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RESUMO 

 

 

As doenças cardiovasculares são responsáveis por um número significativo de mortes 

constituindo um problema a nível global. O treinamento físico aeróbico (TFA) constitui uma 

ferramenta não farmacológica no combate às doenças cardiovasculares, devido às adaptações 

promovidas ao sistema cardiovascular, como hipertrofia cardíaca fisiológica, bradicardia e 

redução dos níveis pressóricos. O Sistema Renina-Angiotensina (SRA) é considerado um dos 

principais sistemas envolvidos na homeostasia cardiovascular tendo como principais 

peptídeos ativos a Angiotensina II (Ang II) que, via AT1, é um potente hipertensivo e exerce, 

na maioria das vezes, efeitos deletérios ao SCV; e a Angiotensina 1-7 (Ang 1-7), que via Mas, 

exerce efeitos cardioprotetores e antagônicos a Ang II. Estudos recentes apontam o eixo Ang-

(1-7)/Mas como mediador nas adaptações cardiovasculares do TFA. O presente estudo 

objetivou investigar os efeitos do treinamento físico sobre a frequência cardíaca (FC) e 

pressão arterial (PA) de camundongos knockout para o receptor Mas. Foram utilizados 33 

camundongos C57/BL6 machos sendo 17 animais selvagens (WT) e 16 animais knockout 

para o Mas (KO) distribuídos em quatro grupos experimentais: sedentário selvagem (SWT); 

treinado selvagem (TWT); sedentário knockout (SKO) e treinado knockout (TKO). O 

protocolo de treinamento em piscina teve a duração de 10 semanas. A PA e FC foram 

mensuradas por pletismografia de cauda ao final do período experimental. Após dez semanas 

de treinamento físico aeróbico as adaptações cardiovasculares do TFA não foram observadas 

nos animais knockout para o receptor Mas. Para os valores de FC (SWT: 622,9 ± 68,29; TWT: 

478,0 ± 26,60*; SKO: 541,1 ± 70,94; TKO: 500,9 ± 44,83) e PAS (SWT: 132,0 ± 7,15; TWT: 

117,0 ± 12,30*; SKO: 138,7 ± 10,20; TKO: 130,8 ± 7,18) as diferenças foram encontradas 

apenas entre os animais selvagens treinados e sedentários. Isoladamente, estes achados 

sugerem que, na ausência do eixo Ang(1-7)/Mas, as adaptações cardiovasculares ao 

treinamento físico aeróbio não são encontradas. 

 

Palavras chave: treinamento físico, Angiotensina 1-7, receptor Mas 
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1. Introdução 

 

 

 As Doenças cardiovasculares (DCVs) são responsáveis por um número significativo 

de mortes nos países desenvolvidos e em desenvolvimento constituindo um problema a nível 

global (LAURENTI et al. 2000).  Mudanças no estilo de vida a partir da prática regular de 

exercícios físicos e adoção de hábitos alimentares saudáveis constituem as principais 

ferramentas não-farmacológicas no combate e prevenção  das DCVs.  

Já é bem documentado na literatura que o treinamento físico aeróbico promove 

adaptações benéficas ao sistema cardiovascular, dentre estas adaptações destacam-se a 

bradicardia e redução dos níveis pressóricos (RONDON E BRUM, 2003). Em conjunto, estas 

alterações promovem uma redução da sobrecarga cardíaca reduzindo os riscos do surgimento 

das doenças cardíacas tais como, cardiomiopatias, infarto do miocárdio e insuficiência 

cardíaca.   

O Sistema Renina-Angiotensina (SRA), tem sido considerado um dos principais 

sistemas envolvidos na homeostasia cardiovascular sendo composto por dois principais 

peptídeos biologicamente ativos: A Angiotensina II (Ang-II) e a Angiotensina 1-7 (Ang 1-7). 

O primeiro exerce efeitos, na maioria das vezes, deletérios ao sistema cardiovascular tais 

como a indução de arritmias cardíacas (FERREIRA et al., 2001), fibrose, hipertrofia cardíaca 

(SADOSHIMA et al., 1993), além de aumento da pressão arterial. Já o segundo, a Ang-(1-7), 

na maioria das vezes, exerce efeitos cardioprotetores e antagônicos à Ang II, tais como, 

redução da incidência das arritmias cardíacas, inibição da fibrose, da hipertrofia cardíaca e 

redução dos níveis pressóricos. 

Apesar do conhecimento dos efeitos cardioprotetores da Ang 1-7, até recentemente 

não se conhecia o receptor endógeno pelo qual a Ang-(1-7) exercia seus efeitos. Em 2003, 

Santos et al. mostraram que o receptor Mas é o principal receptor mediador  das ações da 

Ang-(1-7). Nos últimos anos, os efeitos cardioprotetores da Ang-1-7 têm sido confirmados 

com a utilização de animais Mas-/- que apresentam diversas disfunções metabólicas e 

cardíacas, tais como dislipidemias (SANTOS, 2008) e redução da contratilidade cardíaca 

(DIAS-PEIXOTO et al., 2008). 

Estudos recentes mostram que o eixo Ang-(1-7)/Mas está envolvido com as 

adaptações cardiovasculares ao treinamento. De uma forma geral, os estudos indicam que o 
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treinamento físico é acompanhado por uma redução da atividade ou expressão do eixo 

ECA/Ang-(II)/ATI (FERNANDES et al., 2011) e/ou aumento da atividade ou expressão do 

eixo ECA2/Ang-(1-7)/Mas (FILHO et al., 2008). 

Sabendo-se, portanto que o SRA está envolvido com as adaptações do treinamento e 

que animais Mas-/- apresentam disfunção metabólica e cardiovascular, levantamos a hipótese 

inicial de que animais Mas-/- não responderiam de forma adequada ao estímulo do 

treinamento físico, ou seja, a presença do receptor Mas seria importante para a geração das 

adaptações cardiovasculares clássicas do treinamento físico.  

 

 

1.1 Justificativa 

 

 Atualmente, já é bem compreendido que o treinamento físico aeróbico (TFA) promove 

adaptações cardiovasculares como a bradicardia de repouso e redução de níveis pressóricos. 

Estas adaptações levam a uma redução da sobrecarga cardíaca, que por sua vez, previne o 

surgimento das doenças cardiovasculares (DCVs). 

Neste contexto, o SRA tem tido destaque dentre os sistemas hormonais envolvidos nas 

adaptações cardiovasculares ao TFA, de forma especial para este trabalho, o eixo Ang 1-7 / 

receptor Mas.  

 A relevância deste trabalho se dá pela escassez de estudos na literatura científica que 

investigam a participação do eixo Ang-(1-7) / receptor Mas nas adaptações cardiovasculares 

ao TFA.   

 

 

1.2  Objetivo 

 

 

Avaliar os efeitos do treinamento físico aeróbico sobre a frequência cardíaca e pressão 

arterial de camundongos knockout para o receptor Mas. 
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2. Revisão de Literatura 

 

 

2.1 Adaptações cardiovasculares ao TFA 

 

 

A prática de atividade física sistematizada é denominada de exercício físico e pode ser 

classificados como resistido ou aeróbico. Este último é o de nosso maior interesse e se 

caracteriza por atividades de longa duração e de baixa a moderada intensidade, que realizados 

de forma crônica promove adaptações ao sistema cardiovascular. 

Neste sentido, o treinamento físico aeróbico promove diversas alterações anatômicas e 

hemodinâmicas (RONDON E BRUM, 2003) que culminam em adaptações cardiovasculares, 

dentre estas as adaptações cardíacas de hipertrofia fisiológica (BLOMQVIST & SALTIN, 

1983) e bradicardia (NEGRÃO et al.,1992; GAVA et al., 1995), além das adaptações 

vasculares e metabólicas  como a redução da pressão arterial de repouso (WHELTON et al., 

2002). 

 A hipertrofia cardíaca fisiológica ocorre especialmente a uma sobrecarga de volume 

que ocorre ao longo do período do TFA gerando um aumento das câmeras ventriculares, 

especialmente do ventrículo esquerdo, e espessamento das paredes ventriculares com a 

inserção de sarcômeros em série (WAKATSUKI et al., 2004). 

 A bradicardia de repouso é um marcador de eficiência do TFA e sua ocorrência pode 

ser explicada por três mecanismos: 1) aumento do tônus vagal para o coração (MEDEIROS et 

al., 2004); 2) diminuição do tônus simpático para coração (GAVA et al., 1995); 3) diminuição 

da FC intrínseca (NEGRÃO et al., 1992). 

 Já os principais mecanismos que explicam a redução da pressão arterial de repouso 

após o TFA são: 1)redução do débito cardíaco de repouso (VERÁS-SILVA et al., 1997; 

2)redução do tônus simpático (SILVA et al., 1997) e 3) a maior produção de substâncias 

vasodilatadoras (CLAUDINO et al., 2004; WOODMAN et al., 2005).   

 Alterações metabólicas também são observadas com o treinamento físico aeróbico, 

como aumento das enzimas oxidativas do ciclo de Krebs e cadeia respiratória (SALTIN E 

GOLLNICK, 1983; BOOTH E THOMASON, 1991;). Maughan et al. (2000), corroborando, 

observou um aumento no tamanho e número de mitocôndrias e sua  capacidade em gerar ATP 

pela fosforilação oxidativa. Em conjunto, estas adaptações fazem parte de um mecanismo de 
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adaptações cardiovasculares benéficas na prevenção e combate às doenças cardiovasculares 

(DCVs). 

 

2.2 Sistema Renina-Angiotensina e Treinamento Físico 

 

 

 Na visão clássica, o SRA é composto por enzimas e peptídeos que levam a formação 

da Angiotensina II (Ang II) e as ações desta se dão por mediação dos receptores AT1 e AT2. 

Via receptor AT1, a Ang II exerce efeitos hipertensivos e deletérios no remodelamento 

cardíaco, contribuindo no processo de hipertrofia patológica (SENBONMATSU et al., 2003), 

arritmias (FERREIRA et al., 2001) e fibrose (SADOSHIMA et al., 1993).  

Na visão moderna, o SRA é visto como um complexo sistema hormonal composto por 

enzimas e peptídeos vasoativos hipertensivos e anti-hipertensivos que agem de modo 

endócrino, parácrino e autócrino (SIMÕES-E-SILVA et al., 1997; SANTOS et al., 2000) e 

tem como principal produto final a Ang 1-7. A sua síntese consiste na conversão da Ang I, 

pela ECA2, em Angiontensina 1-9, e posteriormente em Ang 1-7, pela ECA (principal via de 

inativação da bradicinina) ou outras peptidases (DONOGHUE et al., 2000) ou pela conversão 

direta, pela ECA2, de Ang II em Ang 1-7 (VICKERS et al., 2002). Esta tem como principal 

ligante endógeno o Mas e exerce, na maioria das vezes, ações cardioprotetoras e antagônicas a 

Ang II/ AT1. 

Vários estudos elucidam os efeitos da Ang 1-7 via receptor Mas sobre o sistema 

cardiovascular, dentre eles a inibição da proliferação de células musculares lisas vasculares 

(FREEMAN et al., 1996), inibição do crescimento dos cardiomiócitos (TALLANT et al., 

1999),  efeito antitrombótico (KUCHAREWICZ et al., 2000) e antiarrítmico (FERREIRA et 

al., 2001), indução de vasodilatação coronariana (BROSNIHAN et al., 1996), capacidade de 

potencialização do efeito hipotensor da bradicinina (BK) e sua contribuição para os efeitos 

inibidores da ECA (PAULA et al., 2004; FERNANDES et al., 2005); 

 Em condições de exercício agudo, o papel fundamental do SRA na homeostase, é bem 

descrito. Warren et al. (2001) mostraram que o SRA atua no controle da PA e que tanto a 

inibição da ECA quanto o bloqueio do AT1 são capazes de reduzir a pressão arterial média 

(PAM) durante o exercício. 

No entanto, a participação do SRA nas adaptações cardiovasculares crônicas do TFA 

bem como a mediação da Ang-1-7 e do receptor Mas ainda não são bem compreendidas. De 

forma interessante, nos últimos quatro anos, estudos indicam que a Ang 1-7 e seu receptor 



10 

 

Mas, têm papel importante no desenvolvimento das adaptações cardiovasculares decorrentes 

do TFA. 

 Filho et al. (2008) mostraram um aumento na relação Ang 1-7/Ang II  e na expressão 

do Mas, no ventrículo esquerdo, em ratos espontaneamente hipertensos submetidos ao TFA. 

Esta relação indica que, em animais treinados, as ações da Ang 1-7 sobrepõem as ações Ang 

II, favorecendo as ações benéficas da Ang-(1-7) sobre o sistema cardiovascular. Corroborando, 

em um estudo com ratos obesos submetidos ao TFA, Barreti (2010) observou um aumento da 

atividade e concentração da ECA2 no ventrículo esquerdo em ambos os grupos treinados, 

independentemente da obesidade, o que sugere que o exercício físico, por si só, foi eficiente 

em aumentar a ECA2. De maneira concernente, Fernandes et al. (2011) observou, após o 

treinamento físico de natação, uma redução da ECA cardíaca e níveis de Ang II e aumento 

nos níveis de Ang 1-7) 

 

 

2.3 Animais Mas-/- 

 

 

 Para possibilitar a investigação das ações de tal receptor, um modelo experimental, 

knockout Mas (Mas -/-) foi desenvolvido, a partir da engenharia genética. A partir da deleção 

gênica o animal Mas-/- não expressa a proteína Mas e, portanto a Ang 1-7 não pode exercer 

seus efeitos neste organismo. Camundongos Mas -/-, quando comparados a animais selvagens, 

apresentam disfunções no sistema cardiovascular como redução na contratilidade cardíaca 

(DIAS-PEIXOTO et al., 2008), prejuízo na função cardíaca in vitro, aumento da pressão de 

perfusão coronária e diminuição na fração de encurtamento (SANTOS et al., 2011); e também 

disfunções no sistema endócrino como hiperglicemia e aumento dos lípedes circulantes 

(SANTOS et al., 2008), além de ausência do efeito antidiurético, em animais com sobrecarga 

hídrica (SANTOS et al., 2003). 
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3. Metodologia 

 

 

3.1 Grupos Experimentais 

 

No estudo foram utilizados camundongos machos, C57/BL6 selvagem (Mas+/+) e 

knockout para o receptor Mas (Mas-/-), com idade de 12 semanas. Os grupos experimentais 

foram divididos em 1) Selvagem sedentário – 9 camundongos Mas+/+ que não realizaram 

treinamento físico; 2) Selvagem treinado – 7 camundongos Mas+/+ que realizaram 

treinamento físico; 3) Knockout sedentário – 8 camundongos Mas-/- que não realizaram 

treinamento físico; 4) Knockout treinado – 8 camundongos Mas-/- que realizaram treinamento 

físico. 

Os animais foram fornecidos pelo Dr. Robson Augusto dos Santos (Departamento de 

Fisiologia e Biofísica, UFMG). Os animais foram mantidos, manipulados e sacrificados 

conforme recomendações do “Guia de Manutenção e Uso de Animais de Laboratório” e de 

acordo com o Comitê de Ética em Experimentação Animal (CETEA) da UFMG. A presente 

proposta foi aprovada pelo referido comitê de ética (protocolo de número 036/10). 

 

 

3.2 Protocolo do exercício em piscina 

 

Aclimatação ao biotério e ao exercício – assim que os animais chegaram ao laboratório 

ocorreu, durante uma semana, a aclimatação às condições do biotério e ao ciclo invertido (12 

horas claro-escuro). Neste mesmo período, os animais foram aclimatados ao exercício: os 

animais eram mantidos na piscina por 10 minutos diários, sem sobrecarga, até o final da 

semana (temperatura da água 31 ± 1º C). 

 

Determinação da intensidade máxima do exercício em piscina – consistiu em um protocolo 

de carga progressiva até exaustão, realizado 48 horas após o período de aclimatação. Antes da 

realização do teste os animais foram pesados para que, a partir da massa corporal dos mesmos, 

fossem confeccionadas sobrecargas correspondentes a 2% da massa corporal. O teste foi 

realizado individualmente, na mesma raia, com água na temperatura de 31 ± 1º C. A partir do 

momento em que o animal, com uma sobrecarga de 2% afixada na cauda, era colocado na 

água, o cronômetro era disparado. O teste foi de caráter contínuo, porque não houve 
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necessidade de retirar o animal da água quando era adicionada a sobrecarga, a cada três 

minutos, até a exaustão. O estado de exaustão foi caracterizado pela mudança no padrão do 

nado do animal, o qual passava a „cavalgar‟ e, logo era retirado da piscina.  A capacidade 

aeróbica máxima foi definida como a maior sobrecarga alcançada durante o teste. 

 

Treinamento na piscina - Os camundongos foram submetidos a diferentes tempos e 

intensidades de treinamento, durante as dez semanas de experimento conforme protocolo de 

treinamento em piscina (Almeida e et al., 2009). Os animais foram pesados no início de cada 

semana, às segundas-feiras pela manhã, antes de iniciarem o exercício (pesagem extra de cada 

animal foi realizada nos dias dos testes). Os animais treinaram de segunda à sexta-feira no 

período da manhã. Objetivando evitar qualquer diferença em relação à natação dos animais na 

piscina, as raias foram alternadas a cada dia de treinamento e os testes de exaustão eram 

considerados como dia de treinamento. Após a primeira semana (quatro dias de adaptação e 

um teste de carga máxima no quinto dia) os animais descansaram 72 horas e, na segunda 

semana, foi iniciado o protocolo de treinamento físico propriamente dito. Nessa semana os 

animais treinaram numa frequência de 5 vezes, com um volume de 40 minutos diários  a uma 

intensidade de 50% da carga máxima (CM). Na terceira semana a intensidade foi mantida e 

houve um acréscimo de 10 minutos no volume diário de exercício. Na 4ª semana os animais 

treinaram 5 vezes, por 40 minutos a 60% da CM. Na 5ª semana o volume se manteve, porém a 

uma intensidade de 70% da CM. Na 6ª e 7ª semanas os animais se exercitaram 5vezes, por 40 

minutos, a 80% da CM. Na 8ª, 9ª e 10ª semanas os animais se exercitaram 5 vezes, por 60 

minutos, a 80% da CM. Após 72 horas do final do treinamento foi realizado um novo teste de 

carga máxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SEMANA 2 E 3 

50% CM 
5X 

40 -50 min 

60% CM 
5X 

40 min 

SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6-10 

80% CM 
5X 

40-60 min 

 

 

 

70% CM 
5X 

40 min 

SEMANA 1 

ADAPTAÇÃO 

72h 
72h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema ilustrativo do protocolo de treinamento físico em piscina 
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3.3 Avaliação da Frequência Cardíaca e Pressão Arterial 

 

 

O registro da pressão arterial sistólica (PAS) e frequência cardíaca (FC), foram 

realizados após o período de treinamento, antecedendo o sacrifício, pelo método não invasivo 

da pletismografia caudal. As medidas foram realizadas utilizando o sistema CODA (Kent 

Scientific, CODA - Torrington, CT, EUA). Inicialmente os animais passaram por uma 

adaptação no sistema para minimizar o estresse durante a avaliação. Para realização da 

medida os camundongos foram acondicionados em um tubo cilíndrico de acrílico, no qual 

foram aquecidos e ventilados de maneira adequada para a realização das medidas. Para tal 

procedimento, inseriu-se na cauda dos animais em um manguito de borracha adaptado à 

região proximal da cauda e conectado ao esfignomanômetro para insuflar e desinsuflar em 

intervalos fixos de aproximadamente 50 segundos. Próximo ao manguito foi acoplado um 

transdutor de pulso (sensor) que captava os sinais, que eram enviados e registrados em 

computador. Através dos pulsos de pressão registrados foram determinadas PAS e PAD e, 

calculada a frequência cardíaca.  

 

 

3.4 Análise estatística 

 

 

Os dados são apresentados como a média ± desvio padrão. Para comparações de duas 

variáveis foi utilizado o teste t student e, para comparação de mais de duas variáveis foi 

utilizado o teste one way ANOVA. O nível de significância foi estabelecido para um *p< 0,05. 
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4. Resultados 

 

Os resultados de FC confirmaram nossa hipótese inicial: o TFA, por dez 

semanas, promoveu redução da FC nos animais TWT, quando comparados aos 

animais SWT. Porém, esta adaptação não foi observada nos animais TKO em 

comparação com os animais SKO. Em relação aos grupos que não foram submetidos 

ao TFA, animais SKO apresentam FC menor em relação aos animais SWT. 

 

 

 

 

 

 Em relação a PAS, os resultados também afirmaram nossa hipótese inicial: o TFA 

reduziu os níveis pressóricos nos animais TWT, quando comparados aos animais SWT. No 

entanto, os animais TKO, não obtiveram esta adaptação, quando comparados aos animais 

SKO. 
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GRÁFICO 2: Pressão arterial sistólica (PAS), em mmHg, de animais sedentários selvagem 

(SWT), treinados selvagens (TWT), sedentários knockout (SKO) e treinados knockout (TKO).  

* p<0,05 

GRÁFICO 1: Frequência cardíaca (FC), em bpm, de animais sedentários selvagens (SWT), 

treinados selvagens (TWT), sedentários knockout (SKO) e treinados knockout (TKO).                  
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5. Discussão 

 

O objetivo deste estudo foi investigar os efeitos do treinamento físico aeróbico (TFA) 

sobre a frequência cardíaca (FC) e pressão arterial (PA) de camundongos knockout para o 

receptor Mas (Mas -/-). Como esperado, o TFA promoveu adaptações nos animais treinados 

selvagens (TWT) que apresentaram redução da frequência cardíaca e da pressão arterial 

sistólica. No entanto, o TFA não promoveu essas adaptações cardiovasculares nos animais 

treinados Mas -/- (TKO) sugerindo que o receptor Mas está envolvido nas adaptações 

cardiovasculares ao TFA. 

Nos últimos cinco anos, alguns estudos sugerem que o SRA, especialmente o eixo 

Ang 1-7/Mas, participa das adaptações cardiovasculares ao TFA tanto em animais sadios 

como acometidos por patologias. Em um estudo com ratos obesos e não obesos submetidos ao 

TFA, Barreti et al. (2010) observaram um aumento da atividade e concentração da ECA2 

(principal enzima envolvida na formação da Ang-(1-7)) no ventrículo esquerdo em ambos os 

grupos treinados. Filho et al. (2008) realizaram um protocolo de TFA em piscina com ratos 

Wistar hipertensos (SHR) e observaram que estes animais desenvolveram hipertrofia cardíaca 

fisiológica associada com aumento na concentração de Ang-(1-7) e na expressão do Mas no 

ventrículo esquerdo (VE). Corroborando com estes resultados, Fernandes et al. (2011) 

também associaram o desenvolvimento de hipertrofia cardíaca fisiológica em ratos Wistar 

normotensos com a redução na atividade da ECA e aumento da atividade da ECA2 no 

ventrículo esquerdo destes animais. Além disso, a redução na atividade da ECA foi 

acompanhada pela redução nos níveis de Ang II e o aumento na atividade da ECA2 foi 

seguido por um aumento na produção de Ang-(1-7) sugerindo que o TF aumenta a produção 

de Ang 1-7, a partir da Ang II.  

Dos estudos citados, dois observaram o desenvolvimento de hipertrofia cardíaca 

seguida de aumento da expressão de Ang 1-7 e de Mas no VE (FILHO et al., 2008) ou 

redução na atividade da ECA e Ang II e aumento na atividade da ECA 2 (FERNANDES et 

al., 2011). Apesar destes estudos não terem avaliado os efeitos do TFA sobre a FC, a 

hipertrofia cardíaca fisiológica é uma adaptação cardiovascular que pode estar envolvida com 

a bradicardia, pois o aumento da cavidade ventricular esquerda pelo TFA aumenta o volume 

de ejeção cardíaco permitindo que o coração possa bater em um ritmo mais lento para manter 

o débito cardíaco (EKBLOM & HERMANSEN, 1968). 
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Apesar desta possibilidade, ainda não é bem compreendido a participação do eixo 

Ang-(1-7) nas adaptações cardiovasculares ao treinamento. Neste contexto, a constatação de 

que animais Mas-/- treinados não apresentam bradicardia e redução da pressão arterial 

sistólica reforça a participação do receptor Mas nas adaptações ao TFA e traz mais 

especulações a respeito dos possíveis mecanismos envolvidos nestas respostas.  

As possíveis explicações para a constatação de que animais Mas-/- apresentam falha 

no desenvolvimento da bradicardia e redução da pressão arterial sistólica em resposta ao TFA 

se baseiam nas ações periféricas e centrais da Ang-(1-7). Já é bem documentado que a Ang-

(1-7) é um potente vasodilatador central e periférico. A Ang 1-7 é capaz de aumentar a 

sensibilidade do barorreceptor (CAMPAGNOLE-SANTOS et al., 1992) e potencializar o 

efeito vasodilatador da bradicinina (PAULA et al., 1995) e do óxido nítrico (NO) 

(BROSNIHAN et al., 1996). No que diz respeito a bradicinina, a sua interação com a Ang 1-

7, foi mostrada in vivo (PAULA et al., 1995; LIMA et al., 1997), em cultura de células 

(DEDDISH et al., 1998) e em vasos isolados (LI et al., 1997).  Portanto, acreditamos que o 

TFA promove aumento das concentrações teciduais e plasmáticas da Ang-(1-7) em animais 

Mas-/-, porém o efeito vasodilatador da Ang-(1-7) está abolido nestes animais.  

Já em relação aos efeitos da Ang-(1-7)/Mas sobre a FC, os resultados ainda são 

controversos. Santos et al. (2004) mostraram que o aumento dos níveis plasmáticos de Ang-

(1-7) observado em ratos que superexpressam Ang-(1-7), produziu um aumento da FC basal 

em condições in vivo e in vitro.  Além disso, Santos et al. (2006) observaram que corações 

isolados de camundongos Mas-/- apresentam redução na FC comparados a camundongos 

selvagem (Mas+/+). Por outro lado, Braga et al. (2002) observaram que a infusão de Ang 1-7, 

por sete dias, promoveu uma discreta bradicardia em ratos Wistar e Campagnole-Santos et al. 

(1992) notaram uma melhora no controle reflexo da FC, em SHR, após a infusão, central ou 

periférica, de Ang 1-7. Benter et al. (1995) mostrou que infusões intravenosas de Ang 1-7 

inverteram os efeitos inibitórios da Ang II no controle reflexo da FC em ratos SHR  Wistar 

Kyoto. Em concordância, um estudo de Cangussu (2008), mostrou que a Ang-(1-7) pode 

ativar centralmente os mecanismos de bradicardia e, estes efeitos, são mediados pelo receptor 

Mas. Nos dois últimos estudos, microinjeções na medula ventrolateral caudal do bulbo 

restauraram a bradicardia barorreflexa em ratos com hipertensão renovascular e o uso do 

antagonista do receptor Mas, o A779, aboliu estas respostas.  

Apesar destas discordâncias, a maioria dos estudos indicam que a Ang-(1-7) estimula 

a bradicardia e os estudos que indicam efeitos de aumento da FC devem ser interpretados com  
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cautela. Os estudos de Santos et al (2004), por exemplo, observaram efeito taquicárdico da 

Ang-(1-7), porém  utilizaram animais transgênicos que tem níveis de Ang-(1-7) plasmáticos 

em concentrações muito superiores aos níveis fisiológicos. Estudos destes mesmos autores, 

em 2006, mostraram que animais Mas-/- apresentaram redução da FC comparados animais 

Mas+/+. De Mello (2004) mostrou que a Ang 1-7 ativa a bomba de sódio, hiperpolarizando a 

célula cardíaca reestabelecendo a condução do impulso durante a isquemia e reperfusão o que 

indica que o efeito antiarritmogênico da Ang 1-7 (FERREIRA et al., 2001) poderia ser devido 

a mudanças nas correntes iônicas. Estas observações sugerem que a Ang 1-7 poderia 

realmente modular alguns componentes de correntes iônicas de marcapasso através da 

estimulação do Mas efeitos estes abolidos nos animais Mas-/-.  

Neste sentido, uma possível explicação pelo não desenvolvimento da bradicardia em 

camundongos Mas-/- é que estes, naturalmente, já possuem uma FC menor. Entretanto, os 

mecanismos envolvidos nas alterações de FC em camundongos Mas-/-ainda precisam ser 

estabelecidos. Neste sentido acreditamos que em condições fisiológicas a Ang-(1-7) promove 

redução da FC e, estes efeitos, são abolidos em animais Mas-/-. 

Para confirmar a participação do eixo Ang-(1-7) /Mas nas adaptações cardiovasculares 

ao TFA sugerimos que novos experimentos sejam realizados com animais que 

superexpressam Ang-(1-7) para avaliar, por exemplo, se de forma oposta aos animais Mas-/-, 

animais que superexpressam Ang-(1-7) apresentam uma resposta exacerbada das adaptações 

cardiovasculares ao TFA, mais especificamente uma maior resposta bradicárdica e de redução 

da pressão arterial.  
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6. Conclusão 

 

Em conclusão, este estudo mostrou que, de forma oposta aos camundongos selvagem 

(Mas+/+), camundongos knockout para o receptor Mas (Mas-/-) não apresentaram bradicardia 

de repouso e redução de níveis pressóricos após o treinamento físico aeróbico, ou seja, o 

treinamento físico aeróbico não foi eficiente em promover adaptações cardiovasculares nos 

animais Mas -/-. Portanto, o receptor Mas é essencial para que ocorram adaptações 

cardiovasculares ao treinamento físico aeróbico. 
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