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Introdução:  A instalação da insuficiência cardíaca (IC) após o infarto agudo do miocárdio (IAM) envolve processos 
degenerativos, como a produção de radicais livres e a morte de cardiomiócitos. A Nacetilcisteína (NAC), um 
antioxidante exógeno, pode apresentar um papel pró-oxidante quando reage com íons de ferro. Logo, o uso de um 
quelante de ferro deve ser pensado com o objetivo de impedir essa condição. Objetivo:  Testar o efeito da 

deferoxamina (DFX) associada à NAC sobre parâmetros ecocardiográficos e histológicos em modelo animal de 
IAM. Métodos: Ratos Wistar machos (60 dias) foram randomizados em grupos SHAM (veículo), IAM (veículo), 
IAM+NAC (NAC 250mg/kg/28dias) e IAM+NAC/DFX (NAC 250mg/kg/28dias+DFX 40mg/kg/7dias). Doze horas 

após a indução do IAM coletou-se plasma para avaliação de troponina I (cTnI). As avaliações morfofuncionais 
foram feitas por ecocardiografia e por histologia (Picro Sirius Red) aos 28 dias. Utilizamos ANOVA  seguido de LSD 
e p<0,05 foi considerado significante. Nº GPPG 110202. Resultados:  Os níveis de cTnI estavam mais elevados 

nos animais infartados vs. SHAM. A fração de encurtamento (%) reduziu no grupo NAC vs. IAM (15±4 vs. 22±9), 
enquanto que o co-tratamento com DFX reverteu essa piora (22±10). As análises histológicas indicaram que o 
tratamento com NAC agravou  área de infarto (%) em relação ao grupo IAM (29±5 vs. 22±9), porém o DFX evitou 
esse aumento (26±8). Conclusão: A dose de NAC escolhida neste estudo foi deletéria, possivelmente pela reação 

com íons de ferro, uma vez que a associação com DFX eliminou estes efeitos. Portanto, a associação de NAC com 
DFX parece ser uma alternativa eficaz para potencializar os seus efeitos benéficos.  Logo, a ampliação deste 
estudo  é necessária para auxiliar na escolha da dose terapêutica de NAC. 

 
 

 

 

 

 




