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Resumo  
A prática de atividade física regular, associada a hábitos alimentares saudáveis são fatores 
importantes na prevenção primária e no suporte terapêutico das doenças cardiovasculares, 
dentre as quais as dislipidemias e a hipertrofia ventricular esquerda, que representam 
indicadores de grande relevância no risco de morbidade e mortalidade cardiovascular. O 
objetivo do presente estudo foi o de analisar os efeitos da natação no perfil lipídico e nas 
estruturas ventriculares esquerdas de camundongos hiperlipidêmicos. Foram utilizados 28 
camundongos LDLr-/-, machos, divididos aleatoriamente em 4 grupos: sedentários 
alimentados com ração padrão (S); treinados alimentados com ração padrão (S+Nat), 
sedentários alimentados com ração hiperlipídica (HL) e treinados alimentados com ração 
hiperlipídica (HL+Nat). Os animais dos grupos treinados praticaram natação em intensidade 
moderada, por 60 minutos durante 60 dias consecutivos. O sangue foi coletado e o soro 
utilizado para análises laboratoriais de triglicérides, colesterol total e suas frações (LDL, HDL, 
VLDL). O coração foi removido e somente o ventrículo esquerdo foi pesado a fresco para se 
calcular a proporção do peso ventricular esquerdo (mg)/ peso do animal (g). Os resultados 
encontrados mostraram que a natação foi mais eficiente na melhora dos níveis plasmáticos de 
lipídeos quando acompanhada por uma dieta adequada, confirmando que a associação 
exercício físico com dieta equilibrada é essencial para obtenção de seus benefícios. A natação 
ocasionou hipertrofia ventricular esquerda excêntrica no grupo alimentado com dieta padrão 
e, principalmente, diminuiu o depósito de colágeno intersticial no miocárdio dos animais 
alimentados com dieta hiperlipídica, o que pode indicar uma melhora na função diastólica com 
consequente melhora da função sistólica. Conclui-se que a prática de exercícios aeróbicos 
regulares induz adaptações que melhoram o funcionamento fisiológico do organismo, não 
somente promovendo saúde e prevenindo doenças como também as reabil! itando. Contudo é 
de suma importância observar que sua prática deve ser regular e associada a uma dieta 
adequada. 
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