cardiovasculares à 
ativação do baro- e do quimiorreflexo nesses animais.  
MÉTODOS:Utilizamos camundongos machos C57BL (7-8 semanas). Sob anestesia, foram feitos 
os implantes de um cateter na artéria femoral, para o registro da pressão arterial pulsátil (PAP), e 
outro na veia jugular para a injeção de drogas, os quais foram exteriorizados no dorso dos animais. 
Quatro dias após a cirurgia os camundongos foram submetidos ao protocolo de normóxia ou HM 
(24h, FiO2 0,1). Ao final desse protocolo foram registrados os parâmetros cardiovasculares. A 
ativação do barorreflexo foi feita pela administração de fenilefrina e a ativação do quimiorreflexo 
com KCN (iv). Para a análise estatística dos resultados foi utilizado o teste t de Student. (CEUA 
#140/2019). 
RESULTADOS: Os animais submetidos a HM (n=4) apresentaram elevação na PAM [116 ± 3 vs 
109 ± 4 mmHg], bem como uma redução na FC basal [552 ± 50 vs 619 ± 2 bpm], quando 
comparados com os animais controle (n=10). Entretanto, esses aumentos na PAM e FC não foram 
significativos. Com relação as repostas de bradicardia reflexa, os animais HM apresentaram uma 
maior variação da FC em relação aos controle (n=8) [-335 ± 65 vs -197 ± 44 bpm]. Os animais 
submetidos a HM, frente à administração de KCN, apresentaram uma maior variação da PAM |27 ± 
6 vs 20 ± 3 mmHg]. As alterações na FC e na PAM em resposta à fenilefrina e KCN, 
respectivamente, não foram significativas. 
CONCLUSÕES: Os resultados apresentados indicam que o protocolo de HM de 24h não promove 
aumento significativo na PAM e também não altera o baro- e o quimiorreflexo em camundongos. 
APOIO: FAPESP, FAEPA, CAPES, CNPq. 

 
P25 - COMPARAÇÃO DAS VARIÁVEIS PSICOBIOLÓGICAS E PERFIL GLICÊMICO EM 
DIABÉTICOS SUBMETIDOS A DIFERENTES PROTOCOLOS DE TREINAMENTO FÍSICO  
Mateus Nunes Macedo¹, Gabriela de Oliveira Teles1, Domingos Alves Ramos Neto1, Márcia 
Verônica Ertel 1, Lucas Raphael Bento e Silva1, Ana Cristina Silva Rebelo1  
1 NUPREC. Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal deGoiás 
O Diabetes Mellitus (DM) é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia 
resultante de defeitos na secreção e/ou ação da insulina. Estudos apontam que o DM tipo 2 está 
relacionado com o aumento da prevalência de problemas de saúde mental, principalmente 
depressão e ansiedade. Diante disso, o exercício físico é uma estratégia recomendada para essa 
população, porém o volume e a intensidade para melhoria das variáveis psicobiológicas, ainda é 
controversa. O objetivo do presente estudo foi comparar os scores de depressão, ansiedade e 
perfil glicêmico em diabéticos submetidos a um protocolo de treinamento intervalado de alta 
intensidade (HIIT, do inglês high intensity interval training), e continuo de moderada intensidade. 
Os pacientes foram recrutados no Mutirão de Diabetes promovido em 2018 pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia/GO, totalizando uma amostra de 19 indivíduos com idade entre 40-
60 anos, de ambos os sexos, sedentários, que não tomavam medicamentos antidepressivos. Foi 
realizada uma reunião de triagem, coleta de sangue e entrevistas. Os scores relacionados à 
depressão foram avaliados pelo Inventário de Depressão de Beck (BDI), já a ansiedade foi 
avaliada por meio do Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE). A glicemia foi dosada em 
jejum (valores de normalidade ≤99 mg/dL). Os indivíduos foram avaliados durante 8 semanas e 
randomizados em diferentes protocolos. Os efeitos do tempo, da intervenção e da interação (tempo 
x intervenção) foram analisadas pelo teste Two-way mixed ANOVA. Houve significância na 
interação entre os grupos para a ansiedade-traço (F=6,610; p<0,05), ou seja, o treinamento 
influenciou de forma diferente para cada grupo (HIIT e continuo). Na comparação intragrupos os 
scores de ansiedade traço foram inferiores após a intervenção no grupo HIIT, e superiores no 
grupo continuo (p<0,05). Nos scores de depressão, também houve diferença entre os grupos 



(F=19,67; p<0,05), sendo que o grupo Contínuo apresentou scores mais elevados de depressão, 
entretanto, não houve melhora após a intervenção, nem efeito na interação entre os grupos. As 
intervenções oferecidas, independente do volume não modificaram os scores de ansiedade estado 
e os níveis glicêmicos. Conclui-se que o exercício físico pode influenciar nos scores ansiedade em 
diabéticos, sendo que nos pacientes submetidos ao HIIT a ansiedade traço se apresentou inferior 
comparado com a ansiedade traço dos pacientes do grupo continuo. 

 
P26 - MOBILIZAÇÃO DE CÁLCIO INDUZIDA PELA ATIVAÇÃO DO RECEPTOR AT1 É MAIOR 
EM CÉLULAS COM AUMENTO DE PROTEÍNAS O-GLICOSILADAS 
Julio Alves da SILVA-NETO, Diego Ângelo Duarte, Sarah Cepelupe Simões, Josiane Fernandes 
Silva, Emiliana Pereira Abrão, Cláudio Miguel da Costa-Neto*, Rita de Cássia Aleixo Tostes* 
Universidade de São Paulo 
A O-glicosilação é uma modificação pós-traducional caracterizada pela fixação de carboidratos a 
proteínas celulares, que ocorre em em vários tecidos do corpo em hiperglicemias como no 
Diabetes mellitus. O Diabetes também é um fator de risco cardiovascular, sobre o qual são 
prescritos fármacos para minimizar efeitos deletérios da angiotensina II na contratilidade vascular, 
reabsorção de sódio e tônus simpático. O receptor de angiotensina II do tipo 1 (AT1) quando 
ativado, produz ações farmacológicas por meio do recrutamento de 2 proteínas adaptadoras: a 
proteína G e a β-arrestina, que irão ativar efetores para processos de fosforilação de proteínas 
contráteis, mobilização de cálcio e dessensibilização. Buscou-se então investigar o padrão de 
ativação do receptor AT1 em células submetidas ao aumento global de proteínas O-glicosiladas 
para testar a hipótese de que as vias de sinalização ativadas por este receptor são alteradas pela 
O-glicosilação. Para os experimentos foram utilizadas células HEK293T transfectadas com o 
receptor AT1, mantidas em meio de cultura (DMEM de alta glicose) e em estufa (37º C, 5% CO2). 
Para aumentar a taxa de proteínas O-glicosiladas usou-se o inibidor enzimático thiamet G (TMG 1 
µM/16h) e se realizou ensaios para aferir (1) a taxa de fosforilação de ERK, (2) o recrutamento de 
β-arrestina e (3) a mobilização de cálcio intracelular promovida pela angiotensina II ou pelo 
TRV027; um agonista tendencioso do receptor AT1 para a via da beta arrestina. Os dados foram 
expressos em média ± erro padrão da média e analisados pelo teste t de Student ou Wilcoxon, 
quando apropriado; assumindo p < 0,05 para a diferença estatística. Células tratadas com TMG 
apresentaram ao imunoblott um aumento global de proteínas O-glicosiladas (de 1,4 ± 0,3 para 8,5 
± 2 U.A.; p < 0,05; n = 5) sem, contudo, promover alteração no montante das proteínas ERK, β-
arrestina, GRK2 ou PKCδ, que são proteínas relacionadas à sinalização intracelular do receptor 
AT1. A razão basal de ERK fosforilada/total não foi diferente entre os grupos, mas com o estímulo 
de angiotensina II (100 nM, 0-30 min) a fosforilação de ERK foi maior no grupo tratado. O 
recrutamento de β-arrestina pela angiotensina II ou pelo TRV027 para a membrana não foi alterado 
pelo TMG, mas a cinética de mobilização de cálcio foi maior em células tratadas (pD2 = 9,0 ± 0,5; 
Emax = 87 ± 23% da resposta máxima para ionomicina 1µM) em relação ao controle (pD2 = 8,6 ± 
0,8; Emax = 109 ± 23; p < 0,05; n = 5). Pode-se concluir que a dinâmica de cálcio mas não o 
recrutamento de β-arrestina são alterado em células com aumento de proteínas O-glicosiladas. 

 
P27 - HIPERCONTRATILIDADE DAS ARTÉRIAS MESENTÉRICAS DE RESISTÊNCIA EM 
RATOS INFECTADOS COM Strongyloides venezuelensis. 
Karen Almeida Reis1, Tatiane Schönholzer1, Loyane Almeida Gama1, Madileine Francely 
Américo1, Paula Cristina de Souza Souto1, Fernanda R. GIACHINI1. 
1.Instituto de Ciências Biológicas, UFMT, Campus do Araguaia. 
INTRODUÇÃO: O ciclo de vida dos parasitas do gênero Strongyloides favorece a migração de 
larvas L3 pelo organismo hospedeiro, podendo causar danos ao tecido, incluindo o leito vascular 
mesentérico, que serve de porta de entrada para a infecção sistêmica. OBJETIVOS: Avaliar a 
resposta de contração e relaxamento vascular nas artérias mesentéricas de resistência em ratos 
Wistar inoculados com larvas L3 de Strongyloides venezuelensis. METODOLOGIA: 18 ratos Wistar 
adultos foram divididos em 3 grupos: controle, 10 dias pós-inoculo (10 PDI) e 30 dias pós-inoculo 
(30 DPI). Ratos foram inoculados com 2.000 larvas L3 via injeção subcutânea e o controle 
inoculado com veículo (salina, i.p). Ao final do protocolo, foi realizada a contagem de ovos nas 
fezes e vermes adultos presentes no intestino; a reatividade vascular foi realizada com artérias 
mesentéricas de 2º e 3º ordem, com anéis divididos em 4mm de comprimento. Para análise 
estatísticas foi realizado ANOVA e Teste de Tuckey, sendo considerados estaticamente 
significativos valores até 5% (p˂0,05). RESULTADOS: O número de ovos presentes no grupo 10 
DPI foi significativamente maior (p˂0,05) que no grupo 30 DPI (28.246±6 vs. 1.883±0,7, 
respectivamente) e o número de vermes no intestino foi significativamente maior no grupo 10 DPI 



(p˂0,01) que no grupo 30 DPI (273 ± 37,4 vs. 119 ± 33, respectivamente).  As curvas de 
concentração-resposta para fenilefrina demonstraram o aumento na resposta contrátil no grupo 30 
DPI em relação aos grupos controle e 10 DPI. A inibição da óxido nítrico sintase com L-NAME 
(100µM, 40 minutos) aboliu a diferença na resposta contrátil entre 10 DPI e 30 DPI, mas não aboliu 
a diferença entre 30 DPI e o controle, sugerindo o aumento de óxido nítrico no grupo 10 DPI. A 
inibição da cicloxigenase com indometacina (10µM, 40 minutos), aboliu a diferença na resposta 
contrátil entre os grupos, mostrando que tromboxano A2 e prostaglandinas podem estar elevadas 
após 30 DPI. Sobre o relaxamento endotélio-dependente avaliado com acetilcolina foi similar entre 
todos os grupos, demonstrando que não ocorre comprometimento na vasodilatação durante a 
infecção. CONCLUSÃO: A disfunção vascular observada nas artérias mesentéricas de resistência 
foi acarretada pela estrongiloidíase. 
 
P28 - CARACTERIZAÇÃO DO ACOPLAMENTO DAS ATIVIDADES SIMPÁTICA E 
RESPIRATÓRIA NA PREPARAÇÃO CORAÇÃO-TRONCO ENCEFALICO ISOLADOS DE 
CAMUNDONGOS 
Karla L. Rodrigues, Darlan S. Bazilio, Melina P. Silva, Davi J. Moraes e Benedito H. Machado. 
Departamento de Fisiologia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
14049-900, Ribeirão Preto, SP. 
Introdução: Estudos do nosso laboratório descreveram os padrões das atividades simpática e 
respiratória na preparação coração-tronco encefálico isolados de ratos em condições controle e 
frente a diferentes desafios hipóxicos.  No entanto, esses estudos ainda não foram feitos em 
camundongos. O objetivo do presente estudo foi caracterizar o acoplamento das atividades 
simpática e respiratória de camundongos normais na preparação in situ coração-tronco encefálico 
isolados. 
 Métodos: Utilizamos camundongos C57BL/6J (6-7 semanas). Os animais foram profundamente 
anestesiados, seccionados ao nível subdiafragmático, exsanguinados, tiveram os órgãos 
removidos e descerebrados. A seguir a preparação coração-tronco encefálico isolados foi 
transferida para uma câmara de registros e a aorta descendente canulada e perfundida 
retrogradamente com ACSF. Essa canula também foi utilizada para o registro da pressão de 
perfusão. Além disso, foi feita a dissecação dos nervos frênico (NF) e simpático torácico (NSt) para 
registros de suas respectivas atividades por meio de eletrodos de sucção (CEUA 140/2019).  
Resultados: Os registros mostraram que a frequência respiratória basal destes animais foi de 1.19 
± 0.15 Hz (n=7). A atividade basal do NSt foi de 30.6 ± 13.9% (n=5), sendo que este valor foi 
determinado a partir da análise da atividade basal em relação ao pico de 100% da atividade 
durante a isquemia feita pelo desligamento da bomba de perfusão e o 0% equivalente ao ruído 
elétrico registrado no final dos experimentos. Em relação à atividade simpática na inspiração e pós-
inspiração (acoplamento simpático-respiratório), observamos que houve uma variação entre as 
preparações estudadas. Em 5 das preparações observamos que o pico da atividade simpática 
ocorreu na fase pós-inspiratória (75.3 ± 7.1%) e em 2 preparações o pico ocorreu na fase 
inspiratória (75.3 ± 12.4%).  
Conclusões: Os resultados obtidos mostram o padrão eupneico da respiração na preparação 
coração-tronco encefálico isolados de camundongos e indicam que o acoplamento simpático-
respiratório nesses animais ocorre nas fases inspiratória e pós-inspiratória.  
 Apoio: FAPESP, FAEPA, CAPES, CNPq 

 
P29 - PERFIL DE CITOCINAS INFLAMATÓRIAS EM PACIENTES RENAIS CRÔNICOS 
Karlla V. S. Sousa1, Josilene Dália Alves1, Florence L. C. Paula1 , Fernanda Regina C. G. 
Vitorino1, Victor Vitorino Lima1. 
1. Instituto de Ciências Biológicas. Laboratório de Biologia Vascular e Fisiopatologia. Universidade 
Federal de Mato Grosso. Barra do Garças – MT.Brasil. 
A doença renal crônica (DRC) é uma diminuição lenta e progressiva da capacidade dos rins de 
filtrar os resíduos metabólicos do sangue. Estima-se que 10% da população mundial possui a 
DRC, sendo considerada um grave problema de saúde pública mundial. Inúmeros fatores estão 
associados à instalação e progressão da DRC, tais como obesidade, hipertensão arterial e 
diabetes. Além desses fatores, existem evidências de fatores pró-inflamatórios na fisiopatologia da 
DRC. Assim, o objetivo desta pesquisa foi analisar os parâmetros renais convencionas tais como 
ureia, creatinina, albumina, taxa de filtração glomerular e os níveis de citocinas inflamatórias em 
pacientes com diferentes estágios da doença renal. O estudo incluiu 92 participantes entre 
indivíduos controle e doentes renais crônicos nos estágios 3, 4 e 5.  Para dosagem sérica dos 
fatores renais foram utilizados kits específicos para cada exame, através do espectrofotômetro 



semiautomático (Bioplus® 2000). A quantificação da citocina foi realizada por citômetro de fluxo 
(FACScalibur,BD,USA) e as diferenças estatísticas foram avaliadas pelo programa Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) onde foram considerados significativos valores de P ≤ 
0,05. Os resultados deste estudodemonstram que a TFG, bem como os níveis séricos de albumina 
diminuem conforme a DRC avança, enquanto os níveis séricos de creatinina, ureia, potássio e 
fósforo aumentam. A expressão de IL-6 e IFN-γ nos indivíduos com DRC foi significativamente 
maior que nos pacientes do grupo controle. Os pacientes com DRC no estágio 5 mostraram níveis 
mais elevados destas citocinas quando comparados ao estágio 3 e 4, o que demonstra que estas 
alterações tendem a piorar conforme a DRC progride. Considerando os resultados obtidos sugere-
se que as citocinas IL-6 e INF- g possuem um importante papel no desenvolvimento e na 
progressão da DRC e que podem ser futuros alvos terapêuticos para o controle da doença. 
 
P30 - REPERCUSSÃO DA INFECÇÃO CRÔNICA E AGUDA POR LEISHMANIA AMAZONENSIS 
NOS PARÂMETROS GESTACIONAIS.  
1Lara Fabiana Luz Malheiro, 1Isabela Moreti Ribeiro Marques de Souza, 1Fernanda Regina C. G. 
Vitorino, 1Victor Vitorino Lima.  
1. Laboratório de Biologia Vascular e Histopatologia. Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde. 
Universidade Federal de Mato Grosso. Barra do Garças-MT. Brasil 
A leishmaniose é uma doença causada por diversas espécies de parasitos do gênero Leishmania, 
manifestando-se de várias formas incluindo a leishmaniose cutânea difusa (LCD) e podendo ser 
transmitida, principalmente, pelo parasito Leishmania amazonensis no Brasil. O organismo 
infectado se defende através de macrófagos que fagocitam o parasito, e isso está associado ao 
fato das formas infectantes serem predominantemente encontradas nessas células, geralmente da 
pele ou mucosas. Porém recentes evidências demonstraram que várias espécies do gênero 
Leishmania também são encontradas em outros órgãos, como por exemplo na placenta, 
caracterizando um processo de transmissão placentária. Então, considerando o fato de que não 
existem relatos da repercussão da infecção por Leishmania amazonensis durante a gestação, o 
objetivo foi avaliar os parâmetros gestacionais de camundongos infectados de forma crônica e 
aguda durante esse processo. Para isso foram utilizados 15 camundongos BALB/C fêmeas 
divididas em grupo controle (5), agudo (5) e crônico (5). Foram inoculadas as formas infectantes na 
8a semana de vida no grupo crônico e na 16a semana iniciou-se o período de acasalamento. No 
grupo agudo o acasalamento foi feito na mesma época, porém a inoculação foi feita nos primeiros 
dias de prenhez (1o ao 3o). No grupo controle foi inoculado solução de fosfato salina. Após esses 
procedimentos foram obtidos os seguintes resultados: em relação ao peso placentário o grupo 
crônico apresentou uma diminuição quando comparado com o grupo controle [0,11g±0.004g vs. 
0,13g±0,003g] e aumentou quando comparado com o grupo agudo [0,08g±0,005g]. Em relação ao 
peso fetal o grupo crônico aumentou quando se comparou com o grupo controle [1,19g±0,03g vs. 
1,00g±0,02g] e diminuiu comparado com o agudo [1,29g±0,02g]. Sobre o número de fetos o grupo 
controle obteve maior quantidade [10,2±0,2] quando comparado com o grupo agudo e crônico 
[9,4±0,7 e 6,5±0,4]. No que se refere à eficiência placentária, o grupo crônico apresentou um 
aumento em relação ao grupo controle [10,51±0,50 vs. 7,68±0,23] e diminui no grupo agudo 
[14,34±0,64]. Os dados encontrados sugerem que o parasito L. amazonensis compromete os 
processos de desenvolvimento gestacional, alterando os pesos fetais e placentário, bem como o 
número de fetos e a eficiência da placenta. 
 
P31 - EFEITOS DO PROCESSO INFLAMATÓRIO SOBRE O DESQUILIBRIO AUTONÔMICO EM 
RATOS COM INFARTO DO MIOCÁRDIO  
Naves, L.M.1, Lopes, P.R.1, Gomes, R.M.1, Fajemiroye, J.O.1, Pedrino, G.R.1. 
1Departamento de Ciências Fisiológicas, Centro de Pesquisa em Neurociências e Fisiologia 
Cardiovascular, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, 
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Introdução: A isquemia cardíaca é caracterizada por uma obstrução dos vasos que irrigam o 
coração. Após um evento isquêmico, o coração inicia um processo de restauração das suas 
funções. Dentre as alterações provocadas por esta patologia, destaca-se alterações autonômicas 
que são capazes de gerar complicações irreversíveis. Frequentemente observa-se o aumento da 
atividade nervosa simpática e redução da atividade nervosa parassimpática. Estudos recentes 
mostram o papel do desequilíbrio autonômico na inflamação central induzida por doenças 
cardiovasculares. Entretanto, essas alterações ainda não foram bem descritas em animais com 
infarto do miocárdio tratados com anti-inflamatório de ação central. Objetivo: Avaliar o efeito da 
minociclina (MINO; anti-inflamatório de ação central) no tratamento do desequilíbrio autonômico 



induzido pelo infarto do miocárdio (IM). Métodos: Ratos Wistar (UFG - 061/2017) foram 
anestesiados e submetidos ao implante de eletrodos em derivação D2 para registro do 
eletrocardiograma (ECG). Após 3 dias de registros basais, os ratos foram submetidos a ligadura da 
artéria descendente esquerda. Após o IM foi realizada a administração de MINO (50mg / kg / dia - 
grupo IM + MINO; n = 12) ou veículo (Salina - grupo IM = 6) por 7 dias. Análise espectral da 
variabilidade da frequência cardíaca foi realizada para determinar o efeito do tratamento com MINO 
sobre o desequilíbrio autonômico em ratos infartados. Resultados: O tratamento com MINO reduziu 
o componente de baixa frequência (low frequency - LF) (IM + Veículo: 46.667 ± 3.04 vs. IM + 
MINO: 37.500 ± 3.175 Hz, p <0,05), aumentou o componente de alta frequência (high frequency -
HF) (IM + Veículo: 53.333 ± 3.040 vs. IM + MINO: 62.500 ± 3.753 Hz, p <0,05), e 
consequentemente reduziu a relação LF / HF da variabilidade da frequência cardíaca (IM + 
Veículo: 1.053 ± 0.13 vs. IM + MINO : 0.670 ± 0.09, p <0.05), quando comparado ao grupo de 
animais infartados tratados com veículo. Em adição, o tratamento com MINO reduz a frequência 
cardíaca em ratos com infarto do miocárdio (IM + Veículo: 412.75 ± 26.03 vs. IM + MINO: 327.858 
± 9.20 bpm, p <0.05). Conclusão: O tratamento com minociclina melhora a modulação autonômica 
cardíaca reduzindo a frequência cardíaca em ratos infartados  
Suporte: CAPES, CNPq, FAPEG e FUNTEC. 
 
P32 - ASSOCIAÇÃO ENTRE IL-17A E TAXA DE FILTRAÇÃO GLOMERULAR EM DOENTES 
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A interleucina-17 (IL-17A) desempenha um papel importante no sistema imunológico com suas 
ações pro-inflamatórias, sendo associada a várias doenças autoimune. O desequilíbrio desta 
citocina está associada a muitas doenças, tais como: artrite reumatoide e hipertensão arterial. A 
doença renal crônica (DRC) consiste na perda progressiva e irreversível da função renal 
(glomerular, tubular e endócrina), bem como alterações fisiopatológicas dos níveis da taxa de 
filtração glomerular (TFG). O objetivo desta pesquisa foi analisar e correlacionar a TFG com o nível 
sérico de IL-17A em pacientes com DRC nos estágios 3, 4 e 5. A TFG foi calculada por meio da 
fórmula CDK-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration), a qual emprega as 
variáveis: idade, sexo e creatinina sérica. De acordo com a TFG foram divididos quatro grupos de 
estudo: grupo controle e doentes renais crônicos nos estágios 3, 4 e 5, utilizando um total de 92 
indivíduos. A quantificação de IL-17A foi realizada pela técnica de citometria. Os resultados 
demostram que os níveis de IL-17A aumentam conforme a progressão da DRC. Os resultados 
mostraram que a TFG diminui com avanço da DRC. Os indivíduos do grupo controle apresentaram 
uma TFG média de 89,0 (±3,3) ml/min/1,73m2, enquanto os pacientes com DRC no estágio 3, 4 e 
5 apresentaram TFG média de 48,0 (±3,8) ml/min/1,73m2, 21,4 (±5,2) ml/min/1,73m2 e 5,1 (±1,7) 
ml/min/1,73m2, respectivamente. Os níveis de IL-17A aumentam conforme a progressão da DRC, 
sendo que o grupo controle apresentou uma média de 74,8 (±6) pg/mL, o estágio 3 de 115,8 (±21) 
pg/mL, o estágio 4 e 5 apresentaram 197,1 (±26) pg/mL e 231,2 (±20,8) pg/mL, respectivamente. 
Ao correlacionar os níveis de IL-17A com a TFG foi possível verificar que existe uma associação 
inversa significativa entre estas variáveis (r= - 0,665; p = 0,002). A análise de regressão linear 
mostrou que 45,3% (p = 0,000) do aumento da IL-17A pode ser explicado pela diminuição da TFG. 
Os resultados desta pesquisa apontam evidências de que a expressão da IL-17A está associada 
diretamente com a progressão da DRC. Adicionalmente, estes resultados fornecem impulso para 
outras investigações que visem novas possibilidades de intervenção em relação ao tratamento e 
manejo da DRC. 
 
P33 - PAPEL DOS RECEPTORES CRF1 DO NÚCLEO LEITO DA ESTRIA TERMINAL (NLET) 
SOBRE AS RESPOSTAS CARDIOVASCULARES DESENCADEADAS POR EMPATIA EM 
RATOS 
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INTRODUÇÃO: O núcleo leito da estria terminal (NLET) é uma estrutura límbica envolvida em 
respostas comportamentais, neuroendócrinas e autônomas ao estresse. Entretanto, os 
mecanismos neuroquímicos no NLET envolvidos no controle destas respostas são pouco 
compreendidos. Estudos prévios demonstraram o envolvimento da neurotransmissão do fator 
liberador de corticotropina (CRF) no NLET sobre as respostas cardiovasculares e comportamentais 
ao estresse. No entanto, o possível papel do NLET no controle das respostas provocadas por 
modelos de estresse social nunca foi avaliado. Os estressores sociais são considerados mais 
etológicos e translacionais do que outros modelos de estresse comumente empregado em 
roedores. O modelo de testemunha usando o paradigma residente/intruso consiste no rato 
coespecífico testemunhar episódios de interação social agressiva, porém sem nenhum contato 
físico, permitindo a comparação entre a exposição física (intruso, rato agredido) e a psicológica 
(testemunha) ao estresse social. OBJETIVO: Investigar o papel dos receptores CRF1 no NLET 
sobre as respostas cardiovasculares durante a exposição crônica ao estresse de testemunha. 
METODOLOGIA: Ratos Sprague-Dawley (testemunhas) pesando entre 250-275g foram 
submetidos a cirurgia de telemetria para posterior coleta dos parâmetros cardiovasculares. 
Imediatamente após esta cirurgia, os ratos foram submetidos à cirurgia de esteriotaxia para 
implantes de cânulas bilaterais direcionadas ao NLET. Após 10 dias, os ratos receberam a 
microinjeção do antagonista seletivo de receptor CRF1, CP376395 (5,0nmol/100nl/lado) ou salina 
(100nl/lado) no NLET. Vinte minutos depois, os ratos testemunha foram forçados a observar a 
interação social agressiva (derrota social) através de uma partição plástica perfurada dentro da 
caixa do rato residente que permite pistas olfatórias, visuais e auditivas. O estresse de testemunha 
teve a duração de 15 minutos e o tratamento farmacológico ocorreu ao longo de 5 dias. Os dados 
cardiovasculares coletados ocorreram durante a fase clara no 5º dia de exposição ao estresse. 
RESULTADOS: O tratamento do NLET com o antagonista seletivo de receptor CRF1 reduziu o 
aumento de pressão arterial causado pela exposição ao estresse de testemunha (P<0,05), porém 
sem alterar a resposta de taquicardia. CONCLUSÃO: Os resultados indicam um papel facilitatório 
dos receptores CRF1 no NLET sobre o aumento de pressão arterial durante o estresse de 
testemunha.  
FINANCIAMENTO: FAPESP 2017/26566-1 e 2014/23082-5. 

 
P34 - TRATAMENTO COM DOSE SUPRAFISIOLÓGICA DE TESTOSTERONA ALTERA 
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O uso abusivo da testosterona é considerado um problema de saúde pública global, apresentando 
diversos efeitos colaterais. No sistema cardiovascular, seus efeitos ainda são controversos, 
variando de protetores a deletérios. Acreditamos que doses suprafisiológicas de testosterona 
prejudiquem a vasodilatação endotelial com aumento de estresse oxidativo. Com isso, o objetivo 
desse trabalho foi investigar os efeitos de dose suprafisiológica de testosterona sobre a reatividade 
vascular mesentérica e estresse oxidativo, além de avaliar o efeito do tratamento na ausência de 
estrogênio e de DHT. Para tal, utilizamos ratos SHR (Spontaneously Hipertensive Rats), com 8 a 
10 semanas de idade, divididos em 5 grupos: intactos (SHAM), orquiectomizados (ORX), intactos 
tratados com testosterona (TTO; 3mg/Kg/dia/s.c., em 0,1 mL de óleo de girassol), intactos tratados 
com testosterona e anastrozol [inibidor da enzima aromatase (TTO+ANA; 0,1 mg/Kg/dia em 0,1 mL 
de solução salina)] e intactos tratados com testosterona e finasterida [inibidor da enzima 5α-
redutase (TTO+FIN; 5 mg/Kg/dia em 0,1 mL de solução salina)] por 4 semanas. Em seguida, 
realizamos curvas concentração-resposta à acetilcolina (0,1 nM-10 μM) em artérias mesentéricas 
em miógrafo para vasos de resistência, pré-contraídas com fenilefrina (3 μM), na ausência e 
presença de inibidores farmacológicos. Realizamos a detecção vascular de ânion superóxido (O2 
•-) pela coloração com dihidroetídio (DHE). Protocolos aprovados pela CEUA-UFES (04/2018). 
Dados foram expressos como média ± erro padrão da média. A análise estatística por teste t 
student e ANOVA de 2 vias e post hoc de Tukey (p < 0.05). O tratamento com testosterona não 
provocou prejuízos à resposta vasodilatadora comparado ao grupo SHAM, contudo alterou as vias 
endoteliais de relaxamento. Vasodilatação com menor participação do NO, dos canais para K+, do 
H2O2 e dos EETs e maior dos prostanoides derivado da COX-1 no grupo TTO. O grupo ORX 
apresentou menor vasodilatação. No grupo TTO+ANA menor vasodilatação dependente de NO 
com maior formação de O2• comparado ao TTO foi observada. O TTO+FIN apresentou prejuízo na 
resposta vasodilatadora porém com participação aumentada do NO comparado ao TTO. Com isso, 
a DHT parece contribuir para a diminuição do NO e o estrogênio parece estimular a ação dessa 



via. Estes resultados podem contribuir para elucidação do papel modulador da testosterona sobre 
a função endotelial, mesmo em altas concentrações, além de mostrar a importância da presença 
do estrogênio para o sistema cardiovascular em situações de disfunção endotelial. 
Agradecimentos: Capes. 
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A progesterona (P4) é um hormônio esteroide produzido pelos ovários, placenta e glândulas 
suprarrenais, essencial para reprodução. Pode atuar diretamente no endotélio e músculo liso 
vascular, via receptores específicos, sendo considerada importante para a homeostase vascular. 
Apesar de relevante para o sistema cardiovascular, dados na literatura que melhor elucidam essa 
ação são escassos, pouco se sabe sobre o papel da progesterona em situações de hipertensão e 
estado de deficiência de hormônios sexuais. Nesse contexto torna-se de suma importância tanto 
para a compreensão dos mecanismos envolvidos quanto para o desenvolvimento de melhores 
formas de terapias na pós-menopausa. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos do 
tratamento com P4 sobre a reatividade vascular coronariana dependente do endotélio em ratas 
hipertensas. Utilizamos ratas SHR (Spontaneously Hipertensive Rats) adultas, divididas em 3 
grupos: Sham, Ovariectomizada (OVX) e Ovariectomizada + Tratamento com progesterona (OVX-
P4; 2mg/kg/dia/s.c., diluídos em 0,1 mL de óleo de girassol) durante 15 dias. Investigamos a 
reatividade vascular do leito coronariano, com curva dose-resposta a bradicinina (BK) utilizando o 
método Langendorff. Após estabilização, a pressão de perfusão coronariana (PPC) foi determinada 
e o efeito do tratamento foi avaliado antes e após presença de inibidores farmacológicos. Todos os 
protocolos foram aprovados pela CEUAUFES (42/2018) e os dados expressos como média ± erro 
padrão da média. Foi utilizado ANOVA de uma via para comparação entre os grupos e ANOVA 
duas vias para a resposta vasodilatadora a BK, seguido de post-hoc de Tukey (p < 0,05). A BK foi 
capaz de promover vasodilatação em todos os grupos estudados. Contudo, observamos que o 
grupo OVX apresentou um prejuízo no relaxamento da BK comparado ao grupo SHAM (SHAM, 
AUC = 65,2 ± 11,5 u.a.; OVX, AUC = 34,7 ± 5,0 u.a.) e que o tratamento com P4 foi capaz de 
prevenir a redução do relaxamento ocorrido pela ovariectomia no grupo OVX (OVX-P4, AUC = 55,5 
± 6,9). Nas curvas dose-resposta após as inibições, observamos que o maior prejuízo do 
relaxamento no grupo SHAM ocorreu com a inibição com L-NAME (SHAM, AUC = 30 ± 1,7 u.a.) 
enquanto que no grupo OVX-P4 ocorreu com a inibição da enzima COX (OVX-P4, AUC = 13,2 ± 
6,0 u.a.). O principal achado desse estudo é a capacidade da P4 em modular a vasodilatação 
coronariana dependente do endotélio em fêmeas SHR ovariectomizadas. O prejuízo causado pela 
deficiência hormonal foi evitado pela P4 e provavelmente uma das vias envolvidas é a dos 
prostanoides. 
Agradecimentos: CAPES. 
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Introdução: O hipotálamo lateral (LH) é uma região cerebral anatomicamente complexa e 
fisiologicamente multifuncional. Essa área está envolvida na regulação de vários processos 
comportamentais e fisiológicos, incluindo o controle da função cardiovascular e a modulação de 
respostas barorreflexas. Estudos demonstraram que a neurotransmissão do fator liberador de 
corticotrofina (CRF) está envolvida no controle de parâmetros cardiovasculares. A expressão dos 
receptores CRF1 e CRF2, bem como os componentes do sistema CRFérgico, foram identificados 
no LH. A microinjeção de CRF no LH promove alterações na pressão arterial e frequência 
cardíaca. No entanto, o papel dos receptores CRFérgicos no HL no controle das respostas 
barorreflexas cardíacas nunca foi investigado.Objetivo: Investigar o efeito da microinjeção bilateral 
no LH do antagonista seletivo do receptor CRF1 CP376395 no controle das respostas cardíacas do 
barorreflexo em ratos não-anestesiados. Métodos: Ratos Wistar (250g) tiveram cânula guia 



bilateralmente implantadas no LH. Cateteres foram implantados na artéria e veia femorais para 
registro da pressão arterial (PA) e da frequência cardíaca (FC) e infusão de drogas vasoativas, 
respectivamente. Conjuntos independentes de animais receberam microinjeção de CP376395 
(0,01 nmol/100nL) ou veículo (salina 0,9%) no LH, e seus parâmetros cardiovasculares foram 
registrados por 15 minutos. A atividade do barorreflexo foi avaliada durante flutuações 
espontâneas da PA, sem manipulação farmacológica. Para tanto, a pressão arterial sistólica (PAS) 
e o intervalo pulso (IP) foram avaliados batimento-a-batimento. Todas os experimentos foram 
realizados sob a aprovação do Comitê de Ética e Uso de Animais (CEUA) nº 08/2019. Resultados: 
A análise da atividade barorreflexa utilizando o método de análise de sequência indicou que a 
microinjeção bilateral de CP376395 no LH diminui a média de sequências “down” (F(1,6)=2,73, 
P<0,05) e a média de todas as sequências (i.e., médias das sequências “up” e “down”) 
(F(1,6)=4,26, P<0,05). A análise não indicou efeito do tratamento farmacológico do LHsobre as 
sequências “up” (F(1,6)=2,18, P>0,05)  e o índice de efetividade do barorreflexo (IEB) (F(1,6)= 
1,45, P>0,05). Conclusão: O receptor CRF1 no HL modula as respostas cardíacas do barorreflexo 
desempenhando um papel facilitatório na taquicardia desencadeada por queda da pressão arterial.  
Apoio: CNPq, CAPES. 
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INTRODUÇÃO: O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) representa um importante problema de saúde 
pública, apresentando altas taxas de incidência e mortalidade. É definido como uma afecção 
isquêmica abrupta, que acomete as artérias e os tecidos próximos ao miocárdio, com interrupção, 
diminuição ou obstrução do fluxo sanguíneo, levando a falta de sangue ao tecido, causando danos 
e morte dos miócitos cardíacos, o que provoca sequelas e complicações. Alguns dos fatores de 
risco relacionados ao seu desenvolvimento estão ligados à genética, gênero, idade, obesidade, má 
alimentação, consumo de álcool, tabagismo, dentre outros.OBJETIVO:Analisar o perfil da 
mortalidade por infarto agudo do miocárdio, no Brasil, em relação ao sexo e à faixa etária, entre os 
anos de 2010 e 2017.MÉTODOS: Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, onde foram 
extraídos dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), por 
meio do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Foram obtidos registros sobre o número 
de óbitos por IAM nos sexos masculino e feminino e nas faixas etárias compreendidas entre 40 
anos a acima de 80 anos, no período de 2010 a 2017.RESULTADOS:No período de 2010 a 2017, 
foram registrados 676.252 óbitos por IAM, onde 395.480 ocorreram no sexo masculino e 280.772 
no sexo feminino. O número total de óbitos foi maior no ano de 2016, com 53.527 óbitos no sexo 
masculino e 37.746 no sexo feminino. E foi menor no ano de 2010, dos quais 45.298 óbitos 
ocorreram em homens e 31.970 em mulheres. Com relação ao número de óbitos por faixa etária, 
em homens, o grupo etário de 60 a 69 anos apresentou o maior número de óbitos, com 104.418, e, 
nas mulheres, a faixa etária foi a de 80 anos ou mais, com 98.664 casos. Observa-se que, o 
número de óbitos vem aumentando, ao longo dos anos, e que há maior ocorrência de IAM em 
homens, relacionada à exposição aos fatores de risco e menor em mulheres, associada a fatores 
biológicos e hormonais.CONCLUSÃO:O IAM é uma das principais causas de óbito da população 
em ambos os sexos. Diante disso, torna-se de fundamental importância conhecer o perfil de 
mortalidade pela doença, a fim de identificar as condições e os grupos de maior risco cardíaco, 
desenvolver estratégias de prevenção e promoção a saúde, com o controle da exposição aos 
fatores de risco, como forma de reduzir a mortalidade pela doença. 
 
P38 - DOENÇA CARDIOVASCULAR ATEROSCLERÓTICA NA INFECÇÃO PELO HIV 
ASSOCIADA A ALTERAÇÕES NOS NÍVEIS LIPÍDICOS 
Liliane Emilly dos Santos Sousa 1; Gabriel de Oliveira Barbosa 1; Lucas Cândido Gonçalves 1; 
Raphael Ladislau de Alcantara 1; Antonio Márcio Teodoro Cordeiro Silva 1.  
1 Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Paulista (UNIP), Goiânia, Goiás, Brasil. 
Introdução: Dentre os problemas de saúde pública, destacam-se as doenças cardiovasculares com 
alta taxa de mortalidade. A maior sobrevida em indivíduos infectados pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana (HIV) e o aumento das complicações cardiovasculares estão 
relacionadas à imunossupressão, diminuição da resposta inflamatória e o uso combinado das 



drogas na terapia antirretroviral. Tal fato ocasiona alterações no perfil lipídico, caracterizadas pela 
hipertrigliceridemia, redução no nível de HDL (High Density Lipoproteins), elevação do colesterol 
total (CT) e do LDL (Low Density Lipoproteins), aumentando o risco de doença 
aterosclerótica.Objetivo: Analisar a relação da doença aterosclerótica com as alterações nos níveis 
séricos de lipídeos em indivíduos saudáveis e pacientes HIV-positivos. 
Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática e metanálise, com artigos científicos indexados nas 
bases de dados da BVS, PubMed, SciELO e ScienceDirect, publicados entre os anos de 2001 e 
2019, nos idiomas inglês e português. Selecionou-se 5 estudos que comparavam os níveis séricos 
de LDL, HDL, CT e triglicerídeos em dois grupos: indivíduos saudáveis (n=428) e com HIV (n=557). 
A priori foi realizado a conversão da unidade de medida, de mg/dL para mmol/L. Utilizou-se o 
software BioEstat® 5.3, aplicando o teste estatístico de efeito fixo para dados 
contínuos.Resultados: A diferença entre as médias de CT foi de 0,34 (IC95%=0,17-0,51), indicando 
que o nível sérico está aumentado 0,34 mmol/L em pacientes com HIV quando comparado com 
indivíduos saudáveis (p<0,0001). O HDL se apresentou, em média, 0,15 mmol/L (IC95%=0,10-
0,20; p<0,0001) maior em indivíduos sem a presença de infecção pelo HIV em relação a indivíduos 
soropositivos. As comparações das médias de triglicerídeos demostraram diferença de 0,54 
(IC95%=0,40-0,69), sendo maior em indivíduos com HIV do que em indivíduos saudáveis 
(p<0,0001). Não houve significância nos resultados entre médias de LDL, indicando que a 
correlação entre os níveis de LDL em pacientes HIV positivos ou negativos, pouco influência nos 
valores dos analíticos (p<0,589).Conclusão: Alterações nos níveis lipídicos em portadores de HIV 
indicam maior risco de aterosclerose e sua interação ao tratamento administrado. Nesse contexto, 
é necessário avaliar e identificar a incidência de eventos cardiovasculares de alto risco nessa 
população, além da procura por melhores abordagens terapêuticas no manejo dos pacientes 
soropositivos. 
 
P39 - DISFUNÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA NA CARDIMIOPATIA CHAGÁSICA 
Liliane Emilly dos Santos Sousa 1; Gabriel de Oliveira Barbosa 1; Lucas Cândido Gonçalves 1; 
Raphael Ladislau de Alcantara 1; Antonio Márcio Teodoro Cordeiro Silva1.  
1 Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Paulista (UNIP), Goiânia, Goiás, Brasil. 
Introdução: A doença de Chagas é uma endemia considerada um problema de saúde pública e 
afeta cerca de 11 milhões de indivíduos no continente sul-americano, incidindo também em países 
Europeus e Norte-Americanos. O Trypanosoma cruzi é o agente etiológico da doença que possui 
diferentes formas clínicas crônicas e inclui a forma indeterminada, cardíaca e digestiva. A 
cardiopatia chagásica apresenta elevada morbimortalidade, definida por manifestações e lesões no 
miocárdio atrial e ventricular, no sistema de excitação-condução elétrica e na inervação 
autonômica intrínseca, principalmente parassimpática, podendo culminar em diferentes arritmias, 
disfunção autonômica cardíaca e, consequente, morte súbita.Objetivo: Comparar as alterações na 
função autonômica cardíaca, por meio da análise da frequência cardíaca (FC), entre indivíduos 
saudáveis e pacientes chagásicos e descrever o perfil de mortalidade por doença de chagas, no 
Brasil, no período de 2014 a 2017.Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática e metanálise, 
com artigos científicos indexados nas bases de dados do PubMed, SciELO e ScienceDirect, nos 
idiomas inglês e português. Foram incluídos 5 estudos que comparavam médias da FC, 
considerando batimentos por minuto (bpm) no grupo controle, composto por indivíduos saudáveis, 
e no grupo caso, composto por chagásicos. Utilizou-se o software BioEstat® 5.3, aplicando o teste 
de efeito fixo para dados contínuos. Adicionalmente, foi realizado um estudo epidemiológico 
descritivo com dados do Departamento de Informática do Sistema Único em Saúde (DATASUS), 
por meio do Sistema de Informações sobre Mortalidade, acerca do número de óbitos por doença 
de chagas, no Brasil, no período de 2014 a 2017.Resultados: Com base nos resultados 
encontrados, acerca dos batimentos cardíacos, a média da diferença foi igual a 4,04 (IC95%=3,08-
5,0), indicando que a FC, em chagásicos, está, em média, 4 bpm acima da FC dos indivíduos 
saudáveis, sem cardiomiopatia chagásica (p<0,0001). O perfil de mortalidade por doença de 
chagas, no Brasil, registrou 17.904 casos de óbitos, onde, em 2012, apresentou o menor número 
de casos, com 4.428 óbitos (24,7%), e, em 2017, maior número, com 4.543 óbitos 
(25,4%).Conclusão: Os resultados apontaram disfunção autonômica cardíaca, demonstrada pelo 
aumento da atividade simpática e redução na ação parassimpática em pacientes chagásicos, 
demonstrada por alterações nos batimentos cardíacos que podem levar a aumento da mortalidade 
nestes indivíduos. 
 
 
 



P40 - ALTERAÇÃO DA MODULAÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA NO CÂNCER DE MAMA  
Liliane Emilly dos Santos Sousa 1; Gabriel de Oliveira Barbosa 1; Lucas Cândido Gonçalves 1; 
Raphael Ladislau de Alcantara 1; Antonio Márcio Teodoro Cordeiro Silva 1.  
1 Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Paulista (UNIP), Goiânia, Goiás, Brasil. 
INTRODUÇÃO: O câncer de mama caracteriza-se pelo crescimento de massa tumoral nas células 
epiteliais da mama e dispõe de várias formas de tratamentos, que diminuem as taxas de 
recorrência e metástase. Entretanto, agem de forma inespecífica, causando efeitos colaterais na 
modulação autonômica cardíaca, levando a mudanças no controle neural sobre o coração e 
batimentos cardíacos, relacionados às alterações na ação do sistema nervoso autônomo. Efeitos 
da terapia antineoplásica sobre a progressão da disfunção autonômica ocorrem por meio da 
elevação da frequência cardíaca (FC), redução da vasodilatação e progressão da aterosclerose, 
tornando-se um fator de alto risco de doenças cardiovasculares em pacientes com câncer de 
mama. Nesse contexto, pode-se utilizar a análise da FC para a mensuração das alterações 
autonômicas em mulheres com câncer de mama. OBJETIVO: Comparar as alterações na 
modulação autonômica cardíaca por meio da análise da frequência cardíaca em mulheres 
saudáveis e pacientes com câncer de mama.MÉTODOS: Trata-se de uma revisão sistemática e 
metanálise, com a utilização de artigos científicos indexados nas bases de dados da BVS, 
PubMed, SciELO e ScienceDirect, publicados entre os anos de 2014 e 2019, nos idiomas inglês e 
português. Foram incluídos 5 estudos que comparavam as diferenças da FC, com base no valor 
dos batimentos cardíacos por minuto (bpm), no grupo controle, composto por mulheres saudáveis 
(n=126) e no grupo com câncer de mama (n=165). Para comparação das médias, utilizou-se o 
software BioEstat® 5.3, aplicando o teste estatístico de efeito fixo para dados 
contínuos.RESULTADOS: Observou-se que a média da diferença foi igual a 5,1 (IC95%=2,8-7,5), 
indicando que, em média, a FC em mulheres com câncer de mama está 5 bpm acima da média 
das mulheres saudáveis (p<0,0001). Tal fato evidencia desregulação autonômica, demonstrada 
pelo aumento da atividade simpática e redução no aporte parassimpático do nó sinoatrial em 
pacientes tratadas por câncer de mama.CONCLUSÃO: A correlação entre modulação autonômica 
cardíaca e as substâncias quimioterápicas administradas em mulheres com de câncer de mama e 
sua relação com variáveis cardiovasculares, como a FC, podem contribuir para a identificação de 
futuras intervenções terapêuticas menos tóxicas para o sistema nervoso e cardiovascular. 
Portanto, é necessário a busca por estratégias que promovam a redução de alterações na função 
autonômica e doenças cardiovasculares, além de melhoria da qualidade de vida para tal 
população. 
 
P41 - RESPOSTAS DE DESFECHOS CARDIOVASCULARES EM RESPOSTA À PRATICA DO 
JIU-JITSU PARADESPORTIVO 
Fernanda Pereira Gomig1; Simone Maria Lopes1; Claudia Marlise Balbinotti Andrade2; Aníbal 
Monteiro Magalhães Neto2; Jaqueline Santos Silva Lopes1,2 
1University Center of the Araguaia Valley (UNIVAR), Barra do Garças, MT, Brazil.2 Federal 
University of Mato Grosso (UFMT), postgraduate in health sciences, Cuiabá, MT, Brazil. 
Introdução: A inclusão no esporte parece caracterizar importante ferramenta utilizada durante o 
processo de reabilitação. Entretanto, sabe-se que demanda energética elevada necessária para a 
prática do jiu-jitsu, desencadeia mudanças fisiológicas no sistema cardiovascular, necessária para 
manutenção dos sistemas corporais durante a prática do exercício. Objetivos: Investigar respostas 
cardiovasculares à pratica do jiu-jitsu brasileiro paradesportivo. Métodos: No total, foram incluídos 6 
atletas praticantes do jiu-jitsu paradesportivo, do gênero masculino. Os atletas I e II eram 
campeões mundiais e os participantes II, IV, V e VI de nível amador. Todos os aspectos éticos 
foram respeitados (n° do parecer do Comitê de ética: 2.997.241). Desse modo, os participantes 
foram submetidos à um protocolo de luta simulada com duração de cinco minutos, para investigar 
as alterações cardiovasculares ocasionadas em resposta a este tipo de estresse. A verificação dos 
desfechos cardiovasculares foi realizada no momento basal e imediatamente após o esforço. A 
pressão arterial (PA) foi avaliada no braço não dominante. A frequência cardíaca (FC) foi verificada 
por meio de aparelho portátil da marca MONTSERRAT®. Os dados foram apresentados em 
modelo múltiplo de casos, com participantes investigados individualmente. Resultados: Os 
achados relacionadas à FC demonstrou valores de média e desvio padrão correspondentes à 78,6 
± 8,2 bpm no momento basal e 110,1±15,2 bpm no momento pós esforço, com valor de change 
correspondente à variação de 15% entre momentos. Em relação a PA, verificou-se no momento 
basal valores médios de 130/85 no momento basal e 140/90 no momento pós esforço, 
compreendendo variação de 12% para pressão sistólica e 7% para pressão diastólica. Conclusão: 
Os desfechos apresentados demonstram elevação dos parâmetros cardiovasculares em resposta à 



prática do jiu-jitsu paradesportivo. Entretanto, de acordo com a literatura, tal aumento indica 
consonância com valores correspondentes a níveis submáximos, o que destaca o jiu-jitsu como 
atividade moderada responsável por promover adaptação fisiológica cardiovascular. 
 
P42 - ADAPTAÇÃO DO CIRCUITO DE ANÁLISE PARA AVALIAÇÃO DA VARIABILIDADE DA 
FREQUÊNCIA CARDÍACA DE NEONATOS 
Luiz Fernando Martins de Souza Filho¹, Jordana Campos Martins de Oliveira¹, Mayara Kelly Alves 
Ribeiro¹, Ana Cristina Silva Rebelo¹. 
1- Núcleo de pesquisa em reabilitação cardíaca. Departamento de Ciências da Saúde. 
Universidade Federal de Goiás. 
INTRODUÇÃO: A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e uma ferramenta complementar que 
permite avaliação do sistema nervoso autônomo (SNA) de forma segura e com baixo custo, 
podendo desempenhar um papel importante na avaliação e acompanhamento clínico de neonatos 
a termos e prematuros a fim de acompanhar o seu desenvolvimento. Porem a VFC em neonatos 
apresenta limitações relacionadas a adaptação das cintas dos transmissores e de sua 
literatura.OBJETIVO: Testar um modelo de adaptação do transmissor codificado para avaliação da 
VFC em neonatos prematuros.MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo transversal, com amostragem 
não probabilística composta por 18 neonatos prematuros (30,52 ± 2,86 semanas) e peso médio ao 
nascimento de 1,52 ± 0.65 kg, em internação no Hospital e Maternidade Dona Iris. Estudo em 
acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo seres humanos 
(Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde), sendo submetido e aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (parecer nº 636.368). Este estudo é 
derivado do estudo intitulado “Influência da Intervenção Musicoterapêutica sobre Modulação 
Autonômica Cardíaca em mães na UTI Neonatal: Estudo Randomizado”, registrado no Registro 
Brasileiro de Ensaios Clínicos (número de registro RBR-3x7gz8). Para a avaliação da VFC, foi 
utilizado um dispositivo portátil validado, Polar® modelo V800, que se destaca por produzir 
gravações de intervalos RR consistentes comparáveis ao eletrocardiograma (ECG), e como os 
demais dispositivos portáteis de captura da VFC têm sido amplamente utilizados por apresentarem 
menor custo, pequena quantidade de erro absoluto em relação ao ECG e permitir uma melhora na 
praticidade e conformidade da coleta, bem como parâmetros de VFC altamente comparáveis. Os 
dados foram captados a partir de uma adaptação do transmissor cardíaco codificado Polar® H7, 
adaptação realizada com intuito de viabilizar a coleta nesta população de forma segura e 
reprodutível, transmissor colocado na região do tórax no 5º espaço intercostal e posteriormente 
transferido através de uma interface para um computador compatível. O registro dos intervalos de 
RR para avaliação do controle autonômico cardiovascular foi realizado em repouso na posição 
supina por 15 minutos.RESULTADOS: Das coletas realizadas 15 apresentaram analise viável da 
VFC as demais foram descartadas por agitação do neonato durante a coleta, onde os neonatos 
apresentaram redução da complexidade da VFC.CONCLUSÃO: O modelo proposto se apresentou 
seguro, de fácil aplicação e com percentual de erros em coleta semelhante ao modelo habitual, 
sendo os erros encontrados relacionados a limitações durante a coleta, deste modo os autores 
recomendam a sua realização como ferramenta suplementar de avaliação do SNA que permite a 
avaliação de neonatos prematuros em ambiente clínico. 
 
P43 - HIPERTENSÃO NA VIDA ADULTA PROGRAMADA POR DIETA RICA EM GORDURA 
OFERTADA NA ADOLESCÊNCIA EM RATOS 
Maiara Vanusa Guedes Ribeiro1, Maria Natália Chimirri Peres1, Anna Rebeka Oliveira Ferreira1, 
Vander Silva Alves1, Paulo Cezar de Freitas Mathias1 e Kesia Palma-Rigo1,2. 
1Laboratorio de Biologia Celular da Secreção (LBCS) / Departamento de Biotecnologia, Genética e 
Biologia, Universidade Estadual de Maringá, Maringá/PR.2Faculdade Adventista Paranaense, 
Ivatuba-PR 
Introdução: Exposição à dieta rica em gordura durante fases susceptíveis do desenvolvimento 
(gestação e lactação) aumenta o risco de síndrome metabólica na vida adulta, contudo ainda há 
poucos estudos que avaliam o impacto desta dieta na adolescência. Hipotetizamos que a dieta rica 
em gordura na adolescência programa para hipertensão na vida adulta.Material e Métodos: O 
estudo foi aprovado pelo comité de ética em experimentação animal da Universidade Estadual de 
Maringá (CEUA nº 1527130815). Ratos Machos Wistar de 30 dias foram expostos à dieta rica em 
gordura durante 30 dias (HF; 35% de gordura de porco), e após receberam dieta comercial (NF; 
4,5% de gordura) durante mais 60 dias. Os animais controle receberam dieta comercial durante 
toda a vida. Aos 120 dias de vida (n=6-12) foram avaliados os seguintes parâmetros: estoques de 
gordura corporal, peso corporal, ingesta alimentar, níveis de pressão arterial e frequência cardíaca 



e a resposta pressórica ao hexametônio intravenoso (30mg/Kg). O t Student foi utilizado para 
análise estatística e diferenças significativas foram consideradas quando p<0,05.Resultados: 
Animais expostos à dieta HF durante a adolescência apresentaram maior peso corporal, maior 
ingesta calórica e maiores estoques de gordura mesentérica, retroperitoneal, perigonadal e gordura 
marrom comparados aos animais controle. A pressão arterial sistólica (PAS) (141,6mmHg±4,9 
vs.126,4mmHg±3,8, respetivamente, p< 0.02) e pressão arterial diastólica (PAD) (96mmHg±4,3 vs 
80mmHg±4,4, respetivamente, p< 0.02) foram maiores nos animais HF comparado ao grupo 
controle. Contudo a pressão de pulso (HF: 45.7±1,88 e NF 43.8±2.8 mmHg), e a frequência 
cardíaca (HF: 373±15 e NF: 367±21 bpm, p=0.49) foram similares entre os grupos. A redução da 
pressão arterial em resposta ao hexametônio foi exacerbada nos animais HF comparado aos 
animais controle (∆PAS -40±3,2 vs. -30±2,1mmHg, respectivamente, p<0,03).Conclusão: 
Exposição à dieta HF durante a adolescência programa para hipertensão e hiperatividade 
simpática vascular na vida adulta. 
 
P44 - AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DOS TREINAMENTOS DE ALTA INTENSIDADE E 
MODERADO NOS COMPONENTES CARDIOMETABÓLICOS DE PACIENTES DIABÉTICOS: 
ANÁLISE A PARTIR DA VFC.  
Márcia Verônica Ertel1, Lucas Raphael Bento e Silva1, Domingos Alves Ramos Neto1, Mateus 
Nunes Macedo1,, Ana Cristina Silva Rebelo1 1Núcleo de Pesquisa em Reabilitação Cardíaca 
(NUPREC), Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Goiás.  
Introdução: O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) associa-se a alterações do sistema nervoso autônomo 
(SNA), cujas funções são fundamentais para o organismo humano. A relação entre DM2 e doenças 
cardiovasculares se estabelece a partir da associação dessas em neuropatias autonômicas 
cardíacas. A variablilidade da frequência cardíaca (VFC) tem sido usada para avaliar o sistema 
cardiovascular a partir do SNA. Estudos revelam o exercício físico como aliado à saúde de 
diabéticos, atuando sobre o controle glicêmico e da hipertensão, reduzindo o risco cardiovascular, 
com ênfase no exercício de alta intensidade. Metodologia: Um cardiofrequencímetro (Polar, v800, 
Finlândia) foi usado para captar a VFC por 8 minutos na posição sentada e a análise foi feita a 
partir de modelos lineares do domínio do tempo. A aptidão cardiorrespiratória foi avaliada por um 
teste ergoespirométrico, utilizando um ergômetro de esteira rolante (Centurion 200®, Micromed, 
Brasília, Brasil) e a análise de gases (método direto) através do analisador da Córtex (Metalyser 
II®, Roma, Itália). Por meio desse, foi coletado o VO2 (l/min/kg). Coletas sanguíneas foram feitas, 
além de uma reavaliação após 8 semanas de treinamento. Os efeitos do tempo, da intervenção e 
da interação (tempo x intervenção) foram analisadas pelo teste Two-way mixed ANOVA, tendo-se 
realizado as comparações post-hoc com o teste de Bonferroni. Resultados e discussão: Na 
comparação intra-grupos, os valores de frequência cardíaca (FC) e SDNN, medidor da influência 
simpática e parassimpática do SNA, foram superiores após as intervenções para o grupo 
submetido ao exercício de alta intensidade (p = 0.001) para FC e (p = 0.005) para SDNN que os 
submetidos ao exercício moderado (p = 0.271) e (p = 0.113) nas respectivas variáveis, com 
significância de p<0,05. O efeito da interação de grupos foi de 0.031 para FC e de 0.036 para 
SDNN. Conclusão: O exercício de alta intensidade apresentou melhor resposta nas variáveis 
cardiometabólicas, quando comparado ao protocolos de exercício moderado, representando 
grandes benefícios no controle autonômico em pacientes diabéticos. 
 
P45 - VARIABILIDADE DO INTERVALO SISTÓLICO EM RATOS SOB DIETA COM 
SOBRECARGA DE SÓDIO A PARTIR DO DESMAME SUBMETIDOS A TREINAMENTO FÍSICO 
(NATAÇÃO) 
Marcos A. C. Batista3, Jaqueline A. Souza2, Paula M. Gomes5, Daiane C. A. Braga2, Flávio E. D. 
A. Freitas2, Lisandra B. Oliveira¹, Andreia C. Alzamora¹, Vagner R. Antunes5, Lenice K. Becker4, 
Leonardo M. Cardoso¹ 
¹Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) – Departamento de Ciências Biológicas (DECBI). 
Ouro Preto, Minas Gerais (MG).2UFOP – Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas 
(CIBIOL). Ouro Preto, MG.3UFOP – Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas 
(CiPharma). Ouro Preto, MG. 4UFOP – Escola de Educação Física (EEF). Ouro Preto, MG. 
5Departamento de Fisiologia e Biofísica/ICB – USP; São Paulo (SP). 
O excesso de sódio (Na+) na dieta tem sido altamente relacionado com o desenvolvimento da 
hipertensão arterial em humanos. O exercício físico pode alterar parâmetros cardiovasculares, 
relacionados com sistema nervoso autônomo (SNA). A hipótese deste trabalho e de que o 
exercício físico poderia alterar a modulação autonômica em ratos com sobre carga de Na+ por 22 
semanas a partir dos desmame (HS22W). O objetivo do trabalho foi investigar quais efeitos o 



consumo de dieta com sobrecarga de Na+ e o exercício físico (natação) tem sobre a variabilidade 
do intervalo sistólico de ratos HS22W treinados e sedentários. Ratos Wistar (CEUA 2017/57) foram 
submetidos a dieta padrão (0,27% de Na+) ou acrescida de Na+ até atingir 0,9% (HS) durante 22 
semanas a partir do desmame e submetidos ao exercício (natação) a partir da 12 semana. A 
análise da variabilidade no domínio da frequência cardíaca (análise espectral) foi feita pelo módulo 
HRV do software LabChart usando o método não paramétrico Lomb Periodogram. Series 
temporais foram obtidas de 4000 a 4500 batimentos cardíacos consecutivos (10 minutos de 
registro). Dividiu-se os espectros nas seguintes bandas: muito baixa frequência (VLF), baixa 
frequência (LF) e alta frequência (HF), sendo que cada uma foi ajustada para variar de 0 a 0,2Hz, 
0,2-075Hz e 0,75 a 2,5Hz respectivamente. A razão entre LF e HF foi utilizada para estimar a 
modulação do equilíbrio simpático-vagal. A raiz quadrada média das diferenças sucessivas 
(RMSSD) foi utilizado para avaliar a variabilidade no intervalo sistólico no domínio do tempo. A 
análise da variabilidade tanto no domínio da frequência quanto no domínio do tempo não revelou 
diferenças significativas para os parâmetros analisados entre os grupos controle e HS treinados e 
sedentários. Dessa forma, os resultados sugerem que o exercício físico aplicado a este modelo 
experimental não ocasionou alteração na modulação autonômica em ratos com sobrecarga de Na+ 
por 22 semanas. (Apoio financeiro: FAPEMIG, UFOP, CNPq, CAPES e recursos próprios). 
 
P46 - SUPLEMENTAÇÃO COM DIFERENTES DOSES DE VITAMINA D ALTERA OS 
REFLEXOS CARDIOVASCULARES SEM MODIFICAR A VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA 
CARDÍACA EM RATOS WISTAR . 
1Alexandre C. Fioretti, 1Bárbara do Vale, 1Julio Apocalipse, 2Daniel P.M. Dias, 3Fernando L.A. 
Fonseca, 1Monica A. Sato. 
1Dept. Morfologia e Fisiologia, Faculdade de Medicina do ABC, Centro Universitário Saúde ABC, 
Santo André, SP, Brasil.2Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto, SP, 
Brasil.3Laboratório de Análises Clínicas, Faculdade de Medicina do ABC, Centro Universitário 
Saúde ABC, Santo André, SP, Brasil. 
Introdução: A vitamina D3 é produzida na pele ou adquirida pela dieta e seu metabólito participa do 
metabolismo de cálcio e tem ação no sistema cardiovascular. Os mecanismos envolvidos nesse 
processo não estão totalmente elucidados. Objetivo: Avaliar os efeitos da suplementação de 
diferentes doses de vitD sobre a variabilidade da frequência cardíaca (VFC), barorreflexo e reflexo 
cardiopulmonar. Método: Ratos Wistar (300-350 g, protocolo CEUA#10/2018) foram divididos em 4 
grupos: Grupos vitD (15, 250 ou 3750 UI/dia) e Controle (leite condensado, veículo da vitD) por 3 
dias (V.O). No 3° dia de tratamento, os ratos foram submetidos à canulação da artéria e veia 
femoral. Após 24 h, realizou-se o registro basal da pressão arterial média (PAM) e frequência 
cardíaca (FC) por 60 min nos animais em livre movimentação. O barorreflexo foi testado com 
fenilefrina (PHE, 5 ug/kg, i.v.) e nitroprussiato de sódio (SNP, 30 ug/kg, i.v.), e o reflexo 
cardiopulmonar com fenilbiguanida (PB, 5 ug/kg, i.v.). A análise da VFC foi feita utilizando-se o 
software CardioSeries. Em outros 4 grupos de animais, foi feito o mesmo tratamento e a dosagem 
sérica de cálcio e calcitriol. Os dados estão como média±EP e submetidos à ANOVA de uma via 
(P<0,05). Resultados: Os ratos dos grupos VitD 15, 250 e 3750 UI/dia (N=6/grupo), 
respectivamente, apresentaram PAM (123±4, 123±7, 123±6 mmHg) e FC (373±18, 334±10, 334±9 
bpm) similares ao do grupo controle (118±3 mmHg e 334±13 bpm). A análise da VFC mostrou que 
não houve diferença nos componentes LF(nu), HF(nu) e na relação LF/HF entre os grupos. No 
baroreflexo, os ratos do grupo vitD apresentaram resposta pressora à PHE (+61±4 mmHg para 
VitD 15 UI/dia, 80±7 mmHg para VitD250 UI/dia) similar ao controle (62±8 mmHg), porém a 
bradicardia reflexa foi maior no grupo vitD (-239±20 bpm para VitD 15 UI/dia e -184±33 bpm para 
VitD 250 UI/dia) comparado ao controle (-115±21 bpm). A resposta pressora à PHE, entretanto, foi 
maior no grupo VitD 3750 UI/dia (99±5 mmHg) enquanto que a bradicardia reflexa (-175±33 bpm) 
foi similar ao controle. Não foram observadas diferenças nas respostas de hipotensão e taquicardia 
reflexa ao SNP entre os grupos vitD e controle. A PB induziu hipotensão similar comparando-se o 
grupo VitD 15 UI/dia (-49±7 mmHg) e controle (-53±6 mmHg), mas a bradicardia foi maior no grupo 
vitD 15 UI/dia (-303±211bpm) em relação ao controle (-207±24 bpm). A dosagem sérica de 
calcitriol (N=6/grupo) mostrou-se similar entre os grupos vitD 15, 250 UI/dia e controle, porém 
estava mais elevado no grupo vitD 3750 UI/dia (80,11±3,75 ng/mL) comparado ao controle 
(13,76±0,98 ng/mL). Não foram observadas diferenças nos níveis séricos de cálcio entre os grupos 
vitD e controle. Conclusão: A suplementação com vitD potencializou o componente parassimpático 
do barorreflexo e do reflexo cardiopulmonar nas doses baixa ou intermediária e estes efeitos que 
não parecem estar associados a alterações séricas de vitD e cálcio. 
Apoio financeiro: NEPAS e FAPESP. 



 
P47 - EXERCÍCIO RESISTIDO DINÂMICO EM ESCALADA COM VOLUME ELEVADO 
PROVOCA DANO CELULAR CARDÍACO SEM ALTERAÇÕES NA VARIABILIDADE DA 
FREQUÊNCIA CARDÍACA EM RATOS WISTAR. 
1Leonardo Pimenta, 1Jacqueline N. Silva, 1Fernando M. Fernandes, 1Eduardo M. Cafarchio, 
1Nuha A. Dsouki, 2Kemily L. Barros2, 2Walkyria V. Magalhaes, 3Daniel P. M. Dias, 4Fernando L.A. 
Fonseca, 2Laura B. Maifrino, 1Monica A. Sato1Dept. Morfologia e Fisiologia, Faculdade de 
Medicina do ABC, Centro Universitário Saúde ABC, Santo André, SP, Brasil.2Laboratório de 
Histomorfometria, Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, SP, Brasil.3Centro Universitário 
Barão de Mauá, Ribeirão Preto, SP, Brasil.4Laboratório de Análises Clínicas, Faculdade de 
Medicina do ABC, Centro Universitário Saúde ABC, Santo André, SP, Brasil. 
Introdução: O exercício resistido (ER) tem sido proposto como estratégia na prevenção de doenças 
e reabilitação cardiovascular. Entretanto, não está claro se o ER em diferentes volumes causaria 
efeitos distintos no sistema cardiovascular. Objetivo: Investigar o efeito do ER com diferentes 
volumes e igual intensidade sobre a variabilidade da frequência cardíaca (VFC), morfometria 
cardíaca e marcadores de inflamação, estresse oxidativo e apoptose em células cardíacas. 
Métodos: ratos Wistar (~350 g, protocolo CEUA-FMABC#21/2018) foram divididos em 3 grupos - 
sedentário (SED), exercício resistido 6X (R6) e 12X (R12). Os ratos escalaram 3 dias/semana por 
12 semanas, com carga (75% do peso corporal) atrelada à cauda. Em seguida, os ratos foram 
anestesiados e submetidos à canulação da artéria femoral para registro da pressão arterial (PA) e 
FC sob livre movimentação após 24 h da realização da cirurgia. A VFC foi analisada usando o 
software CardioSeries. Ao final do experimento, o coração foi retirado e armazenado em formol a 
10%. Os cortes histológicos do ventrículo esquerdo (VE) foram corados em Hematoxilina Eosina e 
Picrosirius Red para análise morfométrica e de colágeno do tipo I e III, respectivamente.Os cortes 
foram também preparados para marcação imunoistoquímica de COX-2 (marcador de inflamação), 
8-OHdg (marcador de estresse oxidativo) e caspase-3 (marcador de apoptose). Os dados foram 
expressos como média±EPM e submetidos à ANOVA de uma via (P<0,05). Resultados: Os grupos 
R6 (115±4 mmHg e 341±25 bpm, N=6) e R12 (116±3 mmHg e 352 ± 13 bpm, N=6) não mostraram 
diferença em relação ao grupo SED (123±3 mmHg e 369±19 bpm, N=6) nas variáveis de PA e FC. 
Os componentes LF (nu), HF (nu) e relação LF/HF, respectivamente, nos grupos R6 (34,0±6,3; 
66,0±6,3; 0,65±0,2), R12 (30,0±2,7; 70,0±2,7; 0,47±0,1) e SED (29,5±3,0; 70,5±3,0; 0,46±0,1) não 
se mostraram diferentes também. Não foram observadas diferenças na área dos miócitos, 
espessura do VE normalizado pelo peso corpóreo e diâmetro da câmara cardíaca normalizado 
pelo peso corpóreo, respectivamente, comparando-se os grupos R6 (129±9 µm2, 0,0068±0,0005 
mm/g, 0,0158±0,0028 mm/g), R12 (149±19 µm2, 0,0067±0,0005 mm/g, 0,0247 ± 0,0079 mm/g) e 
SED (127±11 µm2, 0,0061± 0,0003 mm/g, 0,0332±0,0038 mm/g). No entanto, a parede do VE do 
grupo R12 foi fortemente marcada para COX-2, 8-OHdg e caspase-3 em comparação aos grupos 
R6 e SED. Observou-se aumento da marcação de colágeno I e III no grupo R12 em comparação 
aos grupos R6 e SED. Conclusão: O modelo de ER com maior intensidade utilizado no presente 
estudo causou mais danos às células cardíacas sem promover hipertrofia cardíaca e alteração dos 
parâmetros cardiovasculares e de modulação autonômica cardíaca. 
Apoio financeiro: NEPAS e FAPESP. 
 
P48 - FREQUÊNCIA GENOTÍPICA DO GENE CYP3A5 EM PACIENTES ATEROSCLERÓTICOS 
1,3Oximano da Silva Dias Neto, 2,3Andreia Marcelino Barbosa, 2,3,4Iasmim Ribeiro da Costa, 
1,3Fábio Oliveira de Souza, 1,3Lilian Castilho de Araújo Gianotti, 3,4Isabela Barros Lima, 
3,4Ulisses dos Santos Vilarinho, 1,2,3,4Kátia Karina Verolli de Oliveira Moura. 
1 - Programa de Pós-Graduação Mestrado em Genética da Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás. 2 - Programa de Pós-graduação em Biotecnologia e Biodiversidade da Universidade 
Federal de Goiás3 - Núcleo de Pesquisas Replicon da Escola de Ciências Agrárias e Biológicas da 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás 4 - Escola de Ciências Médicas, Farmacêuticas e 
Biomédicas, Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, Goiás. 
A aterosclerose é considerada uma doença crônica-inflamatória de causa multifatorial, na qual 
acomete a camada íntima de artérias de médio e grande calibres. A variação interindividual da 
CYP3A tem afetado significativamente o metabolismo de fármacos, no qual são relatados na 
população em geral resultando em diferenças significativas na eficácia e tolerabilidade de drogas 
administradas em doses padrões. O objetivo deste estudo foi analisar o polimorfismo do gene 
CYP3A5 em pacientes ateroscleróticos em uso de estatinas, analisando um grupo caso aqueles 
que possuem stent e um grupo controle aqueles que não possuem stent. Foram coletadas 150 
amostras de sangue periférico, entretanto somente 80 amostras de sangue periférico foram 



incluídas no estudo, sendo esses pacientes diagnosticados com aterosclerose através de exames 
clínicos e imagem e que faziam o uso da estatina. As análises foram realizadas a partir de extração 
de DNA das amostras, submetidas a PCR. Ao se analisar a relação do stent com o polimorfismo foi 
identificado que no grupo com stent 17% apresentaram o genótipo AA (6/17), 69% AG (24/35), 
14% GG (14/35), já no grupo sem stent foi evidenciado 20% genótipo AA (9/45), 67% AG (30/45) e 
13% GG (13/45) não foi encontrado nenhuma diferença estatisticamente significante (p=0.9465). O 
genótipo AG foi encontrando em maior prevalência e foi verificado uma presença 4 vezes maior do 
genótipo GG o genótipo selvagem. Ramakumari e colaboradores (2018) ao comparar a 
miotoxicidade em indivíduos do sul da Índia que faziam o uso de estatinas foi observado uma 
maior prevalência de indivíduos heterozigotos em pacientes tolerantes a esses fármacos, 
colaborando com nossos resultados. Entretanto Yazdanpanah e colaboradores (2007), em uma 
amostra de indivíduos com diabetes mellitus do tipo 2 não foi encontrado a prevalência de 
indivíduos heterozigotos AG. Na nossa população foi encontrado uma prevalência de heterozigotos 
para o gene CYP3A5 *1/*3, não sendo significante em relação a estatina com ou sem stent. 
 
P49 - DIMINAZENO MELHORA O RELAXAMENTO VASCULAR E REDUZ FIBROSE 
CARDÍACA DE RATOS NORMOTENSOS E HIPERTENSOS COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA  
1 Lopes, Paulo R.; 1 Moreira, Marina C.S.; 1 Cavalcante, Keilah V. N.; 1 Neves, Angela R.; 2 
Gomes, Karina P.; 3 Ghazale, Poliana P.; 4 Junior, Marcos D.F.; 4 Gomes, Rodrigo M.; 2 Castro, 
Carlos H.; 2 Colugnati, Diego B.; 1 Pedrino, Gustavo R  
1 – Centro de Pesquisa em Neurociência e Fisiologia Cardiovascular, Departamento de Ciências 
Fisiológicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO. 2 – Laboratório Integrado de Ciências 
Neurológicas e Patofisiológia Cardiovascular, Departamento de Ciências Fisiológicas, Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia-GO.3 – Laboratório de Neurologia Experimental, Departamento de 
Neurologia e Neurocirurgia, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São 
Paulo-SP.4 – Laboratório de Fisiologia Endócrina e Metabolismo, Departamento de Ciências 
Fisiológicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO. 
A isquemia cardíaca é a maior causa de morte no mundo e a hipertensão arterial o principal fator 
de risco relacionado ao infarto do miocárdio (IM). Os prognósticos do IM são a morte ou a evolução 
do quadro patológico para a insuficiência cardíaca (IC). O desenvolvimento da IC após IM são 
mediados pelo aumento da atividade autonômica simpática, processo inflamatório e sistema renina 
angiotensina. O Diminazeno demonstrou ser um alvo terapêutico em potencial por ser ativador da 
enzima conversora de angiotensina 2. A IC tem baixo índice de cura e evidenciar novos métodos 
de tratamento se torna importante a fim de melhorar a qualidade de vida de pacientes com essa 
patologia. Nosso objetivo foi avaliar se o tratamento com Diminazeno (Dize) é capaz de melhorar a 
função cardiovascular e prevenir o remodelamento cardíaco de animais normotensos (Wistar – 
WT) e hipertensos (SHR) com IC. Foram utilizados machos WT e SHR de 250-300g. A IC foi 
induzida através da ligadura da artéria coronária descendente esquerda. A confirmação da IC foi 
realizada por ecocardiográfia após 30 dias da ligadura e em seguida, iniciou-se o tratamento com 
Dize (10 mg/Kg; i.g.) por 21 dias. Após o tratamento, os animais passaram por eutanásia, seus 
corações e segmento da aorta foram removidos para avaliação de órgãos isolados e histologia 
(Comitê de ética: 061_17). O tratamento com DIZE reduz significativamente a fibrose intersticial 
cardíaca de animais com IC (WT IC - 63,8 ± 2,1 %; n=8 vs. WT IC+Dize - 75,7 ± 1,9 %; n=7/ SHR 
IC - 39,8 ± 1,6 %; n=6 vs. SHR IC+ Dize - 53,9 ± 1,7 %; n=7; p<0,05) e também melhora o 
relaxamento vascular de anéis de aorta induzidos por Acetil-colina (WT IC - 63,8 ± 2,1 %; n=8 vs. 
WT IC+Dize - 75,7 ± 1,9 %; n=7/ SHR IC - 39,8 ± 1,6 %; n=6 vs. SHR IC+ Dize - 53,9 ± 1,7 %; n=7; 
p<0,05). Demonstramos que o tratamento com Dize impede o remodelamento tecidual cardíaco e 
melhora a reatividade vascular em animais normotensos e hipertensos mesmo após o 
estabelecimento da IC. 
 
P50 - ATORVASTATINA INIBI A INFLAMAÇÃO E ATENUA O REMODELAMENTO DO TECIDO 
ADIPOSO PERIVASCULAR EM CAMUNDONGOS COM SÍNDROME METABÓLICA 
Carvalho KFS1, Ferreira AAM1, Barbosa NC1, Alves JV2 e Rafael Menezes da Costa1 
1Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Jataí. 2Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo 
Introdução: A síndrome metabólica (SM) é caracterizada por um conjunto de comorbidades que 
envolvem obesidade, hipertensão, hipercolesterolemia, resistência à insulina e intolerância à 
glicose. Durante a SM observam-se alterações estruturais e funcionais no sistema cardiovascular. 
Uma das causas predisponentes para estas alterações é a inflamação crônica oriunda de 
mudanças na estrutura e composição do tecido adiposo perivascular (PVAT). A hipertrofia e 



substituição dos adipócitos constituintes do PVAT são capazes de favorecer o aumento da 
produção de adipocinas pró-inflamatórias, o que prejudica a função endotelial e leva ao 
remodelamento vascular. Atorvastatina (AT), uma droga anti-lipidêmica, é utilizada em condições 
de hipercolesterolemia. No entanto, seus efeitos extrapolam tal terapia, sendo capaz de melhorar a 
performance cardiovascular, por reduzir o estresse oxidativo e a inflamação. Hipótese: Durante a 
SM há remodelamento vascular, a níveis de músculo liso vascular e PVAT, ocasionado pelo 
aumento da inflamação. Além disso, o tratamento com AT é capaz de reduzir a inflamação e 
reverter o remodelamento vascular. Métodos: Camundongos Swiss machos receberam dieta 
controle ou dieta hiperglicídica por 18 semanas, posterior a 14 semanas de dieta os camundongos 
foram tratados com veículo ou AT (20mg/kg) durante 4 semanas. Perfil metabólico e histologia da 
aorta foram avaliados por testes enzimáticos e coloração por hematoxilina e eosina, 
respectivamente. Os níveis séricos de citocinas foram avaliados por ELISA. Resultados: 
Camundongos mantidos em dieta hiperglicídica mostraram mudanças no perfil metabólico, tais 
como aumento de massa corporal, hiperglicemia, intolerância à glicose e hipercolesterolemia. Tais 
condições caracterizam a SM. O tratamento com AT foi capaz de reduzir tais condições. As 
análises histológicas mostraram em camundongos com SM, o desenvolvimento de remodelamento 
hipertrófico em aortas, caracterizado pelo aumento da área de secção transversal e espessura da 
parede. Nestes mesmos camundongos, houve redução no número de adipócitos que constituem o 
PVAT, indicados pelo número de células, além de hipertrofia, indicada pela área celular. Todas 
estas alterações foram atenuadas após tratamento com AT. Por fim, camundongos com SM 
mostraram aumentos nos níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α e IL-6 e o 
tratamento com AT reduziu tais aumentos. Conclusão: Estes dados analisados em conjunto 
mostram que durante a SM há inflamação e remodelamento vascular, e que a AT é capaz de 
atenuar tais condições. 
 
P51 - PAPEL DA O-GLICOSILAÇÃO COM N-ACETIL-GLUCOSAMINA (O-GLCNAC) NO 
INFLUXO E RECAPTAÇÃO DE CÁLCIO INTRACELULAR NO TECIDO VASCULAR 
1Raiany Alves de Freitas, 1Rinaldo Rodrigues dos Passos, 1Fernanda Regina Casagrande 
Giachini, 2Rita Tostes Passaglia, 1Victor Vitorino Lima 
1- Laboratório de Biologia Vascular e Histopatologia. Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde. 
Universidade Federal de Mato Grosso. Barra do Garças - MT. Brasil.2- Laboratório de 
Farmacologia Cardiovascular e Trato Urinário. Departamento de Farmacologia. Instituto de 
Ciências Biológicas e da Saúde. Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto - SP. Brasil.  
A O-glicosilação com N-acetil-glucosamina (O-GlcNAc) é uma modificação pós-translacional 
altamente dinâmica que modula diversas vias de sinalização. Essa modificação é controlada pelas 
enzimas UDP transferase (OGT), que catalisa a adição de N-acetil-glucosamina nas proteínas alvo, 
e a O-GlcNAcase (OGA), que catalisa sua remoção das proteínas. A O-GlcNAc é responsável por 
modular diversas proteínas com importante papel na função vascular. Um dos mecanismos de 
extrema importância no controle do tônus vascular está ligado à regulação da concentração de 
cálcio (Ca2+) intracelular. Nosso objetivo foi avaliar o aumento dos níveis de O-GlcNAc no 
aumento da resposta contrátil, através de mecanismos relacionados ao controle intracelular de 
Ca2+, incluindo o sistema STIM1/Orai1 e a via da proteína cinase C (PKC). Aortas de ratos 
machos, 10-12 semanas, foram incubadas com PugNAc [inibidor seletivo da OGA (100 mM)] ou 
veículo, durante 24 horas. Curvas de contrações induzidas pelo influxo e liberação de cálcio 
intracelular foram feitas na presença ou ausência de bloqueadores do canais CRAC [2-APB (100 
mM) e Gd3+ (100 mM)] e bloqueadores do canais SERCA [tapsigargina (100 µM)]. A expressão 
vascular de proteínas foi realizada por Western Blot. Os resultados demonstram que a incubação 
com PugNAc aumenta a resposta contrátil induzida pela fenilefrina (100 mM), cafeína (20 mM), 
serotonina (10 mM) e ao influxo de Ca2+, mas a incubação com os bloqueadores 2-APB e Gd3+ 
reverteu o aumento da contração vascular. A expressão vascular proteica de STIM1 e SERCA 
estavam aumentadas nos grupos incubados com PugNAc. Em sintonia, a incubação com PugNAc 
aumentou a expressão das formas fosforiladas da CPI-17 (Tre38), da MYPT-1 (Ter853) e da MLC 
(Tre18/Ser19). Os resultados sugerem que a ativação de STIM1/Orai1, aumento da liberação de 
Ca2+ intracelular e ativação da via PKC, representam mecanismos que modulam a função 
vascular em resposta ao aumento de proteínas glicosiladas por O-GlcNAc. 
 
 
 
 



P52 - A HABITUAÇÃO DAS RESPOSTAS CARDIOVASCULARES AO ESTRESSE DE 
RESTRIÇÃO É INFLUENCIADA PELA IDADE E LINHAGEM, MAS NÃO PELO SEXO 
Ricardo Benini; Oliveira, Leandro A.; Gomes-de-Souza, Lucas.; Crestani, Carlos Cesar 
Laboratório de Farmacologia, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade Estadual 
Paulista-UNESP, Araraquara-SP, Brasil. 
INTRODUÇÃO: Habituação refere-se a qualquer diminuição na capacidade de resposta a um 
estímulo repetido. Estudos prévios têm reportado que as respostas neuroendócrinas durante 
sessões agudas de estresse são diferentes quando comparamos linhagens, sexo e idade (fatores 
individuais). Entretanto, a possível influência de fatores individuais no processo de habituação das 
respostas cardiovasculares ao estresse nunca foi investigada. OBJETIVO: Avaliar a influência da 
idade, do sexo e da linhagem no processo de habituação das respostas cardiovasculares ao 
estresse de restrição em ratos. MÉTODOS: CEUA/FCFar: 19/2017. Para avaliação da influência da 
idade foram comparados ratos Wistar adolescentes (30 dias), adultos (10 semanas) e idosos (18 
meses); para investigação do sexo foram utilizados animais Wistar machos (250g) e fêmeas 
(200g); e para avaliação da linhagem utilizou-se animais Wistar (250g), SHR (250g), Long-evans 
(300g) e Holtzman (250g). Os animais foram separados em dois grupos (1) estresse de restrição 
agudo, (2) estresse de restrição repetido (ERR). O ERR foi composto de sessões diárias de 
restrição com 60 minutos de duração por 10 dias consecutivos, realizados sempre no mesmo 
horário do dia (9h). As respostas cardiovasculares ao estresse foram avaliadas no último dia do 
protocolo crônico, e comparadas com animais expostos a uma sessão aguda de estresse de 
restrição. Um cateter foi implantado na artéria femoral para mensuração da pressão arterial média 
(PAM) e frequência cardíaca (FC). O registro da temperatura cutânea da cauda (TC) foi realizado 
utilizando uma câmera termográfica. RESULTADOS: As análises das curvas temporais indicaram 
que todos grupos tiveram aumento da PAM (P<0,001) e FC (P<0,001) e redução da TC (P<0,001) 
durante o estresse de restrição. O ERR causou reduçãona resposta de FC durante o período de 
restrição somente nos animais Wistar adolescentes (P=0,002).  Um retorno mais rápido aos 
valores basais da FC induzido pelo ERR foi observado nos animais Wistar adultos machos 
(p=0,044), Wistar idosos (p=0,049 ), Holtzman (p=0,023) e Wistar fêmeas (P=0,041). As respostas 
cardiovasculares durante a seção aguda e nos animais sujeitos ao ERR foi similar nos animais 
Long-Evans (P>0,05) e SHR (P>0,05). CONCLUSÃO: Os achados evidenciaram que a habituação 
ao estresse pode ser influenciada por fatores individuais. Os animais adolescentes apresentaram 
sinais mais claros de habituação do que seus pares adultos e idosos, o que indica uma influência 
da idade.  Comparação das diferentes linhagens indicou habituação nos animais Wistar e 
Holtzman, mas não nos ratos SHR e Long-Evans, o que indica influência da linhagem. A 
habituação das respostas cardiovasculares não apresentou dimorfismos sexuais. 
 
P53 - FATOR DE NECROSE TUMORAL-ALFA MODULA A MIGRAÇÃO CELULAR VIA 
DIMINUIÇÃO DA EXPRESSÃO DE AQUAPORINA 3 EM TECIDO PLACENTÁRIO 
Rinaldo Rodrigues dos Passos1, Raiany Alves de Freitas1, Yollyseth Medina2, Julieta Reppeti2, 
Camila Werle Bach1, Victor Vitorino Lima1, Alicia Damiano2, Fernanda Regina Giachini1 
1 Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do 
Garças, Brasil. 2 Laboratório de Biologia da Reprodução, Universidade de Buenos Aires, Buenos 
Aires, Argentina. 
A placenta é um órgão essencial durante a gestação cuja função pode se tornar comprometida em 
desordens hipertensivas. Placentas de mulheres pré-eclâmpticas apresentam níveis elevados do 
fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), bem como expressão reduzida da proteína aquaporina 3 
(AQP3). Entretanto, a relação entre TNF-α e AQP3 não foi elucidada. A hipótese desse trabalho é 
que níveis elevados de TNF-α, observados durante a gestação hipertensiva, reduz a expressão de 
AQP3, resultando negativamente na migração celular placentária. Ratas espontaneamente 
hipertensas (SHR) e Wistar (12-14 sem.) foram divididas em grupo hipertenso (n=6) e normotenso 
(n=6), respectivamente. Um terceiro grupo SHR (n=8) foi submetido ao tratamento com 
etanercepte (0,8mg/kg, i.p.), um antagonista de TNF-α. A pressão arterial sistólica (PAS) foi aferida 
e as ratas submetidas ao acasalamento. As placentas foram coletadas no 20o dia de gestação. 
Para estudo in vitro, explantes de placentas humanas oriundas de gestações normotensivas foram 
cultivados e posteriormente incubados com TNF-α (0, 5, 10 e 20 ng/mL), durante 16 horas. Para 
avaliar a migração celular, células do trofoblasto extraviloso da linhagem Swan 71 foram incubadas 
com TNF-α e submetidas ao ensaio de Wound Healing. A expressão de AQP3 foi avaliada por 
western blot e os níveis de TNF-α por ELISA. Os níveis placentários de TNF-α (pg/mL) 
encontraram-se elevados no grupo hipertenso (3±0,1 vs. 1,5±0,3 normotenso; p=0,003). A PAS 
(mmHg) encontrou-se elevada no grupo hipertenso comparado ao normotenso (181±3 vs. 128±5 



normotenso) e o tratamento com etanercepte reduziu, mas não normalizou, a PAS (163±2). A 
expressão de AQP3 encontrou-se reduzida em placentas de ratas do grupo hipertenso e o 
tratamento com etanercepte foi capaz de restaurar a expressão desta. TNF-α reduziu a expressão 
de AQP3, de forma concentração-dependente, em explantes de placentas humanas. Células do 
trofoblasto extraviloso incubadas com TNF-α apresentaram diminuição da migração celular e 
redução da expressão de AQP3. Juntos, os dados aqui apresentados demonstram pela primeira 
vez a modulação de AQP3 por TNF-α no tecido placentário, impactando na migração celular, e sua 
relação em uma gestação acometida pelo quadro hipertensivo, contribuindo para melhor 
compreensão da fisiopatologia de desordens hipertensivas da gestação. 
Apoio financeiro: FAPEMAT, CNPq, CAPES e PLISSER 
 
P54 - DIFERENÇAS SEXUAIS NO EFEITO VASODILATADOR DO AGONISTA SELETIVO DO 
GPER EM ARTÉRIAS MESENTÉRICAS DE RESISTÊNCIA DE RATOS GONADECTOMIZADOS 
Pollyana Peixoto1, Virgínia Soares Lemos2, Nazaré Souza Bissoli1, Roger Lyrio dos Santos1. 1. 
Departamento de Ciências Fisiológicas, UFES, Vitória – ES, Brasil. 2. Departamento de Fisiologia e 
Biofísica, UFMG, Belo Horizonte – MG, Brasil. 
Introdução: Os efeitos não genômicos do estrogênio, que incluem efeitos vasculares rápidos, têm 
sido atribuídos ao receptor de estrogênio acoplado à proteína G (GPER). No entanto, o mecanismo 
subjacente aos efeitos vasculares modulados pela GPER não é bem conhecido, inclusive no 
contexto das artérias de resistência, especialmente na privação hormonal. Objetivo: Investigar a 
função vascular do GPER em artérias mesentéricas de resistência de ratos gonadectomizados de 
ambos os sexos.Métodos: Foram utilizados ratos Wistar (12 semanas de idade) de ambos os 
sexos. A gonadectomia foi realizada sob anestesia com cetamina/xilazina (70/10 mg/kg, i.p.). Após 
21 dias, os ratos foram eutanasiados por decapitação sem anestesia. Artérias mesentéricas de 
terceira ordem foram isolados e montados e curvas concentração resposta obtidas por adições 
cumulativas do agonista G-1 (1 nM - 10 μM) ou veículo (dimetilsulfóxido – DMSO) em vasos pré-
contraídos com fenilefrina. Os efeitos vasodilatadores do G-1 foram avaliados antes e após a 
remoção do endotélio ou incubação por 30 min com inibidores farmacológicos ou bloqueador. 
Média ± SEM. ANOVA duas vias, teste post hoc de Bonferroni. p < 0,05. CEUA - UFES 
(067/2017).Resultados: O agonista seletivo do GPER induziu relaxamento dependente de 
concentração nas artérias mesentéricas de resistência de fêmea (93,6 ± 0,8 %) e macho (90,0 ± 
1,3 %) gonadectomizados, sem diferença entre os sexos. Na ausência de endotélio, a resposta ao 
G-1 foi diminuída em fêmea (54,4 ± 1,6 %) e macho (46,9 ± 1,9 %), mas não foi abolida. O 
vasorelaxamento foi atenuado em ambos os grupos na presença de L-NAME (F: 68,5 ± 6,6 %, M: 
81,2 ± 1,1 %), sendo este efeito mais acentuado na fêmea. CATALASE (F: 72,1 ± 2,9 %, M: 90,6 ± 
2,8 %) reduziu a resposta apenas na fêmea. Por outro lado, LY-294,002 (F: 91,7 ± 2,1 %, M: 75,6 ± 
3,5 %) e 1400W (F: 96,5 ± 1,2 %, M: 63,6 ± 5,4 %) reduziram a resposta apenas no macho. 1400W 
na ausência de endotélio restaurou a resposta no macho (F: 52,8 ± 3,1 %, M: 89,2 ± 3,5 %). 
INDOMETACINA (F: 97,1 ± 1,0 %, M: 95,3 ± 0,6 %), CLOTRIMAZOL (F: 92,4 ± 2,3 %, M: 92,2 ± 
2,1 %), L-NPA (F: 88,3 ± 2,2 %, M: 84,8 ± 3,3 %) e TEA (F: 96,1 ± 1,4 %, M: 96,7 ± 0,5 %) não 
reduziram o vasorelaxamento em nenhum dos grupos.Conclusão: Esses achados sugerem que o 
GPER modula o relaxamento vascular por meio de diferentes mediadores endoteliais e 
mecanismos que variam de acordo com o sexo. Os resultados obtidos no presente estudo 
fornecem uma nova visão sobre os efeitos das respostas induzidas pelo estrogênio via GPER 
sobre a função vascular na privação hormonal. 
Apoio financeiro: CAPES 
 
P55 - CARACTERIZAÇÃO DE PARÂMETROS CARDIOVASCULARES E ANTROPOMÉTRICOS 
EM PRATICANTES DE CORRIDA DE RUA 
Sany M. Pérego1, Maiara da Silva Nascimento2, Tatiane Silva Diniz2, Simone Maria Lopes2, 
Jaqueline S. S. Lopes2,3. 
1Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil,2Centro Universitário do Vale do 
Araguaia (UNIVAR), Barra do Garças, MT, Brasil, 3 Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
pós-graduação em Ciências da Saúde, campus de Cuiabá, MT, Brasil.  
Introdução: Atualmente, a prática de exercício físico é recomendada como um método terapêutico 
eficaz e seguro para a prevenção de diversas complicações cardiovasculares. No entanto, 
investigar o perfil de respostas fisiológicas do sistema cardiovascular em modalidades esportivas 
específicas é crucial para garantir uma participação apropriada para as várias faixas etárias. 
Objetivo: Caracterizar parâmetros cardiovasculares e antropométricos antes e após a realização de 
exercício físico. Métodos: Foram incluídos 50 participantes, de ambos os sexos (sendo 25 



mulheres e 25 homens), com idades entre 35 e 42 anos. O projeto foi aprovado no comitê de ética 
em pesquisa, envolvendo seres humanos (Protocolo: nº 3.356.507). Os dados foram coletados no 
período de setembro/2018, nos momentos pré e pós competição (modalidade: corrida de rua). 
Para obtenção dos dados, utilizou-se um questionário semiestruturado, contendo aspectos gerais 
de saúde, características antropométricas (massa corporal, estatura, índice de massa corporal, 
IMC) e parâmetros cardiovasculares (Pressão arterial sistólica, PAS e frequência cardíaca, FC). Os 
resultados foram apresentados em valores de média ± desvio padrão (DP) e utilizou-se Student T 
teste, não pareado para as análises estatísticas, realizadas através do software GraphPad Prism 
(v.5.0), para comparação entre momentos e sexos. O nível de significância estatística adotado foi 
de 5%.  Resultados: Verificou-se diferença significativa para as seguintes variáveis: Massa corporal 
(Homens: 72±11 vs. Mulheres: 62±10 Kg, p=0,0008), estatura (Homens: 1,70±0,01 vs. Mulheres: 
1,60±0,01 m, p=0,0096) e IMC (Homens: 25±3 vs. Mulheres: 20±8 Kg/m2, p=0,0169). Não houve 
diferença significativa entre os sexos para circunferência abdominal (Homens: 84±9 vs. Mulheres: 
79±10 cm, p=0,1556). Em relação aos parâmetros cardiovasculares, foram observadas diferenças 
estatísticas para PAS (Pré: 120±20 vs. Pós: 140±15 mmHg, p=0,0001), PAD (Pré: 64±27 vs. Pós: 
74±20 mmHg, p=0,0415) e FC (Pré: 79±17 vs. Pós: 110±24 bpm, p=0,0001). Conclusão: A partir 
dos desfechos apresentados, é possível concluir diferenças nos parâmetros investigados entre o 
momento pré e pós esforço, bem como, entre sexos. Além disso, os dados condizem com valores 
de referência descritos previamente na literatura, para a modalidade esportiva investigada, 
sugerindo bons níveis fisiológicos aos participantes incluídos, em resposta à corrida de rua. 
 
P56 - IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES 
EM PRATICANTES DE CORRIDA DE RUA, RESIDENTES NO MUNÍCIPIO DE BARRA DO 
GARÇAS/MT 
Sany M. Pérego1, Maiara da Silva Nascimento2, Tatiane Silva Diniz2, Simone Maria Lopes2, 
Jaqueline S. S. Lopes2,3. 
1Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil,2Centro Universitário do Vale do 
Araguaia (UNIVAR), Barra do Garças, MT, Brasil, 3Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
pós-graduação em Ciências da Saúde, campus de Cuiabá, MT, Brasil.  
Introdução: As doenças cardiovasculares constituem uma das principais causas de morte no 
mundo. Neste cenário, determinar os fatores de risco cardiovascular em populações atléticas 
específicas faz-se importante, pois, permite traçar estratégias terapêuticas efetivas para a redução 
de mortalidade, melhora da qualidade de vida e longevidade desses indivíduos. Objetivo: Avaliar 
os fatores de risco cardiovascular em corredores residentes do município de Barra do Garças/MT. 
Métodos: Foram incluídos 50 participantes de ambos os sexos, com idades entre 35 e 42 anos. O 
trabalho foi aprovado no comitê de ética em pesquisa envolvendo seres humanos (Protocolo: nº 
3.356.507). Os dados foram coletados durante o período de setembro/2018, utilizando um 
questionário semiestruturado com perguntas sobre o nível de atividade física, ingestão de álcool, 
tabagismo, chances para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes. Utilizou-se 
Excel 2010 para tabulação dos dados e os resultados foram apresentados em porcentagem. 
Resultados: Dos 50 participantes, 93% afirmaram praticar alguma atividade física, 36% 
confirmaram uso de bebidas alcoólicas, 2% foram identificados como tabagistas e 0% afirmaram 
sofrer de diabetes ou doenças cardiovasculares. Conclusão: A partir dos desfechos apresentados, 
pode-se concluir que o fator de risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular com maior 
prevalência entre os corredores foi o uso de bebidas alcoólicas. Nesse sentido, o estudo abre 
perspectivas para a investigação dos achados de acordo com a classificação da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e possíveis abordagens terapêuticas para a conscientização dos 
indivíduos sobre os riscos de desenvolverem complicações cardiovasculares resultantes do 
consumo de bebidas alcoólicas. 
 
P57 - CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL CARDIOVASCULAR E ANTROPOMÉTRICO DE 
INDIVÍDUOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(CRAS) DE BARRA DO GARÇAS/MT. 
Sany M. Pérego1, Karina F.de Souza2, Vanessa B. Cândido1, Hiviny A. Raquel1, Jaqueline S. S. 
Lopes2. 
1Universidade de São Paulo - São Paulo/SP; 2Universidade Nove de Julho – São Paulo/SP; 
3Centro Universitário do Vale do Araguaia – Barra do Garças/MT. 
Introdução: As doenças cardiovasculares são as principais causas de morbimortalidade no mundo 
e isso vem se tornado uma crescente preocupação para a saúde pública. Diante disso, traçar o 
perfil de respostas cardiovasculares em populações específicas é crucial para garantir uma 



estratégia terapêutica adequada. Objetivo: Caracterizar o perfil cardiovascular e antropométrico da 
população que frequenta o CRAS do município de Barra do Garças/MT. Métodos: O trabalho foi 
aprovado pelo comitê de ética em pesquisas (Protocolo: nº 2.997.240). Participaram do estudo 60 
indivíduos de ambos os sexos, entre 30 e 60 anos de idade, sendo 30 mulheres e 30 homens. Os 
dados foram coletados em março/2018 no CRAS de Barra do Garças/MT. Utilizou-se um 
questionário semiestruturado, contendo aspectos gerais de saúde, características antropométricas 
(Índice de massa corporal, IMC) e parâmetros cardiovasculares (Pressão arterial sistólica, PAS e 
pressão arterial diastólica, PAD). Os resultados foram apresentados em média ± erro padrão e 
utilizou-se Student T teste, não pareado para as análises estatísticas, realizadas através do 
software GraphPad Prism (v.5.0). O nível de significância adotado foi de 5%. Resultados: Mulheres 
apresentaram menor massa corporal quando comparadas aos homens (Homens: 82±3 vs. 
Mulheres: 69±2 Kg, p<0,05). Para o grupo masculino em relação ao feminino, foi observada maior 
estatura (Homens: 1,70±0,01 vs. Mulheres: 1,60±0,01 m, p<0,05) e circunferência abdominal 
(Homens: 100±2 vs. Mulheres: 93±2 cm, p<0,05). Entre os grupos avaliados, não houve diferença 
estatística para a idade (Homens: 59±2 vs. Mulheres: 60±1 anos, p>0,05) e IMC (Homens: 29±0 
vs. Mulheres: 28±0 Kg/m2, p>0,05). Os parâmetros cardiovasculares revelaram diferença 
significativa entre os sexos para a PAS (Homens: 132±3 vs. Mulheres: 117±4 mmHg, p<0,05) e 
PAD (Homens: 86±2 vs. Mulheres: 75±2 mmHg, p<0,05). Conclusão: A população avaliada 
encontra-se com sobrepeso apresentando maiores riscos para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares. Assim, traçar estratégias terapêuticas com o intuito de reverter o quadro 
observado é essencial para promover uma melhor qualidade de vida aos indivíduos. 
 
P58 - CONFIABILIDADE INTRATESTE DA SENSIBILIDADE BARORREFLEXA CARDÍACA 
ESPONTÂNEA EM JOVENS SAUDÁVEIS 
Taís Gollo, Jeann L. Sabino-Carvalho, Camilla Melo, Lauro C. Vianna 
NeuroV̇ASQ̇ – Laboratório de Fisiologia Integrativa, Faculdade de Educação Física, Universidade 
de Brasília, Brasília, Brasil 
A sensibilidade barorreflexa cardíaca espontânea (cBRS) é uma importante ferramenta não 
invasiva muito utilizada para medir o controle batimento-a-batimento da pressão arterial (PA) 
promovido pelo barorreflexo. Contudo, o impacto da duração da análise ainda não foi mostrado, e, 
como a posição corporal interage com a cBRS, estudos de confiabilidade intrateste se fazem 
necessários. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi examinar a confiabilidade intrateste da 
análise da cBRS com diferentes durações de tempo, e, em diferentes posições corporais. Medidas 
de PA batimento-a-batimento e frequência cardíaca de 11 homens saudáveis (21 ± 3 anos; média 
± dp) foram registradas por 10-min (controle) nas posições supina e sentada. Desta medida de 
controle, foram extraídas a cBRSall, cBRSup e cBRSdown, por meio da técnica de sequência. De 
forma randomizada, as análises com diferentes durações (1-min, 3-min, 5-min e 7-min) foram 
realizadas e comparadas com a medida controle. Os coeficientes de variação (CV), erro técnico da 
medida (ETM) e coeficiente de correlação intraclasse (CCI) foram analisados para calcular as 
confiabilidades absoluta e relativa. A cBRS foi menor na posição sentada (P < 0.05). Todos os 
valores de cBRS foram similares entre cada uma das durações de análise quando comparadas 
com a medida controle (P < 0.05). O CCI em posição supina foi de moderado a excelente (cBRSall: 
0.71-0.99; cBRSup: 0.79-0.99 e cBRSdown: 0.71-0.98) e de bom a excelente (cBRSall: 0.93-1.00; 
cBRSup: 0.87-1.00 e cBRSdown: 0.90-1.00) quando comparadas com a medida controle. A 
confiabilidade dos dados diminuiu progressivamente conforme a redução no tempo de duração das 
análises. O CV e ETM aumentaram nas posições supina [(cBRSall: 5%, 6%, 9%, 13% e 7%, 7%, 
17%, 21%); (cBRSup: 5%, 4%, 11% 29% e 10%, 11%, 12%, 18%) e (cBRSdown: 5%, 5%, 9%, 
23% e 7%, 7%, 23%, 32%)] e sentada [(cBRSall: 3%, 5%, 7%, 23% e 4%, 4%, 8%, 21%); 
(cBRSup: 9%, 10%, 10%, 12% e 7%, 5%, 17%, 40%) e (cBRSdown: 3%, 7%, 8%, 15% e 5%, 8%, 
9%, 23%)]. Em suma, um período com duração mínima de 3-min de coleta em posição sentada 
fornece medidas mais confiáveis de cBRS do que análises de qualquer duração em posição 
supina. A menor confiabilidade observada em posição supina pode ocorrer devido à ativação dos 
barorreceptores cardiopulmonares por meio de elevações na pressão venosa central e/ou redução 
significativa na magnitude das flutuações espontâneas da pressão arterial, induzindo uma ativação 
tônica do barorreflexo arterial. 
Financiamento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
 
 



P59 - INTERLEUCINA 1-BETA ESTÁ LIGADA A INFLAMAÇÃO CRÔNICA E RISCO 

CARDIOVASCULAR EM ADOLESCENTES COM SOBREPESO 

Gabriel Gomes Araujo1, Gisele Almeida Amaral Fonseca2, Fernanda Regina Casagrande Giachini 

Vitorino2, Victor Vitorino Lima1. 

1 Instituto de Ciências Biológicas, UFMT, Campus do Araguaia.2 Instituto de Ciências Biológicas, 

UFG;  

Introdução: Evidências sugerem que a obesidade está associada a um estado de inflamação 

crônica de baixo grau, mediando o desenvolvimento e a progressão de complicações 

cardiovasculares. Nesse sentido, o excesso de adiposidade leva a maiores concentrações 

circulantes de moléculas pró-inflamatórias. A IL-1β foi reconhecida como fator de risco para várias 

condições de saúde. Objetivo: Verificar se as concentrações de IL-1β estão aumentadas em 

adolescentes com sobrepeso e correlacionar as concentrações de IL-1β com vários fatores de 

risco estabelecidos para Doenças cardiovasculares (DCV). Metodologia: Os pacientes do estudo 

foram de ambos os sexos (n = 25), idade entre 14 e 18 anos. Os critérios de inclusão exigiram 

adolescentes sem classificação de síndrome metabólica. O grupo estrófico foi composto de 10 

adolescentes com IMC entre 10-85 percentil. E osobrepeso foi composto de 15 adolescentes, com 

percentual acima de 85. Toda a investigação clínica foi realizada de acordo com os princípios 

expressos na Resolução nº 466, do Conselho Nacional de Saúde, e o estudo foi aprovado pela 

comissão de experimentação e ética no uso de animais sob o nº 23108.203351/2017-24.  Após 10 

horas de jejum, 10 mL de sangue periférico foram coletados por punção venosa para a 

caracterização bioquímica e imunológica. Foram avaliadas as medidas antropométricas e pressão 

arterial; e os níveis de citocinas quantificados por citômetria de fluxo. Para todas as análises 

estatísticas, a significância foi fixada em p <0,05. Resultado: Foi verificado aumento do percentual 

de gordura corporal, circunferência da cintura, triglicerídeos, colesterol total, lipoproteína de 

baixíssima densidade (VLDL), lipoproteína de baixa densidade (LDL), índice de Castelli I, níveis de 

IL-1β e IL-8 em adolescentes com sobrepeso. Não foram observadas diferenças na pressão 

arterial, glicose ou colesterol HDL. Verificou-se correlação moderada entre IL-1β e fatores como 

gordura corporal (p = 0,002); colesterol total (p = 0,022); Colesterol LDL (p = 0,022); Índice de 

Castelli I (p = 0,029). Conclusão: O aumento dos níveis de IL-1β se correlaciona com fatores 

dislipidêmicos favorecendo dessa forma o surgimento de uma inflamação crônica de baixo grau e 

consequentemente doenças cardiovasculares nessa população. 

 
P60 - TEMPO DE SONO INFLUENCIA A EXPRESSÃO SÉRICA DE INTERLEUCINAS (IL 6 E IL 
8) E FATOR DE NECROSE TUMORAL-α (TNF-α) EM ADOLESCENTES 
Thânia de A. M. Ázara 1, Débora M. O. Silva 1, Gisele A. Fonseca 1, Adenilda C. Honório-França 
1, Danny Laura Fagundes 1, Victor V. Lima 1, Fernanda R. Giachini 1. 
1 - Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Campus Universitário do Araguaia, Universidade 
Federal do Mato Grosso.  
Introdução: A redução no tempo do sono é algo comum da vida do adolescente, porém essa 
alteração na rotina sono-vigília pode causar diversas repercussões negativas nas funções 
endócrinas e metabólicas do indivíduo, como: diminuição na produção de insulina; aumento do 
cortisol e da atividade simpática; bem como elevação da pressão arterial, contribuindo para o 
desenvolvimento da síndrome metabólica. Acredita-se que o sono também é capaz de regular a 
expressão das citocinas, dentre elas as interleucinas IL-6, IL-8 e TNF-α mediadores inflamatórios 
que participam da gênese de diversos distúrbios metabólicos. Objetivo: O objetivo do trabalho é 
avaliar se o tempo de sono, de forma independente de alterações metabólicas, consegue alterar a 
expressão de citocinas pró-inflamatórias em adolescentes. Método: Estudo epidemiológico do tipo 
transversal, realizado em 98 adolescentes com idades entre 14 a 18, do município de Barra do 
Garças – MT, divididos em dois grupos: adolescentes que dormem menos de 8 horas (n=56) e 
adolescentes que dormem mais que 8 horas (n=40). A avaliação dos parâmetros bioquímicos 
foram realizadas em soro,e as medidas de citocinas foram avaliadas por citometria. Resultados: 
Não foram encontradas alterações no perfil bioquímico entre os grupo estudados. Entretanto, 
observou-se que o grupo que dorme menos que 8 horas apresenta aumento da expressão de 
interleucina IL-6 (2,82 ± 0,36 vs. 1,46 ± 0,9 pg/mL; p< 0,012), IL-8 (2,03 ± 0,28 vs. 1,08 ± 0,24 
pg/mL; p<0,026) e TNF-α (1,01 ± 0,43 vs. 0,89 ± 0,27 pg/mL; p<0,000), quando comparado ao 
grupo que dorme mais que 8 horas, respectivamente. Não foram observadas correlações entre os 
níveis de citocinas e fatores bioquímicos. Conclusões: Quando excluídas diferenças bioquímicas e 
antropométricas entre os grupos estudados observou-se que a diminuição do tempo de sono 



resultou no aumento de IL-6, IL-8 e TNF-α de forma independente. Essas citocinas participam do 
processo de desenvolvimento de doenças cardiovasculares ou síndrome metabólica, indicando, 
por tanto, que a manutenção da rotina diminuída de sono desses indivíduos pode levar ao 
desenvolvimento dessas patologias. 
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A hipertensão arterial apresenta-se como uma das principais causas de mortes no mundo. A 
correlação entre o estresse oxidativo e hipertensão vem sendo estudada utilizando vários modelos 
experimentais de hipertensão, como a hipertensão renovascular. Dentre as drogas em estudo, o 
ácido α-lipóico (AL) vem ganhando atenção devido os seus efeitos antioxidantes. Pesquisas do 
nosso laboratório mostraram que AL induziu efeito anti-hipertensivo com melhora da sensibilidade 
do barorreflexo em animais 2R1C. Entretanto o impacto do tratamento com AL sobre a reatividade 
vascular não foi investigado. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo investigar a 
influência do AL sobre a reatividade vascular frente aos agentes fenilefrina (FEN), acetilcolina 
(ACh) e nitroprussiato de sódio (NPS) em artéria aorta de ratos normotensos e com hipertensão 
renovascular (modelo 2-rins-1clipe). Todos os protocolos realizados foram aprovados pelo 
CEUA/UFC (protocolo n° 2867020519). Ratos Wistar pesando entre 150-200g foram submetidos à 
indução da hipertensão renovascular pela implantação de um clipe de prata (0,2 mm diâmetro) na 
artéria renal esquerda. O grupo SHAM foi submetido ao mesmo procedimento cirúrgico sem a 
implantação do clipe. Após um período de 4 semanas, os animais foram tratados com AL ou salina 
(NaCl 0,9%) durante um período de 14 dias por via oral. No 15º dia foram realizados os 
experimentos de reatividade vascular. Os anéis de aorta foram colocados em cubas para órgãos 
isolados, contendo solução de Krebs a 37ºC e aerados com uma mistura carbogênica (95% de O2 
e 5% de CO2), sob tensão constante de 1,0 g. Os valores foram expressos como Média ± e.p.m e 
ANOVA one-way foi utilizada para análise estatística. A reatividade vascular foi avaliada frente aos 
agentes FEN (10-9 – 10-5 M), ACh (10-10 – 10-5 M) e NPS (10-10 – 10-6 M) de forma cumulativa 
para a obtenção de uma curva concentração-resposta. O tratamento com AL durante 14 dias não 
alterou a resposta contrátil frente a Phe, nem induziu mudanças na curva de relaxamento na 
presença de ACh (endotélio intacto) ou NPS (endotélio desnudo), sugerindo que o efeito anti-
hipertensivo do AL é independente do efeito vascular, podendo envolver um mecanismo central, 
devido sua capacidade de atravessar a barreira hemato-encefálica.   
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Neste trabalho avaliamos os parâmetros cardíacos como a variabilidade da frequência cardíaca, 
com o fim de avaliar a função do sistema nervoso autônomo no controle da frequência cardíaca. 
Para isto utilizaremos medidas estatísticas do domínio do tempo, extraídas dos valores dos 
intervalos R-R no traçado do ECG.Para isto, utilizaremos ratas fêmeas num modelo de 
Parkinsonismo induzido pela neurotoxina 6-hidroxidopamina (6-OHDA). O modelo é induzido pela 
injeção bilateral de 12µg de 6-OHDA no estriado do animal. Obtemos o sinal cardíaco por meio de 
um ECG implantado no animal, 40 dias após a indução do modelo.O modelo é realizado em ratas 
Wistar (fêmeas, 250-350 g)com o objetivo de analisar os parâmetros cardíacos de ratas jovens 
adultas e ratas jovens adultas ovariectomizadas. Esta comparação nos permite compreender 
melhor os mecanismos implicados na doença de Parkinson e sua relação com falhas na função 
autonômica de ratas fêmeas, e analisar o papel da exposição aos hormônios sexuais produzidos 
pelo ovário nos mecanismos de controle autonômico da função cardíaca. 
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O diabetes é uma síndrome metabólica complexa que tem complicações crônicas, o que 
caracteriza um grande problema de saúde pública. Recentemente, o mesentério deixou de ser 
apenas uma estrutura anatômica e passa a ser considerado órgão, por demonstrar um papel 
importante na função de órgãos abdominais. O objetivo deste trabalho consiste em avaliar os 
efeitos acústicos e fotônicos sobre o mesentério em ratos diabéticos. Foram utilizados 20 ratos 
wistar machos adultos divididos em 4 grupos: Grupo 1: rato diabético que recebeu tratamento 
sham, no qual foi aplicado o equipamento de ultrassom e laser sem a emissão ondas acústicas ou 
eletromagnéticas (n=5); Grupo 2: rato diabético tratado com ultrassom (n=5); Grupo 3: rato 
diabético tratado com laser (n=5) e; Grupo 4: rato diabético tratado com ultrassom e laser (n=5). 
Para indução do diabetes tipo 2, os animais receberam dieta hiperlipídica e baixa dose de 
Estreptozotocina. Para o tratamento dos animais, foi utilizado um protótipo constituído de um 
transdutor de ultrassom com um orifício central que inclui um laser infravermelho (808 nm) com 
potência de 80 mW. Os parâmetros de ultrassom foram: modo contínuo, com frequência de 1 MHz 
e intensidade de 1 W/cm2. A aplicação do protótipo foi realizada com o uso de gel condutor 
transparente e movimentos lentos e suaves durante 6 minutos na região abdominal sobre o 
mesentério, sendo 3 minutos no lado direito e 3 minutos no lado esquerdo. O tratamento foi 
realizado 3 vezes por semana durante 4 semanas, totalizando 12 sessões. Após jejum e antes da 
eutanásia, o sangue foi coletado para análise bioquímica (glicemia, insulina e colesterol). Não foi 
constatada diferença significativa nos valores de glicemia entre os grupos (p>0.05). Entretanto, foi 
constatada a redução significativa do colesterol total e triglicerídeos nos grupos tratados com 
ultrassom e/ou laser (p<0.05). Os resultados indicaram que a aplicação do ultrassom e laser sobre 
o mesentério pode contribuir para melhorar o perfil lipídico em ratos Wistar, indicando a 
importância do mesentério como órgão endócrino. 
 
P64 - PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO DE PACIENTES SUBMETIDOS AO TAVI EM 
UM HOSPITAL NO ESTADO DE GOIÁS 
1Wátila Moura Sousa, 2Rhebeca Almeida Marchiore, 3Fernando Fernandes, 3Maurício Lopes 
Prudente, 3Celina Kuzhida, 3Jessica Cruz, 3Abissay Dias, 3Giulliano Gardenhi, 1Ana Cristina Silva 
Rebelo. 
1 – Núcleo de Pesquisa em Reabilitação Cardíaca (NUPREC). Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Saúde. Universidade Federal de Goiás. Goiânia – GO. Brasil.2 – Departamento de 
Fisioterapia. Universidade Estadual de Goiás. Goiânia – GO. Brasil.3 – Hospital ENCORE. 
Aparecida de Goiânia – GO. Brasil. 
Introdução: O implante percutâneo da valva aórtica (TAVI) é um procedimento menos invasivo e 
eficaz no tratamento da estenose aórtica em pacientes não elegíveis para a cirurgia padrão. 
Objetivo: Descrever o perfil clínico de pacientes submetidos ao TAVI em um hospital no Estado de 
Goiás. Material e Método: Foram avaliados pacientes submetidos ao TAVI entre setembro/2018 e 
setembro/2019.  Considerou-se as características basais ao procedimento: dados clínicos, 
achados ecocardiográficos, dados do procedimento e internação. Aprovado pelo CEP/UFG sob 
parecer 2.921.551. Resultados: Incluídos 20 pacientes (idade: 78,50±5,22 anos, 13 do sexo 
masculino, índice de massa corporal 28,00±5,19kg/m2). Entre a amostra 7 tinham ensino 
fundamental incompleto, 10 eram ex-tabagistas, 15 apresentavam dislipidemia, 5 diabetes, 19 
eram hipertensos e 5 com histórico de infarto agudo do miocárdio. Quanto à classe funcional 
(NYHA) 8 estavam na classe II e 6 na classe III. Circunferência de cintura com médias de 
102,92±9,83cm e 102,40±13,79cm, respectivamente masculino e feminino. Frequência cardíaca 
66,90±14,74bpm, saturação periférica de oxigênio 96±2,27%, pressão arterial sistólica e diastólica 
123,35±24,26mmHg e 68,65±16,53mmHg. Teste de caminhada de 5 metros com média reduzida 
de 6,97±3,72 segundos. A fração de ejeção foi de 60,06±11,13%, área valvar aórtica reduzida 
0,86±0,21cm2, pressão arterial pulmonar aumentada 46,25±16,46mmHg. O risco cirúrgico avaliado 



apresentou alto risco cirúrgico com EuroSCORE 8,68±3,46 e escore STS morbimortalidade 
22,97±7,64%. A principal prótese valvar utilizada foi a Sapien 53®. Todos realizaram TAVI na sala 
de hemodinâmica do hospital e 71% foram sedados. Nenhum paciente necessitou de circulação 
extracorpórea. Houve sucesso no procedimento em 19 pacientes e 1 óbito em decorrência de 
sangramento maior. Colocaram marcapasso permanente 6 pacientes. A média de internação na 
UTI foi de 2,10±1,20 dias e na enfermaria 3,60±2,67 dias. Conclusão: O perfil da amostra estudada 
apresentou maior parte formada por homens idosos com sobrepeso, leve a moderada limitação 
funcional, elevada pressão arterial pulmonar e de risco cirúrgico aumentado. Para a anestesia, 
predominou a sedação. Houve sucesso do TAVI na maior parte dos procedimentos e o período de 
internação foi pequeno. 
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Introdução: A aterosclerose é caracterizada por estresse oxidativo e alterações inflamatórias 
crônicas no endotélio vascular causadas, principalmente, pela presença de lipoproteína oxidada de 
baixa densidade (LDLox). Estudos anteriores mostraram que o fucoidan, um polissacarídeo 
sulfatado extraído de algas marinhas, está associado a efeitos benéficos na prevenção da 
aterosclerose. Entretanto, os mecanismos associados ao efeito antiaterogênico do fucoidan ainda 
não está bem compreendido. Objetivo: Investigar o efeito do fucoidan no desenvolvimento da 
aterosclerose, avaliando os mecanismos moleculares envolvidos na proteção contra a inflamação e 
estresse oxidativo endotelial. Métodos: Camundongos deficientes em apolipoproteína E (ApoE-/-) 
foram alimentados durante dez semanas com uma dieta rica em colesterol (DHC) ou dieta padrão 
(DP), com ou sem 1% de fucoidan. Ao final deste período, amostras de sangue foram coletadas 
para análise bioquímica e as aortas foram removidas para quantificação de lesões ateroscleróticas. 
O efeito do fucoidan na disfunção endotelial foi investigado através de ensaios in vivo de interação 
leucócito-endotélio na veia mesentérica (por microscopia intravital) e ex vivo através de estudos de 
reatividade vascular em anéis de aorta torácica de camundongos ApoE-/- e C57bl/6 (estimulados 
com LDLox). Os mecanismos moleculares foram investigados em células endoteliais humanas 
(EA.hy926) pré-incubadas com fucoidan (1, 5 ou 10 μg / mL), por 30 minutos, seguida de co-
incubação com LDLox (50 μg/mL) por 4 horas. Após a incubação, foram realizados ensaios de 
adesão de monócitos ao endotélio, expressão de moléculas de adesão, produção de citocinas e 
geração de espécies reativas de oxigênio (EROs). Além disso, a correlação entre o fucoidan e a 
via de sinalização ROS/NF-κB foi explorada. Os ensaios com animais foram aprovados pelo 
Comitê de Ética e Uso de Animais da UFMG, conforme o Protocolo no 284/2016. One-way ANOVA 
seguido de pós-teste de Tukey foi realizado para comparar grupos, usando o software GraphPad 
Prism 7. Os dados foram apresentados como média ± desvio padrão. Resultados: O tratamento 
com fucoidan reduziu significativamente a área de lesão na aorta de camundongos ApoE-/- 
alimentados com dieta rica em colesterol (DHC 7,61 ± 1,48% vs DHC + Fuc 1% 4,39 ± 1,95%), 
sem alterações entre os grupos DP. Esse resultado foi associado à diminuição dos níveis séricos 
de colesterol total (22%), triglicérides (35%) e frações do colesterol não-HDL (21%). Observamos 
que a LDLox reduziu o relaxamento induzido pela acetilcolina (ACh) na aorta, mas o tratamento 
com fucoidan reverteu esta disfunção, bem como a interação de leucócitos ao endotélio vascular 
em animais ApoE-/-. Em estudos in vitro, o pré-tratamento com fucoidan reduziu as respostas 
inflamatórias, reduzindo a adesão de monócitos à camada de células endoteliais pré-tratadas com 
LDLox (> 50%), bem como reduzindo a produção de mediadores pró-inflamatórios (MCP-1, IL-6 e 
TNF) e a expressão de moléculas de adesão (P-Selectina e VCAM-1) . Além disso, o fucoidan 
atenuou a geração de EROs e reduziu a ativação da via de sinalização do NF-κB (diminuindo a 
fosforilação do p65-NF-κB). Conclusões: Nosso estudo demonstrou que o fucoidan reduziu a 
aterosclerose em camundongos ApoE-/-, e os mecanismos ateroprotetores estão associados à 
redução da inflamação e estresse oxidativo. Assim, o fucoidan possui propriedades vasoprotetoras, 
sugerindo possíveis efeitos terapêuticos contra as doenças cardiovasculares. 
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Introdução: O apetite ao sódio em ratos normotensos submetidos à privação hídrica (PH) de 24 
horas seguida de 2 horas com acesso apenas à agua (reidratação parcial – RP) depende da 
ativação do sistema renina-angiotensina (SRA). Ratos com hipertensão 2 rins–1 clipe (2R1C) 
apresentam uma hiperatividade do SRA e aumento da ingestão de sódio induzida pela PH-RP. 
Ainda, ratos 2R1C também apresentam um aumento nos níveis de aldosterona o que poderia ser 
um facilitador para o apetite ao sódio nesses animais. Objetivo: Testar o envolvimento dos 
receptores centrais mineralocorticoides e do subtipo 1 (AT1) de angiotensina II na sede e apetite 
ao sódio em ratos 2R1C submetidos a PH-RP. Métodos: CEUA: 12/2018. Ratos Holtzman (150 – 
180 g), receberam um clipe de prata em torno da artéria renal esquerda para induzir a hipertensão 
renovascular; nos animais normotensos foi feito a cirurgia fictícia (sham). Seis semanas após a 
cirurgia renal, ambos receberam um implante de cânula-guia no ventriculo lateral (VL). Após 5 dias 
de recuperação, ratos 2R1C e sham foram submetidos a 24 horas de PH. Em seguida foram feitas 
injeções no VL de veículo (etanol 1% em salina, 2µl), salina (1µl), antagonista de receptor 
mineralocorticoide (RU28318, 100 ng/2 µl) ou de receptor AT1 (losartan, 66 ug/ 1µl). Após 15 
minutos os animais tiveram acesso apenas a água durante 2 horas (RP), e após este período NaCl 
0,3 M foi também oferecido aos animais (fase de apetite ao sódio) e a ingestão de água e NaCl 0,3 
M foi medida por mais 2 h. Depois de 3 dias o teste foi contrabalanceado.Resultados: RU28318 no 
VL não alterou a ingestão de água induzida pela PH durante a RP em ratos 2R1C (18,4 ± 2,2, vs. 
veículo: 18,5 ± 1,4 ml/2 h) ou ratos sham (17,4 ± 1,6, vs. veículo: 15,3 ± 1,2 ml/ 2 h). Por outro lado, 
losartan no VL atenuou a ingestão de água induzida pela PH durante a RP em ratos 2R1C (9,8 ± 
1,8, vs. salina: 16,4 ± 1,6 ml/2 h) e sham (10,2 ± 2,9, vs. veículo: 17,2 ± 1,3 ml/2 h). A ingestão de 
água na fase RP da PH não foi diferente entre os ratos sham e 2R1C. Durante o teste de apetite 
ao sódio, RU28318 atenuou a ingestão de sódio (3,6 ± 2,8, vs. veículo: 8,3 ± 3,3 ml/2 h) e água 
(0,9 ± 0,7, vs, veículo: 4,6 ± 2,8 ml/2 h) em ratos 2R1C. Losartan no VL também reduziu a ingestão 
de sódio (4,4 ± 1,4, vs. salina:8,1 ± 2,0 ml/2 h) e água (2,4 ± 0,4, vs. salina 6,6 ± 1,0 ml/2 h; p < 
0,05) em animais 2R1C. Ratos sham apresentaram pequena ingestão de sódio durante o teste de 
apetite ao sódio da PH, a qual não foi alterada pelo RU28318 ou losartan.Conclusão: Os 
resultados mostram que a ingestão de água em ratos sham e 2R1C na fase RP da PH depende de 
receptores AT1, enquanto que a ingestão de sódio observada nos ratos 2R1C dependem dos 
receptores mineralocorticoide e AT1, sugerem que o aumento da ingestão de sódio induzido pela 
PH-RP em ratos 2R1C é mediado pela maior ativação do SRA-aldosterona 
 
P67 - RESPOSTAS PRESSÓRICAS AO TREINAMENTO COM EXERCÍCIOS COMBINADOS EM 
MULHERES HIPERTENSAS NA PÓS-MENOPAUSA USUÁRIAS DE BETA-BLOQUEADORES 
OU BLOQUEADORES DE RECEPTORES DE ANGIOTENSINA. 
Igor Moraes Mariano*¹, Ana Luiza Amaral¹, Victor Hugo Vilarinho Carrijo², Juliene Gonçalves Costa 
Dechichi¹, Mateus de Lima Rodrigues¹, Aline Keli de Oliveira¹, Guilherme Morais Puga¹² 
¹PÓS GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, FACULDADE DE MEDICINA, UNIVERSIDADE 
FEDARAL DE UBERLÂNDIA, UBERLÂNDIA, MG.²PÓS GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA, 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA, UNIVERSIDADE FEDARAL DE UBERLÂNDIA, 
UBERLÂNDIA, MG. 
Introdução: Mulheres após a menopausa fazem parte dos grupos de risco de incidência de 
doenças cardiovasculares. Uma das estratégias para prevenir e tratar essas doenças é o exercício 
físico, mas não se sabe se o uso de diferentes anti-hipertensivos pode afetar as respostas 
pressóricas ao exercício. Objetivos: Verificar se há diferença nas respostas pressóricas ao 
exercício em mulheres usuárias de β-bloqueadores (BET), bloqueadores de receptores de 
angiotensina (BRA) ou não medicadas (CON). Métodos: 28 mulheres na pós-menopausa foram 
divididas nos grupos BET (n=11), BRA (n=11) e CON (n=6) e foram submetidas a um treinamento 
com exercícios combinados de moderada intensidade (aeróbicos e resistidos na mesma sessão) 
por 12 semanas, em 36 sessões de 50 minutos, sendo 30' de exercícios aeróbicos em esteira e 20' 
de exercícios resistidos. A pressão arterial foi analisada a partir de registros de ambulatoriais de 
24h realizados antes e após a intervenção e suas análises foram divididas nos períodos de 24 
horas, sono e vigília. Os dados foram analisados através de técnica de equações de estimação 
generalizadas (GEE) de dois fatores (Grupo x Tempo). Resultados: Houve efeitos de interação com 
maiores quedas de pressão arterial sistólica de 24h (p = 0,027; ΔBRA= -2,8 ± 9,0; ΔBET = -3,7 ± 
6,6; ΔCON = 4,4 ± 6,7 mmHg) e de vigília (p=0,007) em BET ao se comparar com CON, além 
efeitos de grupo entre estes mesmos grupos na PAS de vigília (p=0,031). Não foram verificados 
efeitos estatísticos referentes a tempo, outras interações, ao grupo BRA, ou as pressões diastólica 



(ΔBRA= -1,4 ± 4,4; ΔBET = -0,5 ± 5,8; ΔCON = 1,2 ± 5,6 mmHg) e média. Conclusão: 12 semanas 
de treinamento combinado em intensidade moderada causa reduções de pressão sistólica de 24 e 
de vigília mais pronunciadas em BET ao se comparar a CON, sem diferenças em relação a BRA. 
 
P68 - REPERCUSSÃO DA INFECÇÃO CRÔNICA E AGUDA POR LEISHMANIA AMAZONENSIS 
NOS PARÂMETROS GESTACIONAIS DE CAMUNDONGOS BALB/C 
¹Elias Silva do Nascimento Junior, ¹Isabela Moreti Ribeiro Marques de Souza, ¹Ludier Kesser 
Santos Silva, ¹Fernanda Regina Casagrande Giachini Vitorino e ¹Victor Vitorino Lima 
1 - Laboratório de Biologia Vascular e Histopatologia. Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, 
Universidade. Federal de Mato Grosso, Barra do Garças -MT. Brasil 
A leishmaniose cutânea localizada é a forma mais comum de leishmaniose, podendo evoluir para a 
forma difusa quando causada pelo parasito Leishmania amazonensis. Considerando que esta é 
uma doença negligenciada e evidências experimentais e clínicas serem ainda mais escassas em 
gestantes, o objetivo deste estudo foi a identificação da ocorrência de transmissão transplacentária 
da espécie L. amazonensis, e as eventuais repercussões gestacionais. Para atingir este objetivo, 
camundongos fêmeas BALB/c foram aleatoriamente inoculadas com a forma amastigota do 
parasito L. amazonensis ou veículo e divididos em três grupos: controle (N=5), agudo (N=5) e 
crônico (N=5). Ao final da prenhez, os animais foram eutanasiados, a placenta e o baço materno e 
fetal foram removidos para a quantificação da presença do protozoário L. amazonensis através da 
técnica de Reação em Cadeia da Polimerase quantitativo em Tempo Real (RT-qPCR). Além disso, 
foi realizado análises dos parâmetros gestacionais, tais como: número de fetos e reabsorções 
fetais. Este estudo foi aprovado pelo CEUA- UFMT sob o protocolo de número 
23108,920630/2017-56. A inoculação crônica de L. amazonensis resultou em maior número de 
reabsorção comparado aos grupos agudo e controle [13 (controle); 15 (agudo); 17 (crônico)] e 
menor número de fetos, controle (51), agudo (47) e crônico (33). Além disso, a infecção crônica 
apresentou duas malformações. Em contrapartida, a infecção aguda apresentou uma morte fetal. 
Através da técnica de RT-qPCR foi possível detectar DNA de L. amazonensis em baço materno e 
placenta dos grupos inoculados agudamente (1/5, baço; 2/13, placenta) e cronicamente (5/5, baço; 
4/13, placenta). Por fim, a presença de L. amazonensis também foi detectada em baço fetal [5/15 
(agudo); 2/15 (crônico)]. A partir desses resultados, observamos que o L. amazonensis pode ser 
transmitida transplacentariamente, acarretando malformações, morte fetal e alterações 
gestacionais. Portanto, a infecção por L. amazonensis em camundongos prenhas é algo que 
merece maior atenção por parte de cientistas e autoridades de saúde pública. Será importante, no 
futuro, determinar as implicações dessa infecção na interface materno-fetal, particularmente na 
região de vasos sanguíneos maternos e fetais, contidos na região do labirinto. 
 
P69 - PAPEL DO RECEPTOR CRF1 NO HIPOTALAMO LATERAL NAS RESPOSTAS 
CARDIOVASCULARES AO ESTRESSE AGUDO EM RATOS 
1,2Lucas Barretto-de-Souza; 1,2Reis, L.L.; 1,2Benini, R.; 1,2Crestani, C.C. 
1 Laboratório de Farmacologia, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), Araraquara – SP, Brasil.2 Programa Interinstitucional de pós-graduação em 
Ciências Fisiológicas (PIPGCF), UFSCar/UNESP, Araraquara/São Carlos – SP, Brasil. 
Introdução: O hipotálamo lateral (LH) é uma importante área hipotalâmica que tem sido implicada 
na integração de respostas fisiológicas e comportamentais ao estresse. Nesse sentido, estudos 
têm demonstrado o envolvimento dessa área hipotalâmica nas respostas cardiovasculares a 
estímulos aversivos. A neurotransmissão do fator de liberação de corticotrofina (CRF) tem sido 
descrita com um importante mecanismo neuroquímico no sistema nervoso central envolvido na 
etiologia das respostas fisiológicos evocados pela exposição a situações aversivas. A expressão 
dos receptores CRF1 e CRF2, bem como dos peptídeos CRF e urucortina 1 e 3, foram 
identificadas no LH. No entanto, o papel da neutransmissão CRFérgica no LH no controle das 
respostas cardiovasculares durante o estresse psicológico nunca foi reportado. Objetivo: Investigar 
o efeito da microinjeção bilateral no LH do antagonista seletivo do receptor CRF1 CP376395 (1, 0,1 
e 0,01 nmol/100nL) nas respostas cardiovasculares evocadas pelo estresse de restrição agudo em 
ratos. Materiais e Métodos: Ratos Wistar machos (250g) tiveram cânulas guias bilateralmente 
implantadas no LH. Um cateter foi implantado na artéria femoral para registro da pressão arterial 
média (PAM) e da frequência cardíaca (FC). Uma câmera termográfica foi usada para registrar a 
temperatura cutânea da cauda. O estresse de restrição foi realizado colocando os animais em um 
tubo cilíndrico de plástico por 60 minutos. Grupos independentes de animais receberam diferentes 
doses do CP376395 (1, 0,1 e 0,01 nmol/100nL) ou veículo no LH 10 minutos antes do início da 
sessão de estresse por restrição. Todos os procedimentos foram aprovados pela comissão de ética 



em uso de animais (CEUA / FCF / CAr: 23/2018). Resultados: A microinjeção bilateral de 
CP376395 nas doses de 1 e 0,1 nmol no HL alterou os valores basais de FC (F(3, 28)=5,994, 
P<0.05), porém sem alterar a PAM e a temperatura cutânea da cauda. A análise das curvas 
temporais indicou efeito do tratamento com CP376395 em todas as doses no parâmetro de FC 
(F(3, 28)=2,953, P<0,05), porém sem alterar a PAM (F(3, 28)=0,4038, P>0,05) e a temperatura 
cutânea da cauda (F(3, 28)= 0,674, P>0,05). Conclusão: A neurotransmissão CRFérgica no LH, 
atuando através da ativação do receptor CRF1, está envolvida no controle da resposta taquicárdica 
durante ameaças aversivas. Além disso, nossos dados também indicam um envolvimento do 
receptor CRF1 no HL na manutenção tônica da FC. 
 
P70 - EFEITOS DO TREINAMENTO INTERVALADO DE ALTA INTENSIDADE SOBRE A 
FREQUÊNCIA CARDÍACA E PRESSÃO ARTERIAL DE IDOSOS DIABÉTICOS 
Autores: Miller Rodrigues Barbosa1, Anselmo Eduardo Nogueira Mota1, Victor Oliveira de Sousa1, 
Camila Simões Seguro1-2, Ana Cristina Silva Rebelo2, Lucas Raphael Bento e Silva1-2 
Afiliações: ¹Departamento de Educação Física, Faculdade Araguaia – Goiânia/GO;²Faculdade de 
Medicina – Universidade Federal de Goiás – Goiânia/GO 
INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) está relacionado a alterações do sistema nervoso 
autônomo (SNA), este está ligado a diversos sistemas do organismo humano, é evidenciada a 
associação entre o DM e as doenças cardiovasculares. Os diferentes tipos e intensidades de 
exercício físico aeróbio têm sido prescritos para a minimização dos efeitos do DM2.  OBJETIVO: 
Avaliar os efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade sobre a frequência cardíaca e 
pressão arterial em idosos diabéticos. METODOLOGIA: Participaram do estudo 15 idosos (M = 8, 
H = 7) com diagnóstico de DM2 há pelo menos 5 anos (índice de massa corporal = 
30.57±2.56kg/m², idade = 66.83±5.73 anos), o estudo teve características de um ensaio clínico 
randomizado. Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética com o número 1.643.562. As 
voluntárias foram submetidas a um teste de esforço incremental em esteira rolante para a 
identificação da vVO2max. Os voluntários foram submetidos a 8 semanas de treinamento 
intervalado de alta intensidade, o protocolo utilizado foi o 30:30 (20 – 30” a 100% da vVO2máx e 
descanso passivo). Para a captação da FC foi usado um cardiofrequencímetro (Polar, v800, 
Finlândia). Os dados foram analisados no software SPSS, versão 21 sendo utilizado o test t-
pareado para comparação entre os momentos avaliados, a=5%. RESULTADOS: Foi possível 
observar redução de 138.6±15.8 para 129.9±16.1 na variável PAS e redução de 82.8±9.6 para 
72.1±8.6 na variável FC, ambas apresentaram valor significativamente estatístico (p = 0.026 e 
0.001, respectivamente), e na variável PAD não foi encontra diferença estatística. CONCLUSÃO: O 
treinamento intervalado de alta intensidade conseguiu reduzir a PAS e FC de idosos diabéticos 
submetidos a 8 semanas de treinamento, mostrando que pode ser uma possibilidade de 
intervenção nos programas reabilitação cardíaca. A redução da PAS pode ser explicada pela 
diminuição da resistência vascular periférica, resultando na vasodilatação ocasionada pelo 
exercício físico, esse aumento do fluxo sanguíneo pode decorrer da redução da modulação 
simpática o que confirmaria a redução da FC nos indivíduos avaliados. 
 
P71 - TÍTULO: PARTICIPAÇÃO DO NÚCLEO PARABRAQUIAL LATERAL NAS RESPOSTAS 
CARDIOVASCULARES E AUTONÔMICAS APÓS SOBRECARGA AGUDA DE SÓDIO EM 
RATOS ANESTESIADOS  
Ludyanne Carla da Silva1, Amanda Barbosa Coelho da Silva1, André Henrique Freiria-Oliveira1, 
Daniel Alves Rosa1, James Oluwagbamigbe Fajemiroye1, Rodrigo Mello Gomes1, Aline Andrade 
Mourão1, Gustavo Rodrigues Pedrino1. 
1. Centro de Pesquisa em Neurociência e Fisiologia Cardiovascular. Departamento de 
Fisiologia. Universidade Federal de Goiás. Goiânia- GO, Brasil. 
INTRODUÇÃO: Infusão intravenosa de solução salina hipertônica (SH – NaCl) desencadeia um 
aumento da pressão arterial, induz a uma Inibição da secreção de renina provocando uma 
natriurese. O núcleo Parabraquial lateral (NPBL) é uma estrutura pontina, que recebe projeções 
aferentes da Área Postrema e Núcleo do Trato Solitário, e que faz conexões com áreas 
prosecefálicas envolvidas no controle do balanço hidroeletrolítico. OBJETIVO: determinar a 
participação do NPBL nas respostas cardiovasculares, pressão arterial média (PAM), frequência 
cardíaca (FC), fluxo sanguíneo renal (FSR), condutância vascular renal (CVR), após a infusão de 
SH em animais anestesiados. METODOLOGIA: Ratos Wistar (280–320g; CEUA-UFG - protocolo 
nº034/12) foram anestesiados com halotano (2% em O2 100%) e após a inserção do cateter 
venoso a anestesia foi mantida pela administração de uretana (1,2 g/ kg-1, i.v) e instrumentados 
para registros de pressão arterial média (PAM), frequência cardíaca (FC) e fluxo sanguíneo renal 



(FSR). Os valores de condutância vascular renal (CVR) foram calculados a partir da razão entre o 
FSR e a PAM. Foram realizadas nanoinjeções (50nL) no NPBL de Muscimol (EXP;4mM Agonista 
Gaba A ) ou soro fisiológico (CONT; NaCl 0,15M). Cateterização da Jugular para sobrecarga de 
sódio (3M; 1,8 mL. kg-1 ). RESULTADOS: No grupo CONT a SH causou um aumento transitório da 
PAM, no grupo EXP foi observada uma queda da PAM (CONT: ∆ +10,5; EPM +4,1%; EXP: ∆ -8,6 
EPM ± 5,9% em relação ao basal; 20 min após SH; p<0,05).  Observamos que 60 min após a SH 
em CONT o aumento da PAM não foi sustentada. No entanto, em EXP a queda da PAM durou até 
o final do registro. (CONT: ∆ +5,22; EPM ±2,8%; EXP: ∆ -17,6; EPM ± 2,7% em relação ao basal; 
p<0,05). Não observamos alterações na FC, (CONT: ∆ -19,22; EPM +4,0%; EXP: ∆ -5,5; EPM ± 
18,0% em relação ao basal; 20 min após SH; p<0,05).  Na CVR observamos que a SH provoca 
uma vasodilatação no grupo CONT, e podemos observar que essa resposta foi abolida nos 
animais EXP. (CONT: ∆ +149; EPM +7,9%; EXP: ∆ +108,4; EPM ± 8,6% em relação ao basal; 20 
min após SH; p<0,05). Essa resposta foi sustentada ate o final do registro (CONT: ∆ +158; EPM 
+7,9%; EXP: ∆ +94,4; EPM ± 6,9% em relação ao basal; 60 min após SH; p<0,05). CONCLUSÃO: 
Em conjunto, nossos resultados demonstraram que a inibição farmacológica do NPBL abole a 
vasodilatação renal induzida pela sobrecarga de sódio. 
SUPPORT: CAPES, CNPQ, FAPEG e FUNTEC 
 
P72 - ANÁLISE COMPARATIVA DE PARÂMETROS CARDIORRESPIRATÓRIOS DE RATOS 
HANNOVER E SPRAGUE DAWLEY SUBMETIDOS À HIPÓXIA MANTIDA 
Darlan S. Bazilio, Karla L. Rodrigues, Davi J. A. Moraes e Benedito H. Machado 
Departamento de Fisiologia, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, SP, Brasil 
Introdução: A hipóxia mantida (HM) ativa o quimiorreflexo promovendo ajustes cardiorrespiratórios 
para garantir o suprimento de oxigênio para os tecidos. Estudos do nosso laboratório, realizados 
em ratos Wistar - RP, mostraram que a HM por 24 h induziu aumento da pressão arterial e da 
ventilação. Tendo em vista a introdução de novas linhagens de ratos no Biotério de Criação do 
Campus USP - RP, no presente trabalho avaliamos as alterações na pressão arterial, na ventilação 
e nas respostas cardiovasculares do quimiorreflexo em ratos das linhagens Hannover e Sprague 
Dawley submetidos à HM. Métodos: Utilizamos ratos jovens Hannover e Sprague Dawley (70-90 
g). Inicialmente, os ratos, sob anestesia, foram submetidos à cirurgia de canulação de artéria e veia 
femoral. No dia seguinte, os ratos foram submetidos ao protocolo de HM (24 h, FiO2 = 0,1) ou 
normóxia. Ao final deste protocolo, foram registrados os seguintes parâmetros: pressão arterial 
sistólica (PAS), diastólica (PAD), média (PAM), frequência cardíaca (FC), frequência respiratória 
(FR), volume corrente (VT), ventilação pulmonar (VE) e respostas pressora e bradicárdica do 
quimiorreflexo (CEUA #51/2018). Resultados: Os ratos Hannover submetidos à HM (n=9) não 
apresentaram alterações significativas na PAS, PAD, PAM, FC e FR em relação ao controle 
(n=10). Entretanto, VT (15,3 ± 0,7 vs. 12,5 ± 0,6 mL.kg-1, p<0,01) e VE (2692 ± 232 vs. 1985 ± 142 
mL.kg-1.min-1, p=0,01) foram significativamente maiores após a HM. A resposta bradicárdica do 
quimiorreflexo não foi alterada, porém a resposta pressora foi significativamente menor nos ratos 
HM (41 ± 3 vs. 56 ± 3 mmHg, p<0,01). Os ratos Sprague Dawley submetidos à HM (n=15) , quando 
comparados ao grupo controle (n=13), apresentaram aumento significativo de PAS (118 ± 2 vs. 
112 ± 1 mmHg, p<0,01), PAD (70 ± 1 vs. 64 ± 1 mmHg, p=0,01), PAM (92 ± 1 vs. 85 ± 1 mmHg, 
p=0,01), FR (200 ± 3 vs. 163 ± 5 cpm, p<0,0001), VT (12,4 ± 0,3 vs. 9 ± 0,4 mL.kg-1, p<0,0001), e 
VE (2482 ± 85 vs. 1469 ± 83 mL.kg-1.min-1, p<0,0001). Entretanto, a FC não foi diferente entre os 
grupos. Nesses ratos, a resposta pressora do quimiorreflexo também foi reduzida 
significativamente após a HM (44 ± 3 vs. 60 ± 2 mmHg, p=0,0005), porém a resposta bradicárdica 
não foi alterada. Conclusão: Os resultados indicam que as diferentes linhagens de ratos 
apresentam diferentes padrões de respostas cardiovasculares e respiratórias à HM e indicam que 
os ratos Hannover são menos sensíveis a esse protocolo de hipóxia, especialmente em relação as 
alterações cardiovasculares. 
Auxílio Financeiro: FAPESP, CAPES, CNPq e FAEPA 
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