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RESUMO

Tema geral e problema da pesquisa: Atualmente intervenções não farmacológicas tem sido utilizadas para  auxiliar na prevenção e tratamento de 
diversos distúrbios cardiovasculares, o treinamento aeróbico de longa duração promove cardioproteção através de mecanismos de pré-
condicionamento isquêmico tardio (PCI). No entanto, o PCI precoce desencadeado pela sessão de exercício ainda permanece pouco
compreendido. Embora o exercício resistido (ER) tenha sido altamente recomendado por várias diretrizes de saúde pública, não há evidências de 
que o mesmo promova PCI. Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi investigar se o ER promove o PCI cardíaco por meio de um mecanismo 
dependente de óxido nítrico (NO). Metodologia: Para o protocolo de exercício, foi utilizado o modelo de Tamaki para exercício resistido em ratos, 
os animais executaram uma série de dez repetições com intervalos de dois minutos de intervalo entre as séries, posteriormente, utilizando a 
metodologia ex vivo de coração isolado e perfundido (sistema de reperfusão aórtica do tipo Langendorff), os corações foram submetidos a um 
protocolo de isquemia-reperfusão miocárdica (IR). Nesta montagem experimental, o átrio esquerdo foi removido para a colocação de um 
balonete no ventrículo esquerdo, conectado a um transdutor pressórico. Após a montagem do sistema, foi aguardado um período de 20 minutos 
para estabilização, sob a perfusão de tampão de Krebs, oxigenado (95% de O2 e 5% de CO2, a 37°C) a uma pressão de 80 cmH2O, posteriormente, 
o fluxo foi ocluído de forma global durante 30 minutos. Após esse tempo, o fluxo foi reestabelecido e o tampão perfundido por 60 minutos sob o 
monitoramento da pressão desenvolvida no ventrículo esquerdo (PDVE) e foram obtidos a FC e as derivadas temporais de pressão ventricular 
máxima (+dP/dt) e mínima (-dp/dt) nas condições basais do coração e durante o período de reperfusão. Os dados foram captados pelo software 
WindaqEX® e analisados em LabChart7® (ADInstruments). Após o protocolo de IR, os corações foram seccionados horizontalmente e
posteriormente foi mensurada a região do infarto e a produção de NO. Resultados: O ER promoveu elevação dos níveis de nitrito sistêmico. Além 
disso, o RE preveniu totalmente a perda de contratilidade cardíaca e a extensão do tamanho do infarto do miocárdio em comparação com ratos 
não exercitados (NE). O ER restaurou os segmentos ST aberrantes e reduziu arritmias induzidas pela IR. Conclusão: Em conjunto, nossos achados 
indicam fortemente que ER promove PCI precoce por um mecanismo dependente de óxido nítrico.
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