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Resumo
Objetivo – Avaliar a ação da MEL sobre parâmetros do sistema cardiovascular, em ratos recuperados de desnutrição proteica. Métodos –
Foram utilizados 40 ratos Wistar, divididos em 4 grupos denominados, Controle (tratado com dieta normoproteica 12% caseína), Tratados
com melatonina (tratado com dieta normoproteica 90 dias e tratado com melatonina 10mg/Kg, últimos 15 dias), Recuperados de desnutrição
(tratados com dieta hipoproteica contendo 6% de caseína durante 45 dias e sequencialmente tratados durante mais 45 dias com dieta nor-
moproteica) e Recuperados de desnutrição tratado com melatonina (tratados com dieta hipoproteica durante 45 dias e sequencialmente
tratados durante mais 45 dias com dieta normoproteica sendo tratados com melatonina 10 mg/Kg nos últimos 15 dias). Foram avaliados o
peso corporal, frequência cardíaca (FC), o eletrocardiograma (ECG) e a pressão arterial (pletismógrafo BP-2000), após o período experi-
mental. A estatística foi realizada aplicando o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov seguido do teste de Tukey (p<0,05). Resulta-
dos – Os grupos tratados com MEL apresentaram redução na FC e concomitante adaptação temporal nos intervalos PR, no QTc e QRS do
ECG bem como na pressão arterial média. Conclusão – A MEL pode atuar no sistema nervoso central promovendo redução no tônus sim-
pático, bem como atuar localmente no coração ajustando o tempo de condução das ondas eletrocardiográficas, manifestando ação car-
dioprotetora, condição importante também em indivíduos recuperados de desnutrição que apresentam tônus simpático elevado.
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Abstract
Objective – To evaluate the action of MEL on parameters of the cardiovascular system in rats recovered from protein malnutrition. Methods
– Wistar rats were divided into groups: Control (treated with a 12% casein diet), Treated with melatonin (treated with a 90-day normoproteic
diet and treated with melatonin 10 mg/kg, last 15 days), Recovered from malnutrition (treated with a hypoproteic diet containing 6%
casein for 45 days and sequentially treated for a further 45 days with normoproteic diet) and Recovered from malnutrition treated with
melatonin (treated with a hypoproteic diet for 45 days and sequentially treated for a further 45 days with normoproteic diet being treated
with melatonin 10 mg/kg in the last 15 days). The following parameters were evaluated: Body weight, heart rate (HR), electrocardiogram
(ECG) and blood pressure (BP-2000 plethysmograph) after the experimental period. Statistical analysis was performed using the Kolmo-
gorov-Smirnov normality test followed by the Tukey’s test (p <0.05). Results – The groups treated with MEL presented a reduction in HR
and concomitant temporal adaptation in the PR intervals, QTc and QRS of ECG as well as mean arterial pressure. Conclusão – MEL can
act in the central nervous system promoting a reduction in sympathetic tonus, as well as acting locally in the heart, adjusting the conduction
time of the electrocardiographic waves, manifesting cardioprotective action, an important condition also in individuals recovered from
malnutrition with high sympathetic tonus.
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Introdução
Modelos experimentais em animais são ferramentas

importantes que a comunidade científica utiliza, bus-
cando auxiliar no entendimento das diferentes dinâmi-
cas fisiológicas1-2.

No aspecto eletrocardiográfico, a experimentação
animal tem demonstrado que o rato apresenta orienta-
ção anatômica do coração similar a humana. Nesse
sentido, o eixo elétrico cardíaco mostra-se verticalmente
entre +60° e +90°. Cabe salientar que já foi descrito
que a ação do sistema nervoso autônomo no coração
dos ratos é similar ao dos humanos3-4.

A melatonina (MEL) é um hormônio produzido pela
glândula pineal cuja secreção acompanha o ciclo claro-
escuro5-6. Além da luz, outros sistemas promovem mo-
dificação na secreção de melatonina, como por exemplo,

o sistema renina-angiotensina7. O mecanismo de ação
da MEL depende de receptores de membrana denomi-
nados MT1, MT2 e MT3, sendo os dois primeiros ex-
pressos tanto no coração quanto em artéria de ratos5-8.

Estudos em ratos verificaram que a MEL produziu
efeito cardioprotetor frente a cardiotoxicidade induzida
por agente quimioterapeutico e, recentemente foi rei-
terado a amplitude do efeito protetor cardíaco exercido
pela MEL9,6.

A desnutrição proteica, nas fases iniciais do desen-
volvimento, promove alterações morfológicas e fun-
cionais em diferentes sistemas afetando-os quanto à
metabolização de nutrientes, constituição corporal,
atraso na evolução ponderal, retardo do crescimento e
hipofunção órgãos, com reflexo na morfologia e dinâ-
mica cardíaca10.



Através de avaliação histoquímica e de análise digital
de imagem, foi avaliado o perfil do coração de ratos
Wistar submetidos à desnutrição proteica, sendo de-
monstrado que o número médio de vasos é significati-
vamente menor, apresenta aumento do tônus vasomotor,
além de alterações morfológicas11. Neste aspecto, foi
relatado que ratos recuperados de desnutrição proteica
não apresentam significativa recuperação de funções
orgânicas e/ou estruturais, sendo um processo lento e
que pode deixar sequelas, tais como aumento na quan-
tidade de colágeno, alterando a dinâmica cardíaca12.

O objetivo deste estudo foi avaliar, em ratos recupe-
rados após desnutrição, o perfil eletrocardiográfico car-
díaco bem como o perfil pressórico frente ao tratamento
com melatonina.

Métodos
Foram utilizados ratos Wistar provenientes da em-

presa ANILAB – Paulínia-SP – Brasil. Os animais foram
adquiridos com 21 dias de vida e mantidos no Biotério
da UNIMEP/Piracicaba em gaiolas coletivas contendo
5 animais/cada, recebendo água e dieta específica em
ambiente com temperatura controlada de 23°C ± 2°C,
com ciclo claro/escuro de 12 horas, com luz acesa a
partir das 6 horas. O estudo foi aprovado pela CEUA
da UNIMEP pelo protocolo 09/2015. Os animais foram
aleatoriamente divididos em grupos experimentais
contendo 10 animais cada e denominados: Controle
(C; alimentados com dieta normoproteica contendo
14% de proteína durante 90 dias), tratados com me-
latonina (T, alimentados com dieta normoproteica e
melatonina 10mg/Kg nos últimos 15 dias), recuperados
de desnutrição (R, tratados com dieta contendo 6%
de proteína (hipoproteica) durante 45 dias e sequen-
cialmente tratados durante mais 45 dias com dieta
normoproteica) e recuperados de desnutrição tratado
com melatonina (RT, tratados com dieta hipoproteica
durante 45 dias e sequencialmente tratados durante
mais 45 dias com dieta normoproteica sendo tratados
com melatonina 10mg/Kg nos últimos 15 dias). As
dietas hipoproteica (6% caseína) e normoproteica
(12% caseína) foram adquiridas na PragSoluções Ser-
viços e Comércio Ltda de Jaú-SP e oferecida ad libitum
durante o período experimental. As massas dos ani-
mais foram determinadas se manalmente através de
uma balança eletrônica (Filizola®). Para coleta dos re-
gistros eletrocardiográficos e pressóricos, após os 90
dias do experimento, os animais foram anestesiados
com pentobarbital sódico (40mg/kg/ip) devido ao anes-
tésico não alterar a homeostasia do sistema cardio-
vascular. Para o registro eletrocardiográfico, os ele-
trodos foram conectados ao eletrocardiógrafo Heart
Ware System interfaciado e ao corpo do animal para
registro das ondas P-QRS-T nas derivações do plano
frontal (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF) com velocidade
de 50mm/s (Figura 1). O intervalo QT foi corrigido
pela frequência cardíaca usando a fórmula de Bazett.
A pressão arterial foi verificada após o tratamento
entre 8:00 e 12:00h, por meio da conexão de um ple-

tismógrafo (BP-2000 Blood Pressure Analysis SystemTM)
à cauda dos animais, em sala com isolamento acústico
e diminuição de quaisquer fontes de ruído que pu-
dessem interferir nesta avaliação. Após o período ex-
perimental, os animais foram eutanasiados por apro-
fundamento anestésico seguido de deslocamento
cervical como indicado pela CEUA/UNIMEP e de
acordo com normatização do CONCEA, autorizado
sob protocolo 09/2015 – adendo. Após constatação
da morte foram coletadas, através da artéria renal,
amostras do sangue para dosagem de Albumina e Pro-
teínas totais através de Kit de aplicação laboratorial.
A análise estatística foi realizada aplicando o teste de
normalidade de Kolmogorov-Smirnov seguido do teste
de Tukey (p<0,05).

Figura 1. Obtenção do registro eletrocardiográfico. A) Eletrocardió-
grafo HEART WARE utilizado para a captação dos sinais
elétricos cardíacos; B) Posicionamento dos eletrodos no
corpo do animal.

Resultados
Na análise da massa corporal foi constatado que o

grupo tratado com dieta normoproteica apresentou cres-
cente ganho de peso até completar a sexta semana,
sendo representado por valores 84%, 21%, 35%, 15%,
18% (2ª – 6ª semana, ao considerar a primeira semana
quando os animais foram transferidos da ANILAB para
o biotério de pesquisa). No intervalo da 7ª a 12ª se-
mana, o ganho de peso foi menor estabilizando no per-
centual de 9% semana.

Nos ratos desnutridos, a variação de peso foi pequena
não ultrapassando 2% nas 6 semanas iniciais, não
sendo significativo se comparados semanalmente. Já
na fase de recuperação nutricional (7ª – 12ª semana)
os valores foram progressivamente maiores e represen-
tados por valores 22%, 23%, 33%, 23%, 23,4% e
23,9%, respectivamente (Figura 2).

Caracterizando a recuperação nutricional, foram ava-
liadas as concentrações plasmáticas de proteínas totais
(PT) e Albumina (A), sendo verificado que a concen-
tração de PT do grupo recuperado apresentou valores
29% menores, se comparado ao grupo controle, re-
presentado por 8,24 ± 0,8g/dL controle X 5,83 ±
0,7g/dL recuperado, enquanto a concentração plas-
mática de A do grupo recuperado apresentou valores
36% menores, se comparado ao controle e represen-
tado por 3,44 ± 0,5g/dL controle X 2,20 ± 0,3g/dL re-
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cuperado, fato indicando que no processo de recupe-
ração nutricional, não são todos os sistemas que reto-
mam a normalidade.

Na avaliação da frequência cardíaca (FC), o grupo
tratado com MEL apresentou valores 28% menores se
comparado ao controle, por outro lado, no grupo re-
cuperado, os valores de FC foram 33% maiores se com-
parado ao con trole. No grupo recuperado tratado com
MEL foi obser vado valores 25% menores se comparado
ao recuperado não tratado, como pode ser verificado
na Figura 3A.

Na representação do ECG (Figura 3B), pode-se veri-
ficar o efeito bradicardizante da melatonina no grupo
controle tratado e no grupo recuperado tratado. Veri-
fica-se que concomitante a mudança na frequência car-
díaca houve adaptação no parâmetro temporal das on-
das ajustando-se as mudanças.

Na avaliação dos segmentos e ondas do ECG foi
verificado que a melatonina promoveu redução na
temporização (ms) atingindo 33% no intervalo PR,
14% no QTc e no complexo QRS, sem interferência
na amplitude (mV) das ondas. O grupo recuperado
também diferenciou-se do controle apresentando me-
nor temporização das ondas e segmentos apresentando
valores 50%, 21% e 42% menores no Intervalo PR,
QTC e no QRS, respectivamente. No grupo recupe-
rado tratado com MEL houve redução nos parâmetros
similares aos descritos nos grupos tratados, represen-
tado por valores 25% maiores no PR, 54% no QTc e
50% no QRS, se comparado ao recuperado não tra-
tado, indicando que o tratamento propiciou um rear-
ranjo na temporização dos registros acompanhando
as mudanças na FC (Tabela 1).

Figura 2. Massa semanal dos grupos controle (C), desnutridos (D) e recuperados de desnutrição (R). Os valores correspondem a média ± dp,
n=10. Os números na abscissa indicam as semanas. *p<0,05 comparado ao grupo controle. #p<0,05 comparado ao grupo desnutrido

Figura 3. (A) Frequência cardíaca (bat/min) dos grupos controle (C),
tratados com melatonina (T), recuperados de desnutrição
(R) e recuperados de desnutrição tratados com melatonina
(RT). Os valores correspondem a média ± dp, n=10.
*p<0,05 comparado ao grupo controle. #p<0,05 compa-
rado ao grupo tratado, ~p<0,05 comparado ao recupe-
rado. (B) Ondas eletrocardiográficas na derivação D2 e
representação gráfica de um batimento cardíaco em cada
condição experimental. N=10



Tabela 1. Intervalo PR, QTC e QRS (ms) dos grupos controle (C), tra-
tados com melatonina (T), recuperados de desnutrição (R)
e recuperados de desnutrição tratados com melatonina
(RT). Os valores correspondem a média ± dp, n=10.
*p<0,05 comparado ao controle, #p<0,05 comparado ao
tratado, ~p<0,05 comparado ao recuperado. N=10

Por fim, na análise da pressão arterial foi observado
que o grupo tratado com MEL apresentou pressão arterial
média 19% menor se comparado ao controle, e ainda
no grupo recuperado, a pressão arterial média foi 13%
maior do que o controle, porém, no mesmo contexto, o
grupo recuperado tratado com MEL apresentou valores
17% menores se comparado ao recuperado não tratado,
não diferenciando do controle (Tabela 2).

Tabela 2. Pressão arterial (mm/Hg) dos grupos controle (C), tratados
com melatonina (T), recuperados de desnutrição (R) e re-
cuperados de desnutrição tratados com melatonina (RT).
Os valores correspondem a média ±dp, n=10. *p<0,05
comparado ao controle, #p<0,05, comparado ao tratado,
~p<0,05 comparado ao recuperado. N=10

Discussão
Na literatura há consenso que o rato Wistar desnu-

trido apresenta peso inferior se comparado ao rato con-
trole tratados com dieta normoproteica. Este estudo
acompanha a literatura ao demonstrar que não houve
ganho de peso na fase de tratamento com dieta hipo-
proteica a qual restringiu o crescimento, uma vez que,
a falta de aminoácidos na dieta impede maturação das
estruturas básicas tais como hormônios, neurotransmis-
sores e até bainhas de mielina13.

No que se refere a recuperação nutricional, tem se ge-
rado a hipótese de otimização do crescimento do cérebro,
no intuito de melhorar as chances de sobrevivência14.
Estudos têm analisado o perfil cardiovascular de animais
submetidos à desnutrição proteica nas fases iniciais da
vida, modelo utilizado neste trabalho, sendo descrito ele-
vação do tônus vasomotor simpático, aumento na fre-
quência cardíaca e pressão arterial e expressivas modifi-
cações na modulação da atividade autonômica eferente,
comprometendo o sistema cardiovascular15.

Dentre as novas opções no tratamento de complica-
ções cardiovasculares, a utilização do hormônio me-
latonina que é secretado pela glândula pineal de
acordo com o ciclo claro/escuro, tem se revelado im-
portante devido aos seus efeitos moderadores dos sin-
tomas inerentes às diversas enfermidades do sistema

cardiovascular16. Tem sido descrito a presença de re-
ceptores de melatonina tipo MT1 no sistema cardio-
vascular em especial no coração e artéria caudal de
ratos. Além disto, foi verificado que a melatonina foi
eficiente em reduzir os efeitos da isquemia induzida
no coração de ratos17-18.

Neste estudo está demonstrado que o tratamento com
MEL promoveu redução da frequência cardíaca em ani-
mais controle, evento que também se manifestou no
grupo recuperado, o qual apresentou elevados valores
da pressão arterial quando não tratado. Recentemente
foi descrito que a melatonina induziu redução na pres-
são arterial bem como na frequência cardíaca em ratos
hipertensos e/ou humanos19.

Nunes20 demonstrou que ratos tratados com dieta hi-
poproteica apresentaram desregulação do sistema ner-
voso autônomo com elevação na dinâmica autonômica
simpática. Acompanhando o estudo supracitado, este
trabalho mostra que a desregulação autonômica persiste
mesmo após renutrição e pode acometer o equilíbrio
homeostático do sistema cardiovascular, reforçando a
importância do uso da melatonina como coadjuvante
no tratamento de disfunções cardiovasculares.

No estudo de Sant’Helena15 realizado com ratos des-
nutridos foi verificado que a administração de melato-
nina promoveu redução da amplitude da onda P indi-
cando diminuição da sobrecarga atrial direita, melhora
na condução elétrica ventricular, além de ausência do
bloqueio de ramo direito, sugerindo que a MEL pode
atuar no sistema nervoso central melhorando a relação
dinâmica/resposta dos pressoceptores, reduzindo o tô-
nus simpático e com isto a frequência cardíaca6. Re-
centemente esta resposta foi reiterada ao se demonstrar
que ratos tratados durante 30 dias com melatonina,
manifestaram menores frequências cardíacas4.

Um ponto merecedor de destaque e demonstrado
neste trabalho, é que a MEL promoveu redução no
tempo dos principais intervalos (PR e QTc) e complexos
do eletrocardiograma, indicando alteração no tempo
de condução, como reflexo da redução da frequência
cardíaca, assim, fica notório que a melatonina exerce
um importante mecanismo cardioprotetor também na
condição recuperado de desnutrição, onde há altera-
ções cardiovasculares21. Esta conclusão pode ser res-
paldada em um trabalho onde foi demonstrado que a
melatonina protegeu o coração das alterações geradas
pelo agente anabólico stanazolol22.

Recentes estudos observaram que o tratamento com
melatonina foi efetivo frente as diferentes alterações
cardíacas, tais como: infarto, angina e hipertensão23.

Conclusão
Corroboramos com a sugestão que a melatonina é

um hormônio importante com ação indireta na varia-
bilidade da frequência cardíaca e sugerimos que haja
um efeito direto de cunho biofísico, atuando no sistema
de geração e propagação do sinal elétrico no músculo
cardíaco21.

PR (ms) QTc (ms) QRS (ms)

C
T
R
RT

36±6
24±2*
18±2*
25±2*,~

140±6
120±8*
110±12

170±8*,#,~

57±3
65±2*
33±6*,#

50±7#,~

Pressão arterial
(mm/Hg)

Sistólica Diastólica Média

C
T
R
RT

140±4
122±5*

1154±5*,#

121±10*,~

140±6
120±8*
110±12

170±8*,#,~

57±3
65±2*

33±6*,#
50±7#,~
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