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Resumo
Objetivo – Investigar os efeitos da L-arginina sobre as adaptações cardíacas em ratas espontaneamente hipertensas (SHR) gestantes e
o desenvolvimento fetal, analisar histologicamente o ventrículo esquerdo com ou sem suplementação; avaliar a massa corporal; de-
terminar o peso úmido, comprimento, diâmetro do ventrículo esquerdo (VE) e espessura do septo intraventricular do coração e investigar
o número de neonatos. Métodos – Foram utilizados 6 ratos machos e 24 ratas fêmeas SHR. As SHR foram divididas em três grupos: 1)
Grupo Controle: sem suplementação de L-ARG (1:8); 2) L-ARG 2%: com suplementação de L-ARG (9:16) oferecida na água de beber;
3) L-ARG 4%: com L-ARG (17:24) oferecida na água de beber. A análise histológica foi realizada com coloração hematoxilina e eosina
(HE). Resultados – Os resultados demonstraram a redução da HVE nos animais tratados. A exposição dos animais a concentrações de
L-arginina em 20g/l favoreceu maior número de neonatos. O grupo L-ARG 4% obteve a maior redução do peso corporal. Conclusão –
Este estudo confirma a importância da dose para se alcançar os efeitos desejados.

Descritores: Hipertrofia ventricular esquerda; L-Arginina; Gestação

Abstract
Objective – Investigate the effects of L-arginine on cardiac adaptations in SHR pregnant women and fetal development; analyze histo-
logically the left ventricle with or without supplementation; assess body mass; determine the wet weight, length, diameter of the left
ventricle (LV) and thickness of the interventricular septum of the heart and investigate the number of newborns. Methods – 6 male rats
and 24 female SHR rats were used. SHR were divided into three groups: 1) Control group: no supplementation of L-Arg (1:8); 2) L-ARG
2%: supplemented with L-ARG (9:16) offered in the drinking water; 3) L-ARG 4%: L-Arg (17:24) provided in the drinking water. His-
tological analysis was performed with hematoxylin and eosin (HE). Results – The results showed a reduction of LVH in the treated ani-
mals. Exposure of animals to L-arginine concentration of 20g/l favored a greater number of neonates. L-arg% Group 4 had the highest
body weight reduction. Conclusions – Results confirm the importance of the dose to achieve the desired effects.

Descriptors: Left ventricular hypertrophy; L-Arginine; Pregnancy

Introdução
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é caracterizada

por níveis elevados e sustentados da pressão arterial. A
condição clínica é multifatorial, de natureza assinto-
mática e geralmente associada a alterações funcionais
e/ou estruturais dos órgãos alvos como, por exemplo,
o coração, encéfalo, os rins e os vasos sanguíneos e,
alterações metabólicas. Entre os fatores de risco para
HAS estão à idade, que tende aumentar linearmente, o
excesso de consumo de sódio e álcool, sedentarismo,
excesso de peso e obesidade1.

A HA é uma das condições etiológicas mais frequen-
tes de insuficiência cardíaca, seja como causa direta
ou coadjuvante, e é comum achado de hipertrofia ven-
tricular esquerda (HVE)2.

A hipertrofia ventricular esquerda (HVE), é a resposta
compensatória esperada contra o aumento da resistên-
cia vascular sistêmica e sua evolução estabelece remo-
delamento cardíaco e insuficiência sistodiastólica com
contratilidade miocárdica reduzida3.

Do ponto de vista morfológico, a HVE é um processo
dependente do aumento de volume dos cardiomiócitos
pela síntese de novas unidades de sarcômeros e da pro-

liferação de fibras colágenas e elásticas, constituintes
da arquitetura miocárdica2-4. Com o aumento da con-
centração de colágeno, o comportamento mecânico
do coração é alterado, com prejuízo do relaxamento
diastólico, e tensão durante a sístole5.

As doenças hipertensivas são conhecidas também
durante a gravidez e definidas a partir dos níveis pres-
sóricos superiores a 140 x 90mmHg ou pelo aumento
de 30mmHg e 15mmHg nas pressões sistólicas e dias-
tólicas, respectivamente6. 

A hipertensão quando se instala a partir da segunda
metade do período gestacional sem a presença de pro-
teinúria e os níveis retornam a valores normais, é de-
nominada hipertensão induzida pela gravidez7-8 e apre-
senta fisiopatologia diferente da hipertensão crônica
que é irreversível. Quando se instala a proteinúria, de-
senvolve-se a pré eclâmpsia9.

A hipertensão na gravidez pode apresentar quatro
aspectos clínicos diferentes, tais como: HA crônica,
que antecede a gravidez ou é diagnosticada antes da
vigésima semana de gestação, ou seja, quando valores
pressóricos sanguíneos superiores a 140/90mmHg exis-
tiam antes da gestação; HA gestacional, detectada pela



primeira vez após a vigésima semana de gestação, e
constitui uma hipertensão exclusiva do período gesta-
cional, habitualmente desaparece até doze semanas
após o parto, caso contrário a mulher passa a ser con-
siderada como portadora de HA; pré eclâmpsia (PE) e
eclâmpsia, definida como uma síndrome específica da
gravidez observada após a vigésima semana de gesta-
ção, em mulheres anteriormente normotensas asso-
ciada a presença de proteinúria (≥ 300mg/24 horas),
normalmente a pressão sanguínea da gestante retorna
a valores normais semanas após o parto, se persistente
a mulher passa a ter o diagnóstico de HA. E por último
a HA crônica com PE sobreposta, nesse caso a mulher
antes de engravidar apresentava HA crônica e durante
a gestação seu estado é agravado pela associação a
pré eclâmpsia10.

A hipertensão grave ou pré eclâmpsia (PE) represen-
tam uma ameaça à vida de mulheres gestantes4. A PE é
considerada um problema de saúde global, com taxas
relativamente elevadas de morbidade e mortalidade
materna e neonatal, em muitos países11.

A gravidez constitui condição fisiológica com conse-
quente aumento de até 70% da volemia em relação à
condição pré-gravídica, mediada por estrógenos e o
sistema renina angiotensina aldosterona, propiciando
modificações adaptativas no sistema cardiovascular
como, aumento do débito cardíaco (DC) em razão do
aumento do volume de ejeção nos dois primeiros tri-
mestres, e decorrente do aumento da frequência car-
díaca (FC) no terceiro trimestre12.

Os índices de HA na gestação tende a elevar nos
próximos anos, diante à tendência moderna entre as
mulheres em adiar a decisão de engravidar, expondo-
se a valores pressórios maiores com a idade, bem como
ao crescente problema da obesidade, e falta de ativi-
dade física regular13.

Durante a gravidez normal, o óxido nítrico (NO) con-
tribui para vasodilatação fisiológica, diminuição da ca-
pacidade de resposta aos vasopressores, e aumento do
fluxo sanguíneo útero placentária. Na PE, a disponibi-
lidade de NO é reduzido, mas não está claro se há
uma redução na produção ou aumento da degradação.
Existem resultados sugestivos que o NO pode ter um
papel importante na prevenção e tratamento da PE11.

A associação de mulheres primíparas e HA tem efeito
pró-hipertrófico desproporcional sobre o coração da
gestante14.

A hipertrofia é causada por sobrecargas hemodinâ-
micas e evolui para hipertrofia adaptada também de-
nominada de fisiológica, ou mal adaptada chamada de
patológica. HVE fisiológica é desenvolvida em decor-
rência da sobrecarga hemodinâmica transitória, como
as observadas no crescimento cardíaco durante a ado-
lescência e a gestação, e em resposta a exercícios re-
gulares, enquanto a HVE patológica é aquela decorrente
de sobrecarga hemodinâmica persistente15.

Nos últimos anos, o NO surgiu como um importante
regulador do remodelamento cardíaco, reconhecido
como anti-hipertrófico. São responsáveis pela regula-
ção da homeostase do tono vascular, inibição da agre-

gação plaquetária e controle da estrutura vascular. Su-
plementos contendo NO resultam em redução da pres-
são sistólica sanguínea. A L-arginina (L-ARG) surge
nesse contexto por tratar-se de um precursor do NO,
da creatina e da agmatina4. Outros estudos apontam
que mudanças na produção e/ou liberação de NO cau-
sam importantes distúrbios no desenvolvimento de
anormalidades vasculares16.

As primeiras evidências de que o NO pode apresentar
efeitos antihipertróficos cardíaco foram obtidas em ratos
hipertensos espontâneos (SHR), com tratamento crônico
de L-ARG. Contudo em se tratando de patologias du-
rante a gestação com associação da L-ARG as pesquisas
são escassas4-17.

O modelo genético de SHR é amplamente utilizado
em pesquisas, pois compartilham as características da
hipertensão idiopática, e este foi o modelo escolhido
para o presente estudo18.

A associação HA e gravidez têm um efeito sinérgicona
remodelação cardíaca, o que eleva o risco de uma ges-
tante apresentar hipertrofiado miocárdio. A HVE é ca-
racterizada por alterações estruturais no coração como
respostas hemodinâmicas classificadas como fisiológica
ou patológica3,14-15.

Dados da literatura indicam que a inibição ou a pro-
dução deficiente de NO no organismo pode ser res-
ponsável por uma série de transformações que atuam
com outros fatores de risco cardiovasculares aumen-
tando a incidência de eventos como AVEs, infartos e
vasoespasmos16.

A administração oral da L-ARG precursora do NO,
constitui uma ferramenta simples e segura para a re-
versão dos efeitos deletérios da disfunção na produção
do NO endógeno12-18.

A presente pesquisa investigou a hipótese da L-ARG
como sendo uma precursora do NO, importante me-
diador anti-hipertrófico, por meio de estudo compa-
rativo entre três grupos de SHR gestantes, com suple-
mentação diferentes de L-ARG para verificar suas
consequências e a dose mais adequada. Os efeitos da
oferta oral de L-ARG sobre as adaptações teciduais
cardíacas e o impacto no desenvolvimento fetal em
SHR gestantes primíparas, foram obtidos por meio de
avaliação experimental da massa corporal; do número
de neonatos; do peso úmido, comprimento, diâmetro
do ventrículo esquerdo (VE) e espessura do septo 
intraventricular.

Métodos
Animais e Tratamento

O presente estudo utilizou seis ratos machos SHR
com aproximadamente 90 dias de idade e 24 fêmeas
virgens SHR, também com 90 dias de idade. 

Os animais, provenientes do Biotério Central do Insti-
tuto de Ciências Biomédicas da Universidade de São
Paulo, e mantidos no Biotério da Universidade Paulista –
UNIP em salas com ventilação, temperatura (22°C) e lu-
minosidade (ciclos alternados de claro/escuro de 12 ho-
ras) controladas, recebendo água e ração comercial (NU-
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VILAB® CR1 – Nutrivital Nutrientes Ltda) “ad libitum”.
A L-arginina adquirida no Labsynth Produtos para

Laboratórios Ltda, em forma de pó e contendo 2kg, foi
mantida em ambiente seco e protegido da luz.

Durante o período de experimentação os ratos foram
alojados em gaiolas individuais, contendo dois animais
durante a fase de acasalamento. 

O presente estudo segue as resoluções brasileiras es-
pecíficas sobre a bioética em experimentos com animais
(lei n° 6638 de 08 de maio de 1979 e decreto n° 24645
de 10 de julho de 1934).

Delineamento Experimental
Os procedimentos experimentais iniciam com a di-

visão aleatória das 24 fêmeas SHR em três grupos com
oito indivíduos cada, conforme descrito abaixo:

Grupo Controle – sem suplementação de L-ARG (nu-
meradas de 1 a 8): submetidas aos procedimentos diá-
rios do biotério durante o período experimental com
ração padrão e água fresca e inseridas no programa re-
produtivo rotativo (PRR) (1:1).

Grupo L-ARG 2% – com suplementação de L-ARG
(numeradas de 9 a 16): tratadas com 20g/l de L-ARG
(2%) oferecida “ad libitum” na água de beber durante
o período experimental e inseridas no PRR (1:1). 

Grupo L-ARG 4% – com suplementação de L-ARG
(numerados 17 a 24): tratadas com 40g/l de L-ARG
(4%) oferecida “ad libitum” na água de beber durante
o período experimental e inseridas no PRR (1:1).

As fêmeas SHR foram pesadas em balança de prato
(0 a 5 Kg, Filizola), semanalmente desde o início do
procedimento experimental para acompanhamento da
evolução do peso corporal, conforme Gráfico 1 do
anexo.

A L-arginina era pesada em balança de prato (0 a 5
Kg, Filizola), na proporção adequada a dose dos grupos,
ou seja 20g por um litro para o Grupo L-ARG 2% e
40g por um litro para o Grupo L-ARG 4% misturada a
água potável, e oferecida por meio de bebedouros aos
animais (Gráfico 2 e 3 do anexo).

Acasalamento e gestação
As fêmeas SHR iniciam o PRR após a divisão dos

grupos. O PRR consiste em dispor os machos SHR nas
gaiolas contendo uma fêmea SHR de modo rotativo
permanecendo por um período médio de uma semana

com cada fêmea, para que todas acasalem. 
O ciclo reprodutivo das fêmeas é chamado de ciclo

estral com duração de 4 a 6 dias, e divide-se em quatro
fases: proestro, estro, metaestro e diestro. A fase do
estro é propícia a fecundação, e o período gestacional
dura entre 19 a 21 dias19. 

A análise clínica, nas fêmeas SHR como o abaula-
mento abdominal (Gráfico 4 e 5 do anexo), protrusão
das mamas e comportamento dócil, sugere a gestação
interrompendo o PRR até o parto. O não advento do
parto implica o retorno ao programa reprodutivo ro-
tativo. As fêmeas SHR primíparas são excluídas do
PRR.

Análise Histológica Cardíaca
Ao final do período experimental de 4 meses, todos

os animais foram sacrificados na câmara de CO2.
Os corações das fêmeas SHR primíparas retirados,

isolados, lavados com solução fisiológica e o excesso
de líquido removido com papel de filtro e pesado (Fi-
gura 1). A análise histopatológica por meio de coloração
com hematoxilina e eosina (HE), com a confecção de
4 lâminas em cortes de 5∝m de espessura verifica as
mudanças na arquitetura do miocárdio e as células re-
lacionadas à HVE.

Resultados
O Gráfico 1 apresenta os resultados da média das

pesagens realizada semanalmente durante o período
experimental. Nele, o Grupo L-ARG, 2% obteve maior
ganho de peso em relação aos outros grupos, adqui-
rindo 23g a mais de peso na média em relação ao
Grupo Controle e 24,5g a mais em relação ao Grupo
L-ARG 4%.

O Gráfico 2 expressa a média por rata da quantidade
ingerida das soluções de L-ARG pelos grupos L-ARG
2% e L-ARG 4% durante todo o experimento.

Consumiram em média cada fêmea SHR do grupo L-
ARG 2% 4.710ml da solução de L-ARG (20g/l), en-
quanto em média cada fêmeas SHR do grupo L-ARG
4% consumiram 4.107,5ml da solução de L-ARG
(40g/l). No total por grupo as fêmeas SHR L-ARG 2%
ingeriram 721g de L-ARG, enquanto o grupo L-ARG
4% ingeriram 1340,8g de L-ARG.

O presente estudo utilizou 24 fêmeas SHR inseri-
das no PRR, das quais dezoito emprenharam, e seis

Gráfico 1. Evolução do peso médio nos grupos SHR
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não obtiveram sucesso no PRR. O Gráfico 3 apre-
senta o número de neonatos por fêmea SHR primí-
paras, e o total de filhotes por grupo durante o pe-
ríodo experimental.

O experimento foi concluído com o grupo L-ARG
2% apresentando maior número de neonatos (39) e
menor número de primíparas (5) comparado ao grupo
L-ARG 4% com 35 neonatos, e 6 primíparas e o grupo

Controle com 22 neonatos e 7 primíparas.
Os Gráficos 4 e 5 indicam a análise macroscópica e

comparativa entre os grupos correlacionada as medidas
cardíacas como comprimento, diâmetro do VE, espes-
sura do septo e peso. Os Grupos L-ARG 2% e L-ARG
4% obtiveram redução da HVE, contudo o Grupo L-
ARG 2% apresentou melhores resultados.

A Figura 1 mostra as diferenças na espessura da pa-
rede do VE, onde são observadas a compactação teci-
dual, demonstrando a HVE presente nas SHR do grupo
controle.

A Figura 2 evidencia a população de cardiomiócitos,
presentes no VE das SHR Grupo Controle e Grupo 

Gráfico 2. Consumo médio por rata das soluções L-ARG nos grupos

Gráfico 3. Evolução do número de neonatos

Gráfico 4. Média das medidas macroscópicas cardíacas das SHR 
gestantes Gráfico 5. Média do peso do coração das SHR gestantes
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L-ARG 4% demonstrando a presença maior de espaça-
mento intersticial nas SHR tratadas.

Discussão
Nossos resultados confirmam a hipótese inicial pro-

posta, quanto ao efeito anti-hipertrófico no VE dos gru-
pos L-ARG 2% e 4%. O ganho de peso corporal nos
animais SHR do Grupo L-ARG 2%, é evidente. Alguns
estudos sugerem que a L-arginina, em animais seden-
tários, promove hipertrofia muscular quando compa-
rado ao grupo não sedentário, aumentando o peso cor-
poral desses animais20.

Apesar dos efeitos da suplementação com L-arginina
em estudos experimentais serem promissores, as inves-
tigações clínicas são insuficientes para se afirmar que
esse aminoácido exerça efeito no ganho ponderal de
peso corporal ou não, havendo necessidade de novas
pesquisas.

O Grupo L-ARG 2% obteve o maior consumo médio
da suplementação oral de L-arginina, mas essa premissa
é duvidosa diante das características física dos bebe-
douros, que vez ou outra vazam. A metodologia em-
pregada por meio do PRR, os bebedouros atendiam
dois animais, o que torna esse dado impreciso. Con-
cluindo haver a necessidade de método mais fidedigno
quanto a observação do consumo oral da suplementa-
ção de L-arginina.

Este assunto associa HA e gravidez, consciente do
efeito sinérgicona remodelação cardíaca, o que eleva
o risco da gestante apresentar hipertrofiado miocárdio
e possíveis complicações advindas da HA5-16. A perda
embrionária e restrição de crescimento intra-uterino
são problemas significativos em seres humanos e outros
animais. A administração oral de L-arginina para mu-
lheres gestantes com crescimento intra uterino restrito
foi relatado em outras pesquisas para aumentar o cres-
cimento fetal21.

A descoberta demonstrada no Grupo L-ARG 2% com
maior número de neonatos leva à hipótese que a L-ar-
ginina desempenha um papel importante na concepção
e desenvolvimento fetal. Estudos corroboram com os
resultados desta pesquisa, na qual modelos suínos foram
utilizados para suplementação dietética de L-arginina
durante a gestação, gera aumento de crescimento pla-
centário e modula as secreções hormonais. A suple-
mentação de L-arginina elevou o número total de leitões
neonatos por ninhada, resultando no aumento do de-

sempenho reprodutivo de fêmeas suínas22.
Portanto sugere-se que a suplementação de L-arginina

na dieta fornece uma solução eficaz para melhorar a
sobrevivência e crescimento embrionário e fetal. A co-
leta de dados para o diagnóstico macroscópico de HVE
foi caracterizado pelo aumento do peso cardíaco, com-
primento e espessura do septo interventricular simulta-
neamente, e comparado aos animais do Grupo Con-
trole. Nesse aspecto os animais do Grupo L-ARG 2%
obtiveram redução da HVE quando comparada com
os outros grupos. 

O exame microscópico por meio da coloração HE
exibe redução de HVE significativa também nas SHR
do Grupo L-ARG 4% caracterizada pela diminuição da
espessura da parede do VE e maior espaçamento in-
tersticial entre os cardiomiócitos. Entretanto é necessário
analisar futuramente as lâminas do Grupo L-ARG 2%,
realizar a contagem dos cardiomiócitos e comparar
com o Grupo L-ARG 4%.

A HVE é caracterizada por alterações estruturais de-
correntes do aumento das dimensões dos cardiomióci-
tos, da proliferação do tecido conjuntivo intersticial e
da rarefação da microcirculação coronariana17.

Este estudo reforça os resultados de outras pesquisas,
concluindo que, a utilização da administração oral da
L-ARG como um importante mediador anti-hipertrófico
e uma ferramenta simples e segura para a reversão dos
efeitos deletérios da disfunção na produção do NO
endógeno12-18.

Estes resultados permitiram que novas hipóteses de
aplicação e vantagens da utilização da L-arginina pos-
sam ser analisados. Como por exemplo, sua utilização
para melhoria do número de neonatos, e aumento de
massa corporal. Esses novos conhecimentos permitem
desenvolver outras estratégias de pesquisa.

Conclusão
Os Grupos L-ARG 2% e L-ARG 4% apresentaram re-

dução da HVE. O Grupo L-ARG 4% obteve redução
de peso corporal, enquanto a dose aplicada ao Grupo
L-ARG 2% resultou em ganho de peso corporal. O
Grupo L-ARG 2% apresentou o maior número de neo-
natos sugerindo a hipótese que a L-arginina desempe-
nha um papel importante na concepção e desenvolvi-
mento fetal.

Vale ressaltar a importância da dose administrada,
para que os efeitos desejados possam ser alcançados.

Figura 1. Fotomicrografias de cortes histológicos HE do ventrículo
esquerdo de coração das SHR dos grupos controle(a) e ar-
ginina 4% (b) ampliadas 4x

Figura 2. Fotomicrografias de cortes histológicos HE, 10x, do VE de
coração das SHR dos Grupos Controle (a) e L-ARG 4% (b),
exibindo cardiomiócitos (setas)
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A suplementação dietética da L-arginina em 20g/l e
40g/l mostraram-se eficientes mas com aplicabilidades
diferentes entre si.
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