
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

Rafael Agenor de Morais 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DO DECANOATO DE NANDROLONA NA FUNÇÃO 

CARDÍACA DE RATOS WISTAR SUBMETIDOS A TREINAMENTO 

RESISTIDO. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina 

2018 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA  

 

 

Rafael Agenor de Morais 

 

 

 

 

 

EFEITOS DO DECANOATO DE NANDROLONA NA FUNÇÃO 

CARDÍACA DE RATOS WISTAR SUBMETIDOS A TREINAMENTO 

RESISTIDO. 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Cardoso Cassilhas 

Coorientador: Msdo. Caíque Olegário Diniz e Magalhães 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

curso de Educação Física da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 

como requisito parcial para obtenção de título de 

licenciado em Educação Física. 

 

 

 

Diamantina 

2018



 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, por ter me concedido saúde e força para chegar 

ao final dessa jornada. 

A minha família e em especial minha mãe Ana Cláudia e minha avó Maria de 

Lourdes que não mediram esforços para me ajudar. 

A instituição da UFVJM pelo ambiente de estudo e cada funcionário pelos 

serviços prestados. 

Ao meu professor orientador Ricardo Cardoso Cassilhas, pela orientação, 

confiança e apoio. 

Aos integrantes do grupo de pesquisa LETFis(Laboratório experimental de 

treinamento físico). 

Agradeço todos àqueles que de alguma forma contribuíram para realização desse 

trabalho. 

 

Rafael Agenor de Morais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

O Decanoato de Nandrolona (DN) é constantemente utilizado para melhorar o desempenho 

esportivo de atletas ou por praticantes de treinamento resistido com finalidades estéticas. No 

entanto, vários estudos têm mostrado efeitos adversos do uso abusivo e crônico de DN no 

sistema cardiovascular. Devido ao fato do treinamento resistido trazer benefícios à saúde geral 

e cardiovascular, é importante entender que o DN pode suplantar os efeitos benéficos deste 

exercício físico. Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar as alterações na 

função cardíaca de ratos Wistar submetidos a treinamento resistido associadoà aplicação de 

Decanoato de Nandrolona (DN). Métodos: Os animais foram distribuídos em quatro grupos 

(n=10 cada grupo): a) grupo Sedentário salina (SED/SAL): b) grupo treinamento salina 

(TREIN/SAL): c) grupo Sedentário deca (SED/DECA): d) grupo treinamento deca 

(TREIN/DECA). O DN foi administrado diariamente (15mg/kg/dia), cinco dias por semana. 

O protocolo de treinamento resistido foi realizado em escada vertical durante oito semanas (5 

dias por semana, 40 sessões de treino). Resultados: Após a intervenção, o +DP/DT foi menor 

para o grupo TREIN/DECA em relação ao grupo TREIN/SAL. As relações dos 

pesos(Coração/Massa Corporal) e (Ventrículo Esquerdo(VE) /Massa Corporal) foram maiores 

para os grupos SED/DECA e TREIN/DECA em relação aos demais grupos. Conclusão: o 

estudo evidenciou que o uso de DN, na dose de 15mg/kg/dia prejudicou a função cardíaca 

(piora da contratilidade e relaxamento) e aumentou o peso do coração e do VE, independente 

do treinamento resistido. 

Palavras chave: Treinamento de força; Esteróides Anabólicos Androgênicos; Sistema 

cardiovascular; coração. 
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INTRODUÇÃO 

 

O treinamento resistido ou popularmente conhecido como musculação atua na 

promoção de saúde, na prevenção de doenças e em muitos casos na melhoria da composição 

corporal. Os exercícios resistidos promovem efeitos favoráveis em diferentes aspectos da 

saúde (força muscular, capacidade funcional, bem estar psicossocial, além de impacto 

positivo sobre fatores cardiovasculares. Dentre as inúmeras adaptações promovidas por esse 

tipo de treinamento, podemos citar aumento da capacidade funcional, supressão da queda de 

força devido à idade e atenuação das respostas cardiovasculares ao esforço (Umpierre et al 

2007). 

Com o intuito de potencializar as respostas adaptativas do treinamento, vários 

indivíduos, atletas e não atletas fazem o uso de anabolizantes e negligenciam ou desconhecem 

os efeitos colaterais nocivos a saúde. 

Os Esteróides Anabólicos Androgênicos (EAAS) são hormônios sexuais masculinos, 

promotores das características sexuais associados à masculinidade e do status anabólico dos 

tecidos somáticos. O hormônio testosterona e seus derivados são substâncias que atuam no 

aumento do tecido muscular (Henrique de Almeida, 2013). 

Na antiguidade os órgãos sexuais e suas secreções eram utilizados para tratamento de 

impotência e como substância afrodisíaca. No século XIX, o fisiologista francês Charles 

Eduard Brow-Sequard experimentou em si mesmo as injeções de um extrato líquido derivado 

de cães e porcos, acreditando aumentar a força e vitalidade (Rodrigo Pedroso, et al.2012). 

No final da segunda guerra mundial, os esteróides androgênicos eram utilizados no 

tratamento de pacientes com debilidades crônicas. Nos anos seguintes tiveram maiores 

aceitações por parte da área médica, sendo sua finalidade para tratamentos de deficiências 

androgênicas: hipogonadismo, puberdade parcial e crescimentos retardados, deficiência 

androgênica parcial de homens idosos, deficiência androgênica secundária a doenças crônicas 

e na contracepção hormonal masculina (Rodrigo Pedrosoet al. 2012). 

Após o uso EAA para fins terapêuticos, no ano de 1935, a testosterona foi sintetizada 

pela primeira vez, por dois cientistas e químicos Ruzica e Weltstein, em 1939, outro 

pesquisador sugeriu que os hormônios sexuais poderiam aumentar o desempenho atlético. Em 

1945, houve a popularidade no meio atlético através da publicação do escritor Paul Kruiff 
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`The Male Hormone`. No inicio dos anos 50, fisiculturistas do Centro Oeste dos Estados 

Unidos começaram a experimentar preparados de testosterona (Rodrigo Pedroso et al 2012). 

Todavia, o registro histórico do uso de hormônios sexuais no aumento do desempenho 

em campeonatos mundiais foi datado em 1954, quando foram utilizados por atletas russos 

durante o campeonato Mundial de Levantamento de peso em Viena, na Áustria (Carmo do 

Crivoi et al. 2012). 

Nas Olimpíadas de Tóquio. Em 1964, os usos foram largamente utilizados em diversas 

modalidades, estimando se quase 99% dos atletas estreantes fizeram ou faziam uso de 

esteróides (Carmo Crivoi do et al. 2012). 

Há cerca de 30 anos os EAA entraram em outros esportes olímpicos incluindo a 

natação, o esqui, vôlei, ciclismo, handebol, futebol e dentre outros. A detecção dos EAA foi 

feita somente nas Olimpíadas de Montreal em 1976. Um caso bastante conhecido pelo uso de 

anabolizante foi o do corredor canadense Ben Johnson cujo exame detectou presença do 

metabólito de stanozolol, esse fato ocorreu na Olimpíada de Seul em 1988, na qual o atleta 

consagrou- se campeão na prova dos 100 m rasos (Carmo do Crivoi do et al 2012). 

Nas Olimpíadas de Sidney em 2000 a nandrolona foi o EAA que ganhou destaque, 

após a revelação dos exames de atletas importantes de modalidades esportivas, o que levou a 

discussão em relação aos níveis aceitáveis de seu metabólito (Carmo do Crivoi do et al 2012). 

De fato essas substâncias eram em sua grande maioria utilizadas em competições por 

atletas visando um maior desempenho esportivo, entretanto o que evidenciamos são os 

grandes números de jovens não atletas que fazem o uso abusivo de esteróides anabolizantes 

em suas rotinas de práticas esportivas e na maioria nos ambientes de academia. Grande parte 

motivada pela melhoria da estética e em consequência se expõe a sérios riscos de saúde, 

podendo levar a morte (Rocha Lima et al 2007). 

Embora não sejam muitos os estudos epidemiológicos que demonstram o uso de 

abusivo de esteróide por praticantes de atividades físicas, os indicativos são de ser um grave 

problema de saúde. 

Em um trabalho conduzido por Dal Pizzol e colaboradores (2006) no Brasil, 

demonstrou-se por meio de um estudo não médico de medicamentos psicoativos entre 

escolares do Sul do Brasil, que entre 5.000 alunos entrevistados, 110 alunos declararam usar 

anabolizantes, com maior prevalência em jovens do sexo masculino (Rocha Lima et al 2007). 

Em outro estudo conduzido no Brasil entre o ano de 2000 a 2010 sobre as principais 

características das morbidades por ingestão EAA constatou-se que a cada 1000 pacientes 

hospitalizados, oito eram em decorrência do uso EAA. Dentre os vários motivos para 
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internação, as principais causas foram à síndrome de resistência a andrógenos, intoxicação por 

andrógenos e anabolizantes congêneres e excesso de andrógenos. Na população feminina foi 

às circunstâncias relativas às condições do modo de vida, queda e estreitamento e atresia da 

vagina foram os diagnósticos mais associados à ingestão de EAA. Além disso, observou-se 

que os estados de Minas Gerais, Maranhão e Espírito Santo possuíam as maiores taxas de 

internações por pessoas por essa causa (Henrique de Almeida, 2013). 

O treinamento resistido, no senso comum conhecido como musculação, tornou-se uma 

das formas mais populares de exercício para melhorar aptidão física, desempenho esportivo, 

saúde e estética. Sendo assim indicada para aumentar força, resistência de força e potência 

muscular, a depender do controle das variáveis de volume e intensidade (Simão Roberto et al 

2006). 

Atualmente o treinamento resistido (TR) vem ganhando muitos adeptos, uma vez que 

apresenta baixo índice de lesões, um aumento significativo de capacidades físicas e por ser 

um método de treinamento totalmente adaptável ao praticante e além de ser uma atividade 

eficaz para modelagem corporal, ou seja, visando a estética (ACSM 2009). 

Como dito anteriormente, o uso dos EAA é comum entre praticantes de treinamento 

resistido, porém esses indivíduos ignoram ou desconhecem os efeitos colaterais e as 

alterações fisiológicas maléficas, que em muitos casos são prejudiciais à saúde (Padilha de 

Lima et al 2011). 

O uso abusivo de anabolizante está associado a diversos efeitos colaterais nocivos a 

saúde. No sistema reprodutor acontece um desequilíbrio hormonal com reduções dos níveis de 

testosterona endógena, podendo provocar atrofia muscular, infertilidade, ginecomastia e 

alteração morfológica. Alterações no psicológico e psiquiatras foram relacionadas com o uso 

de EAA, podendo citar distúrbios do humor, agressividade, surtos esquizofrênicos e até 

suicídio (Padilha de Lima et al 2011). 

Efeitos adversos do uso abusivo de EAA sofrem influência de fatores como, idade, 

sexo do indivíduo, duração e dose total a exposição ao uso e do tipo de esteróide utilizado. 

Efeitos esses que podem ser dissociados em androgênico relacionados a amplificações 

fisiológicas e os efeitos tóxicos que induzem consequências mais sérias, devido o uso 

prolongado de EAA.  Exemplos dos efeitos androgênicos no organismo: Acne, alopecia, 

infertilidade, aumento do risco de doenças prostáticas e virilização em mulheres. Exemplos 

dos efeitos tóxicos no organismo; cardiomiopatia, infarto agudo do miocárdio, acidente 

vascular cerebral, embolia pulmonar e tumores. As mulheres e adolescentes são mais 

prejudicadas pelo uso de EAA, resultando em virilização da mulher de forma irreversível e 
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baixa estatura de crescimento linear. A supressão do eixo hipotalâmico-hipofisário-gonodal 

que resulta em distúrbios na função menstrual e infertilidade. A estimulação das glândulas 

sebáceas esta relacionada com a dose e consequentemente os usuários de EAA tendem a 

sofrer com acne grave. Outra situação de grande impacto na saúde de indivíduos usuários de 

EAA é a redução do HDL colesterol circulante devido à ação do andrógeno na supressão da 

atividade da lípase endotelial hepática, podendo ter consequências em longo prazo no 

aumento do risco de doenças cardíacas isquêmicas (WU,1997). 

Em um estudo conduzido por Neves e colaboradores em 2013 com objetivo de avaliar 

a influência da nandrolona e do treinamento físico resistido sobre a função cardíaca em ratos, 

concluiu que o uso de altas doses de Decanoato de Nandrolona (DN) promoveu hipertrofia 

concêntrica e disfunção cardíaca, efeitos esses potencializados pela associação do EAA ao 

treinamento físico resistido (V, J Neves et al 2013). 

Tendo em vista os diferentes impactos negativos do uso abusivo do EAA nos sistemas 

fisiológicos, somados a constatação do seu uso indiscriminado por jovens que praticam 

exercício resistido que buscam acelerar e maximizar as suas adaptações, a investigação dos 

efeitos deletérios do EAA associados ao exercício é urgente. Uma vez que o é consensual que 

o treinamento resistido proporciona inúmeros benefícios, que talvez sejam suplantados pelo 

uso abusivo e crônico de EAA. Este estudo é uma parte de um projeto de pesquisa maior, que 

se destinam a entender aos diferentes sistemas fisiológicos sob a influência de DN, o mais 

comum EAA utilizado pelos praticantes de academia, associados ao treinamento resistido. 

Sendo assim, neste texto se focará no estudo de apenas algumas variáveis do sistema 

cardiovascular, de maneira preliminar, na tentativa de inferir sobre as consequências do uso 

crônico e abusivo do DN associado ao exercício resistido. 
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OBJETIVO GERAL 

 

Verificar as alterações na função cardíaca de ratos Wistar submetidos a um 

programa de treinamento resistido, associado ao uso de DN. 

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

 Verificar as alterações no DP/DT (força contrátil do Ventrículo esquerdo) 

positivo e negativo de ratos Wistar submetidos a um programa de treinamento 

resistido, associado ao uso de DN. 

 Verificar as alterações nas relações de Peso (Coração/Massa corporal) e 

Ventrículo esquerdo (Massa corporal) de ratos Wistar submetidos a um 

programa de treinamento resistido, associado ao uso de DN. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Poucos são os estudos que investigam os efeitos de um protocolo de treinamento 

resistido em ratos, associado com o uso de DN e o seu impacto na função cardíaca. São 

inúmeros os benefícios do treinamento para sistema cardiovascular, porém o uso abusivo de 

DN tem efeito deletério nesse sistema e o estudo dessa relação precisa ser mais bem 

compreendido. Tendo em vista o grande número de indivíduos que fazem o uso de EAA, 

interessados em seus efeitos anabólicos, o presente estudo se faz necessário, uma vez que o 

uso abusivo e crônico de EAA pode induzir efeitos adversos no coração e aumentar o risco do 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Nesse sentido é importante compreender como 

doses abusivas de EAA, associado a exercícios resistidos podem afetar o sistema 

cardiovascular. 

 

METODOLOGIA 

 

Animais 

 

Foram utilizados 40 ratos Wistar machos, com idades de três meses de vida 

fornecidos pelo Laboratório Experimental de Treinamento Físico da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM. Os animais foram distribuídos nos respectivos 
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grupos: controle (SED/SAL, n= 10), treinamento resistido (TREIN/SAL, n= 10), esteróide 

(SED/DECA, n= 10) e treinamento resistido/esteróide (TREIN/DECA, n= 10). Os animais 

permaneceram em caixas de polipropileno, agrupados em três animais. Os animais foram 

mantidos em ciclo claro-escuro de 12/12h (luzes acesas às 07h00minh) e com livre acesso a 

ração e água. 

 

Programa de Treinamento Resistido 

 

O protocolo de treinamento resistido e a familiarização ao aparato de subida em 

escada se baseou nos estudos prévios de Cassilhas et al. (6). Os animais submetidos ao 

treinamento resistido foram familiarizados ao aparato de escalada em escada vertical (110 

altura X 18cm largura) inclinada a 80º e distância entre os degraus de 2cm. No topo da escada 

tinha um abrigo que servia para descanso do animal durante o treino. A familiarização 

consistiu de três dias, três tentativas a cada dia. Inicialmente o animal era colocado no abrigo 

(topo da escada) por 60s seguido das tentativas. Na primeira tentativa, o animal foi colocado 

na parte proximal da escada, aproximadamente 35cm de altura até a porta do abrigo. Na 

segunda tentativa, o animal era posicionado na metade da escada, aproximadamente 55cm de 

altura até a porta da câmara. Na terceira tentativa, o animal era colocado no início da escada, 

aproximadamente 110 cm de altura até a porta da câmara, essa foi considerada como a 

tentativa principal. Após esse protocolo, foi considerado que todos os animais aprenderam a 

escalar a escada vertical e a sua distribuição foi feita de forma homogênea nos dois grupos 

que realizaram o treinamento de força (resistido). 

Três dias após a familiarização, iniciou o protocolo de treinamento que consistiu 

de oito séries de escalada na escada com sobrecarga progressiva fixada na calda do animal. 

Cada série teve em média de 8 a 12 movimentos de escalada (repetições). Nas duas primeiras 

séries, a sobrecarga será de 50% do teste de sobrecarga máxima. Depois, a sobrecarga foi 

aumentada conforme as séries, sendo para a terceira e quarta 75%, quinta e sexta 90% e 

sétima e oitava 100% de acordo com o teste de sobrecarga máxima. No intervalo de cada 

série, o animal repousava no abrigo ao topo da escada por 60 s. 

 

Aplicação das Drogas  
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Para o treinamento resistido de 8 semanas, a dosagem diária de cada animal foi 

de: (15mg/kg/dia) de Decanoato de Nandrolona (deca-durabolin® - DN) via administração 

subcutânea, 5 vezes na semana (total de quarenta aplicações). Os grupos (SED/DECA) 

(TREIN/DECA) receberam DN na respectiva dosagem e os grupos (SED/SAL) e 

(TREIN/SAL) receberam salinas (0,09%) via administração subcutânea da mesma maneira 

que os grupos experimentais. Essa dosagem se baseia em alguns estudos que consideram esta 

concentração como suprafisiológicas e consumidas de forma abusiva pelos humanos que 

praticam treinamento resistido (Clark.A.S et al 2003). 

 

Análise da função cardíaca ex vivo  

 

Para esta análise, foi utilizado um sistema adaptado de coração isolado de 

Langendorff. Foi previamente preparado um banho de órgãos conectado a um reservatório 

contendo solução nutridora de Krebs-Ringer (mM): NaCl 118,41; KCl 4,69; KH
2
PO

4 
1,17; 

MgSO
4 

x 7 H
2
O 1,17; CaCl

2 
x 2 H

2
O 2,51; dextrose anidra 1,65; NaHCO

3 
26,24. O fluxo de 

perfusão foi mantido em 7-8 ml/min. A solução nutridora foi oxigenada com mistura 

carbogênica (95% de O
2 

e 5% de CO
2
) e mantida a 37±1ºC através da circulação de água 

aquecida. O coração foi retirado imediatamente após a decapitação e a aorta ascendente foi 

seccionada na altura da primeira ramificação (tronco braquiocefálico) e seu coto fixado à 

cânula de aço inoxidável acoplada ao sistema de perfusão. Para registro da pressão 

ventricular, um balão foi introduzido no interior do ventrículo esquerdo passando 

primeiramente pelo átrio esquerdo. Após sua introdução, o balão foi inflado e as variações de 

pressão foram captadas por um transdutor de pressão ventricular. A frequência cardíaca (FC) 

e as derivadas de pressão pela derivada de tempo (DP/DT) foram calculadas a partir das 

medidas diretas de pressão ventricular. Os sinais foram amplificados e registrados por meio 

de um sistema de aquisição e análise de dados analógico-digital (LabChart7, ADInstruments, 

EUA). 

 

Análise dos dados 

 

O programa Statistica foi utilizado para todas as análises. O teste Shapiro-Wilk’s 

foi utilizado para verificar a distribuição dos dados. Para as variáveis paramétricas foi 

utilizado o teste de ANOVA de uma via, seguido do teste post hoc de Tukey. Para as variáveis 
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não paramétricas foi adotado o teste Kruskal-Wallis. O nível de significância foi estabelecido 

em 5%, os dados foram apresentados em gráficos em forma de média e desvio padrão (DPM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

A figura 1 apresenta os resultados do -DP/DT e +DP/DT. O teste o teste Kruskal-

Wallis mostrou que o grupo TREIN/DECA apresentou piores -DP/DT (H (1, N= 16) 

=4,444444 p =,0350; figura 1A) e +DP/DT (H (1, N= 16) =11,39466 p =,0007; figura 1B)em 

comparação ao grupo TREIN/SAL. 

 

 

 

Figura 1: Derivadas de pressão pela derivada de tempo negativa (-DP/DT) e positiva (+DP/DT) após a 

intervenção. Os dados são apresentados como média e desvio padrão (DPM). Grupos: TREIN/DECA grupo 

treinamento com uso de Decanoato de Nandrolona; TREIN/SAL grupo treinamento com uso de salina; -DP/DT 

diástole ventricular; + DP/DT sístole ventricular. Teste Kruskal Wallis (Figuras 1A e 1B).*P<0,05. 
 

As relações dos pesos do coração e do Ventrículo Esquerdo (VE) pela massa 

corporal são mostradas na figura 2. O teste ANOVA de uma via mostrou uma maior relação 

peso coração/ massa corporal para os grupos TREIN/SAL e TREIN/DECA em relação aos 

TR
EIN

/D
EC

A

TR
EIN

/S
A
L

-800

-600

-400

-200

0

*

-D
P

/D
T

(g
/g

/s
)

TR
E
IN

/D
E
C
A

TR
E
IN

/S
A
L

0

100

200

300

400

500

*

+
D

P
/D

T

(g
/g

/s
)

A B 
* 

* 



16 

 

demais grupos (F(3, 28) =10,634, p=,00008; figura 2A). Da mesma maneira, o teste Kruskal-

Wallis revelou uma maior relação peso VE/ Massa corporal para os grupos TREIN/SAL e 

TREIN/DECA em relação aos demais grupos (H (3, N= 32) =22,56070 p =,0000, figura 2B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: As relações dos pesos do coração e do VE pela massa corporal após a intervenção. Os dados são 

apresentados como média e desvio padrão (DPM). Grupos: TREIN/DECA grupo treinamento com uso de 

Decanoato de Nandrolona; TREIN/SAL grupo treinamento com uso de salina. ANOVA de uma via (Figura 2A); 

Teste Kruskal Wallis (Figura 2B). *P<0,05. 

 

Discussão 

Os EAA, em doses suprafisiológicas, podem induzir inúmeros efeitos adversos no 

sistema cardiovascular, entre eles, alterações na função e estrutura miocárdica. Em geral, os 

indivíduos que utilizam abusivamente os EAA procuram melhorar o desempenho esportivo 

ou a estética corporal pelo treinamento resistido, o que pode contrapor os efeitos benéficos no 

sistema cardiovascular (Padilha de Lima et al., 2011). No presente estudo foi identificada uma 

piora no funcionamento cardíaco, ou seja, um menor DP/DT negativo e positivo para o grupo 

que treinou e recebeu o DN. 

O prejuízo na força contrátil do miocárdio e diminuição do volume sistólico 

caracteriza-se por uma disfunção diastólica que pode estar associadas a várias complicações 
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cardíacas. Em um estudo conduzido por Liang et al (1993) na qual analisaram os efeitos do 

EAA no desempenho cardíaco em ratos submetidos a treinamento físico exaustivo de 

endurance, evidenciou-se que o EAA combinado com exercício físico produziu efeito 

depressivo sobre a função contrátil cardíaca, quando comparado ao grupo treinado e ao grupo 

tratado com esteróide. Sabe-se que o treinamento físico de endurance provoca diferentes 

adaptações fisiológicas no sistema cardiovascular, para melhoria da eficiência do coração, 

melhorando o desempenho contrátil do miocárdio, sem afetar função cardíaca normal. Diante 

desses achados, parece que associar EAA ao treinamento físico endurance pode aumentar os 

efeitos deletérios no sistema cardiovascular, além de suplantar os efeitos benéficos do 

treinamento. 

Corroborando com nosso estudo, Carmo de Crivoi e colaboradores (2011), mostrou 

que os EAA têm sido fortemente associados à disfunção diastólica, podendo ser explicada 

pelo aumento dos colágenos fibrilares do tipo 1 e 3 que são as principais proteínas estruturais 

da matriz colágena do miocárdio e são responsáveis também pela força que atua no coração, 

exercendo uma importante influência na complacência Ventricular. Parece que doses abusivas 

de DN podem levar a necrose tecidual e como dita anteriormente, a disfunção diastólica, 

acarreta alterações estruturais semelhantes ao diagnóstico de insuficiência cardíaca. Estes 

dados sugerem que o DN associado ao treinamento de natação teve disfunção diastólica 

induzida pela expressão do colágeno tipo 3. 

Importante salientar que o impacto dos efeitos deletérios no coração tem correlação 

com tamanho das doses e o tempo de uso de cada indivíduo. Tarama.R et al (2016) analisou o 

efeito agudo de diferentes doses de DN no coração de forma isolada, com objetivo de 

examinar os efeitos agudos do esteróide na cardiodinâmica e no fluxo coronariano no coração. 

Com o intuito de acelerar a hipertrofia muscular, praticantes de treinamento resistido abusam 

do consumo EAA, o que o pode levar a riscos sérios ao coração. Nesse estudo sugeriu-se que 

uma única dose de (20mg/kg) pode causar efeito deletério no músculo cardíaco e que a DN 

apresenta ação cardiotrópica especialmente para geração de (NADPH) que está envolvida na 

produção acentuada de espécies reativas de oxigênio (ROS). Há muitas evidências da 

influência dos ROS em doenças degenerativas, como ocorre na catarata, enfisema, doenças de 

Parkinson, diabetes, mutação, câncer e envelhecimento. A forma como ocorrem estas doenças 

podem ser divididas de duas maneiras: Estresse oxidativo mitocondrial, quando ocorre um 

desequilíbrio do redox sistêmico (balanço tiol/dissulfato) e uma depuração prejudicada de 

glicose, sugerindo a mitocôndria do músculo esquelético seja o principal sitio de geração 
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ROS. Outra forma é a condição oxidativo inflamatória quando há uma estimulação excessiva 

da atividade da NADPH oxidase por citoquímicas e outros agentes (Volnei Sandro 2003) 

Por outro lado, doses menores de DN (5mg/kg e 10mg/kg) não foram suficientes 

para modificação significativa da síntese de ROS no coração, contrariando a ação maléfica da 

testosterona, uma vez que utilizada em curta duração, atua diretamente a estimular a 

contratilidade dos miócitos ventriculares, possivelmente pela entrada e remoção aumentada de 

cálcio Tarama.R et al (2016). 

Apesar da dificuldade de interpretar dados de experimentos dessa natureza, já que os 

estudos diferem entre si em duração do tratamento de EAA, diferentes propriedades das 

substâncias, dosagens e tipo de exercício, o estudo da Tarama.R et al (2016) referenciado 

acima chegou à conclusão que a maior concentração de DN induziu maior impacto deletério 

na função miocárdica e na perfusão do coração (circulação coronariana) que se referiu a 

diferentes estados de superdosagem de EAA.  

Um fator complicador para avaliar adaptação cardíaca fisiológica em atletas 

praticantes de treinamento resistido é o frequente uso de EAA. Diane disso, Luigkx Tim et al 

(2012) investigou os efeitos do treinamento de força nas dimensões e função cardíaca, 

comparados a atletas de resistência e não atletas. O estudo mostrou que o grupo que treinou 

força usando EAA teve uma massa de parede e volume ventricular significativamente maior, 

associados à disfunção sistólica e dinâmica de fluxo ventricular alterada, sugerindo que o uso 

de EAA pode ser fator crucial na indução das alterações cardíacas observadas. 

Dentre os vários efeitos adversos induzidos pelo DN no sistema cardiovascular, foi 

observada em nosso estudo, uma maior relação peso coração/massa corporal e maior relação 

VE/massa corporal para os grupos TREIN/DECA e SED/DECA e os demais grupos. O maior 

peso do coração pode ser explicado pela influência do DN. Miranda Ewelyne et al(2015) 

investigou o treinamento resistido associado à administração de DN em ratos e seus possíveis 

efeitos no coração. O treinamento resistido combinado com DN pode resultar em hipertrofia 

cardíaca patológica, ou seja, quando ocorre prejuízo nas funções cardiovasculares, o que 

difere da hipertrofia cardíaca fisiológica, essa é uma adaptação benéfica do exercício 

resistido. Foi demonstrado que a hipertrofia cardíaca patológica envolve o remodelamento 

cardíaco associado à contribuição heterogênea e desproporcional dos fibroblastos cardíacos 

que produzem o colágeno intersticial fibrilar, foi observado também o desequilíbrio de 

citocinas e elevação da atividade eco cardiograma, esses que parecem desempenhar um papel 

significativo nesse processo, acelerando o crescimento dos miócitos, aumento na área do 
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núcleo do miócitos cardíacos por campo de alta potência e aumento na disposição da matriz 

cardíaca após tratamento com DN. O estudo concluiu que houve a hipertrofia cardíaca 

patológica, ocasionando uma má adaptação estrutural no coração na qual o tratamento com 

DN eliminou a cardioproteção induzida pelo exercício.  

Chave. A et al (2013) contribuiram com esses achados em seu estudo onde analisou a 

administração 10mg/kg de DN, associado ao treinamento resistido. Mostrou que altas doses 

de DN prejudicou a cardioproteção proporcionada pelo exercício, bloqueou seus efeitos 

positivos sobre as atividades das enzimas oxidantes. A relação coração/peso corporal foi 

analisada e mostraram um aumento significativo em animais tratados com DN, independentes 

do treinamento físico. Esses dados indicaram efeitos benéficos do exercício na fisiologia do 

coração e sugerem o comprometimento de enzimas antioxidantes que desempenham um papel 

nesse processo.   

Carmo de Crivoi e colaboradores (2011) avaliaram se a aldosterona cardíaca poderia 

estar envolvida nos efeitos deletérios no organismo e investigaram o envolvimento dela, pelo 

bloqueio farmacológico dos receptores AT1 ou mineralocorticóides, na hipertrofia e fibrose 

cardíaca. Como resultado, a hipertrofia cardíaca foi aumentada em 10% pelo uso de DN e 

17% quando associado ao treinamento, em ambos os grupos houve aumento da fração 

volumétrica de colágeno (CFC) e expressão do colágeno cardíaco tipo 3. Os principais 

achados deste estudo mostraram que aldosterona cardíaca e o fator inflamatório (TGF-B) e 

osteopontina participaram da fibrose cardíaca induzida por DN com ou sem associação ao 

treinamento físico. A HC observada no grupo treinado pode ser uma resposta típica do 

exercício físico e reflete HC fisiológica onde ocorre aumento da massa cardíaca, sem 

comprometimento funcional. O protocolo de treinamento induziu a HC e o aumento do 

diâmetro dos cardiomiócitos, mas não do colágeno cardíaco, por outro lado no grupo treinado 

com DN, teve disfunção diastólica observada, sugerindo a HC patológica.  

 

Conclusão 

O uso de DN associado ao treinamento resistido, em doses consideradas abusivas causa 

hipertrofia cardíaca e piora a função sistólica e diastólica em ratos wistar. 
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