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RESUMO

A desnutrição crônica promovida em ratos wistar (DBR-CR) modifica a hemodinâmica cardíaca estabelecendo um quadro de insuficiência cardíaca 
(IC). Neste trabalho avaliamos a sinalização β-adrenérgica e a função cardíaca e determinamos o efeito do propranolol como cardioprotetor.  
Após o desmame, ratos Wistar foram divididos em: Controle e Controlep (alimentados com dieta convencional sem e com tratamento com 
propranolol à 30mg/Kg respectivamente); DBR-CR e DBR-CRp (desnutridos sem ou com tratamento respectivamente). Após o sacrifício (13 
semanas), os corações foram divididos para ensaios de Langendorff (n=5 cada grupo) e bioquímicos (n=5 cada grupo) - Procedimentos aprovados 
pelo CEUA da UFRJ (DFCICB030). A pressão ventricular esquerda máxima (PDmáx) do grupo DBR-CR  reduziu comparado ao controle (70±11 vs 
127±1 mmHg, p<0,05); bem como o índice de contratilidade (+dP/dTmax) (283±18 vs 470±55 mmHg/s, p><0,05) e o índice de relaxamento (-
dP/dTmáx) (366±28 vs 531±7 mmHg/s, p><0,05). O tratamento com propranolol reduziu a PDmáx em 20% no Cp e se manteve no grupo DBR-CRp. 
A +dP/dTMax  e -dP/dTMax reduziram cerca de 40% no Cp e aumentaram 120% no DBR-CRp. O Efeitomax do isoproterenol no grupo DBR-CR 
reduziu (143±15 vs 184±11) e na curva de Frank-Starling houve deslocamento para a esquerda e a capacitância reduziu-se em 27%. O tratamento 
com propranolol reduziu em 60% o Emáx do DBR-CRp. A avaliação bioquímica demonstrou: (1) diminuição da razão entre atividade e expressão 
da proteína cinase A (PKA) no grupo DBR-CR e aumento dessa razão no grupo DBR-CRp; (2) diminuição de 65% da atividade da proteína cinase C 
(PKC) dependente de DAG, com diminuição da expressão da PKCα (isoforma protetora da IC) e aumento da expressão de PKCε (envolvida no 
desenvolvimento da IC) no grupo DBR-CR e evento contrário no grupo DBR-CRp; (4) aumento da expressão do trocador Na+/Ca2+ (40%) no grupo 
DBR-CR. A redução da contratilidade e da complacência, observada pela curva de Frank-Starling e a dimuição da resposta ao isoproterenol 
confirmam a instalação da IC no grupo DBR-CR. Esse evento está associado a dessensibilização da via β-adrenérgica observada pela diminuição da 
atividade e expressão de PKA. A redução da atividade da PKC e a diminuição da expressão do trocador Na+/Ca2+ corroboram para a observação 
do desequilíbrio da homeostasia intracelular de Ca2+, que concorre para o quadro de IC no rato adulto. O tratamento com propranol retornou as 
funções basais, entretanto diminuiu a responsividade ao isoproterenol.  Ao mesmo tempo que aumentou a expressão da PKCα protetora contra 
IC. Apoio financeiro: CNPq, 
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