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RESUMO 

O envelhecimento e o sedentarismo podem levar a uma diminuição dos antioxidantes 

endógenos, causando um aumento nos danos celulares devido ao stresse oxidativo produzido 

pelas espécies reativas de oxigénio (ROS). A diminuição da capacidade antioxidante, que 

normalmente ocorre com o envelhecimento, pode ser contrariada, em certa medida, pela prática 

continuada de exercício físico. Assim, o exercício de intensidade moderada irá retardar a perda 

de antioxidantes o que trará benefícios significativos para a população mais idosa. 

Além dos efeitos benéficos no stresse oxidativo, a atividade física tem mostrado efeitos 

sobre as funções cardiorrespiratórias e imunológicas, regulação da insulina e síndrome 

metabólica, tem também grande influência nas doenças crónicas, incluindo diabetes mellitus, 

cancro, obesidade, doenças ósseas e articulares.  

Este estudo teve como objetivo analisar eventuais alterações na capacidade antioxidante 

e na bioenergética mitocondrial no rim, em resposta a um plano de exercício diário em ratos 

jovens (32 semanas de vida) e de meia-idade (62 semanas de vida). Para isso foi avaliada a 

atividade de diversas enzimas antioxidantes e alguns indicadores de stresse oxidativo, assim 

como a velocidade da respiração mitocondrial e da atividade dos complexos I, II e IV. Foram 

utilizadas amostras de rim obtidas a partir de 28 ratos Wistar machos, distribuídos 

aleatoriamente em dois grupos não exercitados (NEX24 e NEX 54) e outros dois exercitados 

(EX24 e EX 54) submetidos a um plano de exercício numa passadeira por 24 ou 54 semanas. 

Os resultados obtidos para as enzimas antioxidantes mostraram que a catalase diminuiu 

significativamente na atividade em animais mais velhos enquanto a glutatião peroxidase 

aumentou nesses animais. Por outro lado, a superóxido dismutase e a glutatião redutase 

sofreram uma diminuição significativa nos animais de meia-idade que não foram exercitados. 

Em relação à peroxidação lipídica na fração mitocondrial, observamos que houve uma 

diminuição significativa desta nos animais mais velhos exercitados em relação aos ratos mais 

novos também exercitados. Relativamente ao conteúdo de tióis, verificou-se uma diminuição 

no GSH e um aumento no em GSSG, mesmo nos animais exercitados, pelo que a razão 

GSH/GSSG diminuiu com a idade em ambos os grupos exercitado e não exercitado.  
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Nos estudos da bioenergética mitocondrial, verificamos que a respiração no complexo I 

surgiu aumentada nos ratos mais velhos exercitados e o fluxo de oxigénio no complexo II 

mostrou-se estatisticamente aumentado nos ratos mais velhos (tanto nos não exercitados como 

nos exercitados) em relação aos ratos mais novos. A atividade dos complexos mitocondriais I 

e IV apresentou um aumento significativo com o exercício físico, independentemente da idade. 

Já as atividades do complexo II e da citrato sintase, demonstraram um aumento estatisticamente 

significativo nos ratos mais novos exercitados em relação ao não exercitados desta faixa etária, 

enquanto que nos animais mais velhos existiu um ligeiro aumento, não sendo este 

estatisticamente significativo. 

Palavras-chave: Exercício, envelhecimento, stresse oxidativo, antioxidantes, bioenergética 

mitocondrial 
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ABSTRACT 

Aging and sedentary lifestyle may lead to a decrease in endogenous antioxidants, 

causing an increase in cell damage due to oxidative stress produced by reactive oxygen species 

(ROS). Decreased antioxidant capacity, which usually occurs with aging, may be counteracted 

to some extent by continued practice of physical exercise. Thus, moderate intensity exercise 

will slow down the loss of antioxidants that will bring significant benefits to the older 

population. 

In addition to beneficial effects on oxidative stress, physical activity has shown effects 

on cardiorespiratory and immune functions, insulin regulation and metabolic syndrome, and 

has a great influence on chronic diseases, including diabetes mellitus, cancer, obesity, bone and 

joint diseases. 

This study aimed to analyse possible changes in antioxidant capacity and mitochondrial 

bioenergetics in the kidney, in response to a daily exercise plan in young rats (32 weeks of life) 

and middle age (62 weeks of life). The activity of several antioxidant enzymes and some 

indicators of oxidative stress, as well as the speed of mitochondrial respiration and the activity 

of complexes I, II and IV, were evaluated. We used kidney samples obtained from 28 male 

Wistar rats randomly distributed in two non-exercised groups (NEX24 and NEX 54) and 

another two exercised (EX24 and EX 54) submitted to an exercise plan in a treadmill for 24 or 

54 weeks. 

The results obtained for antioxidant enzymes showed that catalase activity significantly 

decreased in older animals, while glutathione peroxides increased in these animals. On the other 

hand, superoxide dismutase and glutathione reductase experienced a significant decrease in the 

middle-aged animals that were not exercised. Regarding lipid peroxidation in the mitochondrial 

fraction, we observed that there was a significant decrease of this in the older exercised animals 

compared to the younger rats also exercised. Concerning the thiols content, there was a decrease 

in GSH and an increase in GSSG, even in exercised animals, so the GSH / GSSG ratio decreased 

with age in both exercised and non-exercised groups. 
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In studies of mitochondrial bioenergetics, we found that respiration in complex I was 

increased in the older exercised rats and the oxygen flux in complex II was statistically 

increased in older rats (both non-exercised and exercised) compared to younger rats. The 

activity of mitochondrial complexes I and IV showed a significant increase with exercise, 

regardless of age. On the other hand, the activities of complex II and citrate synthase 

demonstrated a statistically significant increase in the youngest exercised in relation to the non 

exercised of this age group, whereas in the older animals there was a slight increase, which was 

not statistically significant. 

Keywords: Exercise, aging, oxidative stress, antioxidants, mitochondrial bioenergetics 
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1.1. Stresse oxidativo – o que se trata? 

O stresse oxidativo é um estado da célula/tecidular caracterizado por um desequilíbrio de 

oxidantes e antioxidantes em favor dos oxidantes, levando a problemas na sinalização e no 

controlo redox e / ou dano molecular (Sies & Cadenas, 1985). O stresse oxidativo é designado 

por dano oxidativo quando promove alterações em componentes celulares como lípidos, 

proteínas e DNA. Em condições fisiológicas, as espécies oxidantes, principalmente 

representadas por radicais livres derivados do oxigénio denominadas espécies reativas de 

oxigénio (ROS), são mantidas num nível baixo por um eficiente sistema antioxidante que as 

neutraliza (Rebillard, Lefeuvre-Orfila, Gueritat, & Cillard, 2013). As ROS (Fig. 1) podem ser 

produtos do metabolismo celular normal e desempenham papéis vitais na estimulação de certas 

vias de sinalização, em células vegetais e animais, em resposta a mudanças nas condições 

ambientais, tanto intra como extracelulares (Jabs, 1999; Reuter, Gupta, Chaturvedi, & 

Aggarwal, 2010).  

 

Figura 1- Espécies reativas de oxigénio (ROS) 

Os níveis estimados de ROS nas mitocôndrias são 5 a 10 vezes mais altos que noutros 

compartimentos citoplasmáticas e nucleares. Outros locais que contribuem para a produção de 

ROS incluem o retículo endoplasmático, peroxissomas e lisossomas (Small, Coombes, Bennett, 

Johnson, & Gobe, 2012). Durante as reações metabólicas endógenas, as células aeróbicas 

produzem ROS como o anião superóxido (O2
-•), peróxido de hidrogénio (H2O2), radical 

hidroxilo (HO•), e peróxidos orgânicos como produtos normais da redução biológica de 

oxigénio (Fridovich, 1978; Reuter et al., 2010). Um a três por cento do oxigénio molecular 

inspirado é convertido em O2
-•, que é a espécie reativa mais comum e um poderoso precursor 

do H2O2. 
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Embora o H2O2 celular seja relativamente estável, ele tem potencial de interagir com 

uma variedade de substratos e causar danos, especialmente na presença do ião metálico 

Fe3+/Cu2+. Isso leva a que o H2O2 quebre e forme segundo a reação de Fenton, o radical 

hidroxilo (HO●) e Fe2+/Cu2+. Em células saudáveis, a produção de H2O2, potencialmente 

prejudicial, é combatida pela ação de algumas enzimas como a catalase mitocondrial ou 

citoplasmática (CAT) ou peroxidases de tiol, formando H2O e O2 (Small et al., 2012). A Figura 

2 mostra as vias de neutralização de ROS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Produção e interação de radicais livres na célula. As mitocôndrias produzem altos níveis do anião 

superóxido (O2
-●) como subproduto da fosforilação oxidativa. Este é convertido em peróxido de hidrogénio estável 

(H2O2) pela superóxido dismutase de manganês (MnSOD). A associação de proteínas pelo retículo endoplasmático 

e a degradação de ácidos gordos pelos peroxissomas também são responsáveis pela produção de O2
-●, pelo que a 

conversão para H2O2 ocorre devido à superóxido dismutase de cobre / zinco (Cu / ZnSOD). A catalase (CAT) e a 

glutatião peroxidase (GPx) são capazes de neutralizar H2O2 em água (H2O) e oxigénio (O2). Entretanto, na presença 

de altas quantidades de H2O2, metais pesados (Fe2+ ou Cu2+) podem produzir o anião hidroxilo altamente reativo 

(HO●). O óxido nítrico (NO●) e O2
-● têm a capacidade de formar as espécies de nitrogénio altamente reativas, 

peroxinitrito (ONOO-), que na presença de dióxido de carbono (CO2) formam dióxido de nitrogênio (NO2) e as 

espécies reativas de carbonilo, anião radical carboxilo (CO3
-•). Adaptado de Small et al., 2012 

Sob um estado de stresse ambiental sustentado, as ROS são produzidas por um longo 

período de tempo e, portanto, podem ocorrer danos significativos na estrutura e funções 

celulares, podendo induzir mutações somáticas e transformações neoplásicas (Fang, Seki, & 

Maeda, 2009; Khandrika, Kumar, Koul, Maroni, & Koul, 2009). Mesmo quando são produzidas 

durante a respiração normal, podem causar danos cumulativos que acabam por levar à perda de 

células e função do tecido e, finalmente, à doença. Sabe-se que a produção de ROS aumenta, 

durante o desenvolvimento de algumas doenças e durante o envelhecimento (Small et al., 2012).  
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Para controlar o equilíbrio entre a produção e a eliminação de ROS (Fig. 3), existe um sistema 

antioxidante que é constituído principalmente por enzimas (por exemplo, superóxido dismutase 

(SOD), glutatião peroxidase (GPx), glutatião redutase (GR), catalase (CAT)) e por compostos 

não enzimáticos sintetizados pelas células (GSH, ácido úrico, etc.) ou obtidos da dieta 

(vitaminas E e C, β-caroteno, polifenóis, etc.) (Reuter et al., 2010). O glutatião (GSH) é um 

tripeptídeo e é o principal antioxidante endógeno produzido pelas células ajudando a proteger 

as células das ROS (Pompella, Visvikis, Paolicchi, De Tata, & Casini, 2003). Infelizmente, este 

sistema tende a ser cada vez menos eficaz com o envelhecimento, levando a um aumento no 

dano oxidativo. A acumulação dessas lesões continua a ser uma das teorias do envelhecimento 

(Rebillard et al., 2013) e poderia explicar algumas doenças associadas a este processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Fontes e respostas celulares ao oxigénio reativo, adaptado de Finkel & Holbrook, 2000 
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Os antioxidantes enzimáticos complementam os antioxidantes não enzimáticos na remoção 

de ROS ou regeneração dos antioxidantes oxidados. A superóxido dismutase (SOD) está 

localizada principalmente na mitocôndria e no citoplasma das células e neutraliza os radicais 

superóxido (Deaton & Marlin, 2003). As SOD’s são uma família de enzimas que catalisam a 

dismutação do superóxido em peróxido de hidrogénio e oxigénio. Como tal, são importantes na 

defesa antioxidante em quase todas as células expostas ao oxigénio. 

A catalase (CAT) está localizada maioritariamente nos peroxissomas e nas mitocôndrias 

cardíacas, sendo uma enzima muito importante nos organismos vivos pois catalisa a 

decomposição do peróxido de hidrogénio em água e oxigénio e a sua atividade é mais alta em 

fibras musculares altamente oxidativas (Khan, Tania, Zhang, & Chen, 2010). 

A glutatião peroxidase (GPx) é encontrado na mitocôndria, no citoplasma, e nas membranas 

celulares e reduz o peróxido de hidrogénio e hidroperóxidos orgânicos usando o glutatião 

reduzido (GSH) como dador de eletrões. A glutatião redutase (GR) é essencial para a redução 

do glutatião oxidado (GSSG), para tal utiliza o NADPH como agente redutor (Deaton & Marlin, 

2003). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Reações de oxidação-redução do oxigénio 
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1.1.1. Mitocôndria   

A mitocôndria é um organelo celular de forma arredondada ou alongada envolta por duas 

membranas: a externa é lisa e reveste o espaço intramembranar e a interna possui invaginações, 

as cristas mitocondriais (Fig. 5A). A região das cristas é caracterizada por uma maior densidade 

de proteínas integrantes da cadeia respiratória e transportadores. No seu interior – ou matriz 

mitocondrial – localizam-se as enzimas do ciclo de Krebs, β-oxidação de ácidos gordos, do 

metabolismos do piruvato, ribossomas, DNA mitocondrial (DNAmt), entre outros elementos. 

As mitocôndrias estão intimamente ligadas à homeostase celular porque, apesar de variarem 

na quantidade e distribuição, a sua localização está próxima dos pontos onde existe grande 

consumo de energia. Isto indica uma estreita relação entre estes organelos e as necessidades 

energéticas da célula, corroborando a sua principal função, entre muitas, de síntese de 90% do 

ATP celular através da fosforilação oxidativa (Wallace, 1997). 

1.1.2. Cadeia transportadora de eletrões  

A cadeia respiratória é um grupo de cinco complexos enzimáticos responsáveis pela gradativa 

transferências de eletrões, oriundos do metabolismo intermediário, para a redução do oxigénio 

e síntese de ATP. Os eletrões captados das coenzimas reduzidas NADH e FADH2 durante as 

oxidações do ciclo de Krebs, são transferidos para os complexos enzimático I e II, 

respetivamente. Durante esta transferência, os protões H+ são bombeados da matriz para o 

espaço entre as membranas mitocondriais e deste para o complexo III via ubiquinona. O 

complexo III é oxidado pelo citocromo c que transporta os eletrões para o complexo IV, onde 

ocorre a redução do oxigénio a H2O, produzindo um gradiente eletroquímico responsável pelo 

potencial de membrana das mitocôndrias. Este potencial de membrana contribui para o 

armazenamento de energia livre disponível para a consequente reação de síntese de ATP no 

complexo V, que ocorre através do acoplamento de ADP mais fosfato inorgânico. Este 

processo, conhecido por fosforilação oxidativa, esta representado na Figura 5B.    
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Figura 5- Mitocôndria e esquema da fosforilação oxidativa. A- Eletromicrografia de uma mitocôndria típica de 

célula renal de murganho; aumento de 84.000x (Correia, 2010). B- Fosforilação oxidativa mostrando os diferentes 

complexos enzimáticos (Lehninger, Nelson, & Cox, 1995). 

 

A cadeia de transporte de eletrões mitocondrial reduz continuamente a concentração de O2 

presente na célula, mas uma pequena quantidade de O2
-• também é produzida. O2

-•, uma ROS 

razoavelmente reativa, que é transformada em H2O2 através da atividade da SOD. O H2O2 

produzido nas mitocôndrias tem muitos destinos possíveis. Como o H2O2 é relativamente 

estável e permeável à membrana, sendo transportado por aquaporinas presentes na membrana 

mitocondrial interna, ele pode difundir-se dentro da célula e ser removido por sistemas 

antioxidante citoplasmáticas como a catalase, glutationa peroxidase e tiorredoxina (Fig. 6). Nos 

últimos anos, foram descobertos novos efeitos de sinalização do H2O2, incluindo um papel 

importante na ativação de vias de desacoplamento mitocondrial, que são os principais 

reguladores da produção de ROS mitocondrial (Kowaltowski, de Souza-Pinto, Castilho, & 

Vercesi, 2009). 

A maior parte dos estudos sugere que a maioria da produção intracelular de ROS é derivada 

da mitocôndria. A produção de radicais superóxido mitocondriais ocorre principalmente em 

dois pontos distintos da cadeia transportadora de eletrões, ou seja, no complexo I (NADH 

desidrogenase) e no complexo III (ubiquinona-citocromo c redutase). Evidências indicam que, 

in vitro, as mitocôndrias convertem 1 a 2% das moléculas de oxigénio consumidas em aniões 

superóxido (Boveris & Chance, 1973).  
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Dado que estas estimativas iniciais foram feitas em mitocôndrias isoladas na presença de 

concentrações não fisiológicas de oxigénio, a taxa in vivo de produção de superóxido 

mitocondrial é, sem dúvida, consideravelmente menor pois in vivo a concentração de oxigénio 

é substancialmente inferior. Seja qual for a quantidade absoluta de ROS mitocondrial, dado os 

seus efeitos potencialmente prejudiciais, é provável que numerosos mecanismos de proteção 

tenham evoluído para limitar a produção e libertação de oxidantes.  

 

Figura 6- O esquema resume a fosforilação oxidativa mitocondrial. O NADH e o FADH2 proveniente do ciclo de 

Krebs fornecem eletrões para a cadeia de transportadora das mitocôndrias. Os eletrões fluem através de 

transportadores da CTE e o bombeamento de protões através da membrana interna cria um gradiente potencial 

transmembranar. Os protões retornam à matriz através de vários canais, incluindo a ATP sintase, onde a 

fosforilação oxidativa do ADP ocorre com a produção de ATP. A CTE, inserida na membrana mitocondrial interna, 

produz constantemente ROS por fuga de eletrões com redução monoeletrónica de oxigénio (radical superóxido, 

peróxido de hidrogénio e radical hidroxilo). Essas ROS são rapidamente neutralizadas pelas defesas antioxidantes 

das mitocôndrias, como a superóxido dismutase, a catalase e a glutatião peroxidase. Esta última enzima utiliza 

glutatião reduzido, que por sua vez é reconvertida em GSH pela ação da glutatião redutase, que usa o cofator 

NAD(P)H. (Adaptado de Ascensao et al., 2005) 

Vários estudos mostraram que células e organismos envelhecidos apresentam níveis 

aumentados de DNA nuclear danificado por oxidantes (Beckman & Ames, 1998). Talvez por 

causa da sua proximidade com a principal fonte de produção de oxidantes, ou por causa de um 

sistema limitado de reparação do DNA, o DNA mitocondrial é geralmente considerado ainda 

mais sensível que o DNA nuclear ao dano oxidativo.  

Dois estudos, realizados com murganhos que tinham um defeito na capacidade de 

eliminação de superóxido mitocondrial ou no metabolismo aeróbico geral, forneceram provas 

diretas de que o stresse oxidativo pode induzir dano ao DNA mitocondrial. Análises 

subsequentes desses animais mostraram aumento significativo no nível de rearranjos do DNA 

mitocondrial (Esposito, Melov, Panov, Cottrell, & Wallace, 1999; Melov et al., 1999).  
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O aumento do dano no DNA mitocondrial leva inevitavelmente ao comprometimento da 

função e integridade mitocondrial. Acredita-se que as mitocôndrias danificadas produzem mais 

ROS, levando a um aumento de danos no DNA, que consequentemente levarão a uma maior 

produção de ROS, o que, por sua vez, produzem ainda mais danos no DNA (Finkel & Holbrook, 

2000). 

1.1.3. Antioxidantes 

O conceito de antioxidante biológico refere-se a qualquer composto que, quando 

presente numa concentração mais baixa que um substrato oxidável, é capaz de retardar ou 

impedir a oxidação do substrato. As ações dos antioxidantes promovem a redução do stresse 

oxidativo, de mutações no DNA, de transformações malignas, bem como outros parâmetros de 

dano celular. Estudos epidemiológicos comprovaram que a capacidade antioxidante pode 

conter os efeitos da atividade das ROS, e diminuir a incidência de cancro e outras doenças 

degenerativas. No entanto, a capacidade do sistema de defesa contra as ROS pode ser 

suplantada, levando à ocorrências de doenças (Pisoschi & Pop, 2015). 

Os primeiros sistemas de defesa antioxidante a atuarem são aqueles que impedem a 

produção de espécies reativas de oxigénio e aqueles que bloqueiam/capturam os radicais 

formados (Cheeseman & Slater, 1993).  

Estes sistemas estão presentes nos compartimentos celulares aquosos e membranares e 

podem ser enzimáticos e não enzimáticos. Outro importante sistema antioxidante da célula é 

representado por processos de reparação, que removem as biomoléculas danificadas 

(Cheeseman & Slater, 1993). 

A intervenção dos sistemas de reparação consiste na reparação enzimática de ácidos 

nucleicos danificados oxidativamente (Poljsak, Šuput, & Milisav, 2013), remoção de proteínas 

oxidadas por sistemas proteolíticos e reparação de lípidos oxidados por fosfolipases, 

peroxidases ou acil transferases (Hitchon & El-Gabalawy, 2004). Assume-se que o decréscimo 

na capacidade dos sistemas de reparação terá maior peso nos processos associados ao 

envelhecimento e doenças relacionadas com a idade do que nas mudanças moderadas no 

potencial de defesa antioxidante.  
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Foi observado que, sob condições fisiológicas, o equilíbrio entre os compostos pró-

oxidantes e antioxidantes favorece moderadamente os pró-oxidantes, requerendo a intervenção 

de sistemas antioxidantes endógenos do organismo (Droge, 2002). Assim, nestas 

circunstâncias, o stresse oxidativo torna-se crónico com a idade, pois os antioxidantes 

endógenos (Fig. 7) e os sistemas de reparação não apresentam capacidade de neutralização 

efetiva.  

 

Figura 7 - Representação esquemática de algumas estruturas dos principais antioxidantes endógenos. 

A homeostase redox da célula é assegurada por um complexo sistema de defesa 

antioxidante endógeno, que inclui enzimas antioxidantes como superóxido dismutase, catalase, 

glutatião peroxidase, e compostos não enzimáticos como a glutatião, proteínas (ex. ferritina, 

transferrina, ceruloplasmina, e até mesmo a albumina) e scavengers de baixo peso molecular, 

como ácido úrico, coenzima Q e ácido lipóico (Poljsak et al., 2013). 

Antioxidantes como a vitamina C e E, carotenoides e fenólicos em geral, atualmente, 

são considerados os principais antioxidantes exógenos. Estudos clínicos provaram que uma 

dieta rica em frutas, legumes, grãos integrais, e ácidos gordos ómega-3 pode funcionar como 

agente preventivo em relação à ocorrência de doenças relacionadas com o stresse oxidativo 

(Willett, 2006). 
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Foram feitas tentativas para classificar os sistemas antioxidantes do ponto de vista da 

reatividade: a chamada “primeira linha de defesa” foi identificada como o sistema antioxidante 

enzimático, incluindo a superóxido dismutase que elimina o anião radical superóxido O2
-●, a 

catalase que decompõe o H2O2, e também o sistema glutatião peroxidase/glutatião redutase. A 

“segunda linha de defesa” é representada principalmente por tióis reduzidos e antioxidantes de 

baixo peso molecular (Pisoschi & Pop, 2015). 

Em muitos casos, os resultados de lesões oxidativas causadas por espécies reativas de 

oxigénio tornam-se fontes de stresse oxidativo: o dano das membranas e de estrutura das 

proteínas pode promover ainda mais a propagação de ROS, levando ao aumento do 

comprometimento oxidativo. A intervenção antioxidante consiste na quebra da cadeia radical 

através da doação de hidrogénio/eletrão, supressão do oxigénio singleto, decomposição do 

peróxido, inibição enzimática ou absorção da radiação ultravioleta (UV) (Pisoschi & Pop, 

2015). 

1.2. Rim 

1.2.1. Fisiologia Renal 

Os rins são dois órgãos em forma de feijão localizados bilateralmente, encontrando-se na 

parte de trás da cavidade abdominal. A assimetria dentro da cavidade abdominal, causada pela 

posição do fígado, normalmente origina uma posição mais caudal no rim direito, podendo até 

apresentar uma menor dimensão quando comparado com o rim esquerdo (Glodny et al., 2009). 

Embora os rins sejam pequenos órgãos, eles recebem cerca de 20% do sangue bombeado pelo 

coração.  

O rim tem várias funções importantes: regula o volume e a composição do espaço 

extracelular, participa na manutenção do equilíbrio ácido-base, elimina os produtos residuais 

de azoto, ativa a síntese da hormona vitamínica D3, segrega eritropoietina e sintetiza localmente 

várias prostaglandinas, como endotelina, bradicinina e dopamina.  
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O rim é também alvo de inúmeras hormonas extra-renais, como a hormona antidiurética, a 

hormona paratiróide, a aldosterona, as catecolaminas e os glicocorticóides. Através da sua 

função de balanço de sódio e do sistema renina-angiotensina, o rim também regula a pressão 

arterial. Portanto, apesar do menor interesse dado na literatura científica às modificações renais 

induzidas pelo exercício, os rins são essenciais para a manutenção da homeostase corporal. Foi 

estabelecido que a maioria (cerca de 90%) do elevado suprimento de sangue do rim circula na 

região do córtex renal (Poortmans & Vanderstraeten, 1994). 

Cada rim está ligado a um ureter, um tubo, que transporta a urina excretada para a bexiga. 

O nefrónio é a unidade estrutural e funcional do rim. Cada rim adulto contém cerca de um 

milhão de nefrónios. Este utiliza quatro processos para alterar o plasma sanguíneo que flui por 

ele: a filtração, reabsorção, secreção e excreção (Fig. 8) (Freudenrich, 2001). 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Mecanismos fisiológicos dos rins. Adaptado de: Alves, 2018 

A filtração, que ocorre no corpúsculo renal (estrutura formada pelo glomérulo e pela cápsula 

de Bowman), é o processo pelo qual as células e as grandes proteínas são retidas, enquanto que 

os materiais de menor peso molecular são filtrados do sangue para formar um ultrafiltrado que 

eventualmente se transforma em urina. Os rins filtram diariamente quase 180 litros de sangue 

(Khonsary, 2017). 

A reabsorção é o transporte de moléculas deste ultrafiltrado para o capilar peritubular, este 

processo é realizado através de recetores seletivos na membrana celular luminal. Cerca de 65% 

da água filtrada é reabsorvida no túbulo proximal e a glicose nos níveis plasmáticos normais é 

completamente reabsorvida no túbulo proximal. Os aminoácidos são reabsorvidos por 

transportadores dependentes de sódio no túbulo proximal. 
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A secreção é o processo inverso da reabsorção: as moléculas são transportadas do capilar 

peritubular através do líquido intersticial, depois através da célula tubular renal e voltam ao 

ultrafiltrado. O último passo no processamento do ultrafiltrado é a excreção: o ultrafiltrado 

passa pelo nefrónio e viaja através do ducto coletor, chegando aos ureteres onde passa a ser 

chamado de urina. Além de transportar o ultrafiltrado, o ducto coletor também participa da 

reabsorção (Khonsary, 2017).  

1.2.2. Stresse oxidativo no rim e doenças associadas 

Em condições fisiológicas, as ROS produzidos são eficientemente inativados pelos 

mecanismos de defesa celular e extracelular. Isso significa que normalmente existe um 

equilíbrio entre os sistemas de defesa pró-oxidante e antioxidante. Em certas condições 

patológicas, o aumento na produção de ROS e/ou a depleção do sistema de defesa antioxidante 

leva a uma maior atividade de ROS e stresse oxidativo, resultando em dano tecidual. O stresse 

oxidativo causa dano tecidual por diferentes mecanismos, incluindo promoção da peroxidação 

lipídica, dano no DNA e modificação de proteínas. Esses processos encontram-se associados à 

patogénese de várias doenças sistémicas, incluindo nos rins.  

As doenças, como hipertensão, diabetes mellitus, síndrome metabólica e 

hipercolesterolemia, e toxinas ambientais, especialmente metais pesados, como chumbo e 

mercúrio, produtos químicos ocupacionais, como partículas finas urbanas, radiação, tabagismo, 

bem como o consumo de álcool, induzem a disfunção renal. 

O rim é um órgão altamente vulnerável ao dano causado pelas ROS, provavelmente 

devido à abundância de ácidos gordos polinsaturados de cadeia longa (PUFA) presentes na 

composição de lípidos renais. A hipertensão é uma das principais causas do desenvolvimento 

de insuficiência renal. A estenose da artéria renal é a causa mais comum de hipertensão 

secundária e pode levar à deterioração da função renal e à nefropatia isquémica (Ozbek, 2012). 

O envelhecimento está também associado ao aumento do stresse oxidativo. A maioria 

das alterações dependentes da idade, no rim, são fibrose excessiva, falta geral de capacidade 

regenerativa, e um aumento na apoptose em células que determinam funções renais saudáveis. 

Estas patologias são frequentemente relacionadas ao excesso de ROS (Hall & Unwin, 2007). 
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Com a idade, ao nível molecular, há um aumento nas mutações no DNA nuclear e 

mitocondrial, aumento de lipofuscina (produto da oxidação de ácidos gordos insaturados, que 

pode resultar de danos na membrana, das mitocôndrias ou dos lisossomas) e produtos de 

glicosilação avançada (AGEs), aumento do stresse oxidativo e aumento da apoptose. As células 

do túbulo proximal contêm um grande número de mitocôndrias e são as mais dependentes da 

fosforilação oxidativa e mais suscetíveis à apostose induzida por oxidantes (Percy, Power, & 

Gobe, 2008). 

O stresse oxidativo pode também alterar a estrutura e função do glomérulo devido ao 

efeitos das ROS nas células mesangiais e endoteliais (Klahr, 1997). O glomérulo é 

consideravelmente mais sensível a lesões oxidativas do que outros segmentos do nefrónio. A 

glomerulopatia lipoproteica tem sido caracterizada por uma progressão, relativamente rápida, 

para a insuficiência renal e desenvolvimento de glomeruloesclerose (Sakatsume et al., 2001). 

O stresse oxidativo, também pode estar envolvido noutras lesões inflamatórias causadas por 

uma série de mediadores, incluindo citocinas e quimiocinas, levando à ativação de leucócitos, 

produção de ROS e aumento do dano glomerular (Rodrigo & Bosco, 2006). 

1.3. Exercício físico 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define atividade física como qualquer movimento 

corporal produzido por músculos que requerem gasto de energia (Waxman & World, 2004). 

Exemplos de atividade física incluem caminhar, ciclismo, correr ou nadar. A atividade física 

tem efeitos benéficos na fisiologia, peso corporal, composição corporal e qualidade de 

vida.  Além destes efeitos benéficos, a atividade física tem mostrado melhorias nas funções 

cardiorrespiratória e imunológica, na regulação de insulina e síndrome metabólica (Ballard-

Barbash et al., 2012; Wekesa, Harrison, & Watson, 2015), tem ainda grande influência em 

doenças crónicas como a diabetes mellitus, o cancro, a obesidade, doenças ósseas e articulares 

(Warburton, Nicol, & Bredin, 2006). A atividade física pode, direta e indiretamente, reduzir o 

risco do cancro da mama, cólon, endométrio e pulmão (Friedenreich & Orenstein, 2002). 

Contudo, o exercício de alta intensidade ou longa duração pode causar imunossupressão e 

aumento da suscetibilidade à infeção. De facto, as infeções do trato respiratório superior são 

frequentemente relatadas após exercícios extenuantes (Heath, Macera, & Nieman, 1992). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisossoma
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 Este nível de carga de exercício está associado ao débito de glutamato, o que poderá alterar 

a eficiência do sistema imunológico (Lehmann et al., 1995). Além disso, o exercício prolongado 

resulta em aumento da secreção de cortisol, o que também poderá levar à imunossupressão 

(Okutsu, Ishii, Niu, & Nagatomi, 2005), uma vez que o cortisol parece desempenhar um papel 

na manutenção da neutropenia e linfopenia após exercício prolongado. Por outro lado, o 

exercício de intensidade moderada geralmente pode ser considerado como um regulador 

positivo do sistema imunológico, levando ao aumento da resistência contra a infeção e a um 

menor risco de surgimento de doenças (Radak, Chung, Koltai, Taylor, & Goto, 2008). 

1.3.1.  Exercício físico e radicais livres 

Há uma forte evidência que o exercício regular aumenta a atividade das enzimas 

antioxidantes e que os níveis aumentados de ROS parecem ser necessários para este 

processo. Além da primeira linha de enzimas antioxidantes, a segunda linha, os sistemas de 

reparação de danos oxidativos, são importantes para minimizar os efeitos perigosos das ROS 

(Crawford & Davies, 1994). Foi demonstrado que o exercício regular aumenta a atividade do 

proteossoma no miocárdio e diminui o nível de proteínas carboniladas (Radak et al., 2008). 

O exercício pode colocar o organismo sob stresse oxidativo e aumentar a produção de ROS. 

O aumento do número de ROS que são formados pode resultar em danos nos lípidos, proteínas 

e DNA (Ji, 1999). Os radicais livres de oxigénio também podem causar mutagénese celular e 

induzir a proliferação de células tumorais. Para combater as ROS, o organismo possui um 

extenso sistema de remoção de radicais livres e antioxidantes (Dreher & Junod, 1996). Em 

geral, o corpo tem reservas antioxidantes adequadas para lidar com a produção de ROS sob 

condições fisiológicas, como referido anteriormente. No entanto, quando a produção de ROS é 

excessiva, como sucede por exemplo durante exercícios aeróbicos prolongados, uma defesa 

inadequada pode ser sobrecarregada por ROS, levando a danos celulares e teciduais. Foi já 

demonstrado em alguns trabalhos o aumento do dano oxidativo com exercícios extenuantes 

(Alessio, Goldfarb, & Cao, 1997; Poulsen, Loft, & Vistisen, 1996), mas que exercícios 

moderados não provocariam alterações significativas ao nível do stresse oxidativo (Kido et al., 

1997). 
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Há evidências de um aumento na capacidade de reparação das enzimas antioxidantes (SOD, 

GPx, CAT (Robertson, Maughan, Duthie, & Morrice, 1991)), resultante do exercício, embora 

também haja estudos que mostram uma depleção das defesas antioxidantes (Ji, 1995). Assim, 

é plausível que o exercício possa ser benéfico ou nocivo, dependendo da intensidade ou do rigor 

do programa de treino, características do sujeito, como seja o estado nutricional e fisiológico. 

O dano oxidativo associado ao exercício e à capacidade de reparação é observado em todas 

as idades. A capacidade de reparação antioxidante pode ser mais significativa quando um tecido 

ou órgão está em proliferação rápida pois é nesta altura que a reparação de mutações é mais 

crítica. Foi também demonstrado que o treino físico é capaz de mitigar a diminuição das defesas 

antioxidantes que naturalmente ocorre com o envelhecimento (Kretzschmar & Müller, 1993).  

Assim, o exercício de intensidade moderada pode ter um benefício significativo em 

populações mais velhas ao retardar ou parar a perda de antioxidantes endógenos, que são 

necessários para lidar com a produção diária de ROS. Exercícios severos, no entanto, podem 

sobrecarregar o sistema antioxidante, induzindo danos e aumento de mutações celulares 

(Westerlind, 2003). 

Em particular, o efeito do exercício no equilíbrio redox é extremamente complexo, 

dependendo da idade, sexo e nível de treino, bem como da intensidade e duração do mesmo. 

Embora o treino de intensidade moderada, realizado de forma regular pareça ser benéfico para 

o stresse oxidativo e para a saúde, episódios agudos e extenuantes de exercícios aeróbicos e 

anaeróbicos podem induzir um produção exacerbada de ROS (Pingitore et al., 2015). 

 Embora o exercício leve a um aumento do stresse oxidativo, este mesmo estímulo de 

exercício parece ser necessário para permitir uma regulação positiva nas defesas antioxidantes 

endógenas, de acordo com a teoria da hormese (Fig. 9). 
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Figura 9 - Hormese e exercício. O exercício regular estimula a hormese, reduz o stresse oxidativo, protege contra 

o início e a progressão da doença e melhora o desempenho e a qualidade de vida. Exercícios extenuantes e 

overtraining aumentam o stresse oxidativo e o risco de doenças. Adaptado de Pingitore et al., 2015. 

 

Em repouso, o estado de stresse oxidativo é geralmente menor em atletas do que em 

indivíduos sedentários, embora também já tenha sido observado aumentado ou inalterado 

(Bloomer & Fisher-Wellman, 2008; Falone et al., 2010). Vários estudos mostraram que a 

atividade de SOD está aumentada, o conteúdo em malondialdeído (MDA) e proteína 

carbonilada foi menor em atletas treinados em comparação com indivíduos sem qualquer treino. 

Estes resultados mostraram, que os atletas apresentaram um menor grau de oxidação do que os 

indivíduos que se encontraram, tanto em repouso como logo após o exercício (Djurhuus et al., 

1997; Clerico et al., 2002). 
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1.3.2. Efeito do exercício no rim 

O exercício induz mudanças profundas na hemodinâmica renal e na excreção de 

proteínas. A taxa de ultrafiltração através do capilar glomerular é determinada pelo 

desequilíbrio entre os gradientes de pressão osmótica.   

Diversos estudos têm demonstrado que os processos tubulares e as taxas de excreção 

são modificados pelo exercício físico. Apesar do elevado aumento no lactato plasmático durante 

o exercício extenuante, a excreção renal desempenha um papel limitado no metabolismo do 

lactato. Aparentemente, o mecanismo de transporte transcelular de lactato fica saturado durante 

o exercício severo. A reabsorção da ureia é aumentada durante o exercício prolongado, e esse 

processo pode limitar a desidratação de um indivíduo (Poortmans & Vanderstraeten, 1994). 

1.4. Envelhecimento 

 A crescente percentagem de idosos que compõem a base populacional dos países 

desenvolvidos e os grandes gastos com a Saúde dos idosos, têm levantado múltiplas questões 

relacionadas com o envelhecimento (Wei, 1998). O envelhecimento é um processo biológico 

complexo, acompanhado por um declínio progressivo das funções bioquímicas e fisiológicas 

de vários órgãos de um indivíduo. Uma teoria proposta por Harman (1991), afirma que o 

envelhecimento é causado por um aumento de danos oxidativos, provocados pelas ROS, em 

várias biomoléculas durante o tempo de vida de um indivíduo. Recentemente, muitos 

investigadores têm demostrado um aumento na produção do anião superóxido e peróxido de 

hidrogénio, com a idade, ao nível da mitocôndria, nos tecidos de vários mamíferos (Sohal & 

Sohal, 1991; Lal et al., 1994). 

 Apesar de muitas características deste processo já estarem bem definidas, o 

envelhecimento continua a apresentar fenômenos biológicos difíceis de compreender.  

O processo de envelhecimento afeta muitos órgãos, entre eles o rim. O fluxo sanguíneo 

renal, a taxa de fluxo glomerular (TFG), o fluxo renal de sódio e a capacidade de concentração 

renal sofrem uma diminuição significativa com a idade. Estas alterações funcionais são 

acompanhadas por alterações morfológicas, como congestão e colapso do glomérulo 

(Poortmans & Vanderstraeten, 1994). 
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1.4.1. Stresse oxidativo e envelhecimento 

Uma das teorias prevalecentes na literatura atual envolve os radicais livres, como 

precursores no processo de envelhecimento. Como referido anteriormente, Harman (1991) 

propôs a “teoria radical livre”, postulando que o dano provocado nas macromoléculas celulares, 

via produção de radicais livres, em organismos aeróbicos era um dos principais determinantes 

do tempo de vida. Foi posteriormente descoberto que as espécies reativas de oxigénio, algumas 

das quais não são radicais livres, contribuem para a acumulação de dano oxidativo nos 

constituintes celulares.  

Assim, uma versão mais moderna deste princípio é a "teoria do stresse oxidativo" como 

causa do envelhecimento e que sustenta que, o aumento das ROS acompanha o envelhecimento, 

levando a alterações funcionais, condições patológicas, e até mesmo à morte (Hagen, 2003).  

Uma teoria do envelhecimento que tem sido extensivamente estudada é a teoria 

mitocondrial. Esta teoria postula que as mitocôndrias são o componente crítico no controlo do 

envelhecimento. Propõe-se que os eletrões que saem da cadeia transportadora de eletrões (CTE) 

levam à formação de ROS que podem, por sua vez, danificar componentes da CTE, assim como 

o DNA mitocondrial, levando a um aumento na produção de ROS intracelulares e 

consequentemente a um declínio na função mitocondrial (Wallace, 2005).  

A produção de ROS pelas mitocôndrias é uma função direta da taxa de utilização de O2, 

que pode aumentar até 20 vezes durante o exercício (Senin et al., 2000). Este aspeto pode ser 

de extrema relevância durante a senescência (processo natural de envelhecimento ao nível 

celular ou o conjunto de fenómenos associados a este processo), uma vez que tem sido 

postulado que alterações associadas à idade podem resultar no aumento do dano no DNA 

mitocondrial interferindo com a produção de ATP mitocondrial (Polidori et al., 2000). 

O DNA mitocondrial é, especialmente, propenso a sofrer danos oxidativos em virtude 

da sua proximidade com a CTE (principal fonte de produção de ROS) e a sua capacidade de 

reparação é muito deficitária quando comparada por exemplo com a do DNA nuclear. Os 

estudos relacionados com o dano oxidativo durante o envelhecimento têm sido focados na 

modificação oxidativa de macromoléculas intracelulares, principalmente lípidos, proteínas e 

DNA. No caso do DNA, o dano oxidativo está significativamente aumentado em todos os 

principais tecidos de organismos envelhecidos, incluindo murganhos (Hamilton et al., 2001), 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Envelhecimento
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ratos (Hamilton et al., 2001; Saez et al., 2005), hamsters (Harada et al., 2004) e humanos 

(Tarnopolsky et al., 2004; Short et al., 2005).  

Os níveis de produtos resultantes da peroxidação lipídica (ex. malondialdeído e F2-

isoprostanos) quantificados em diferentes órgãos tais como: rim (Oxenkrug & Requintina, 

2003; Ward et al., 2005) cérebro (Butterfield et al., 2004; Netto et al., 2005), fígado (Oxenkrug 

& Requintina, 2003; Ward et al., 2005), pulmão (Lee et al., 1999; Schachtschabel et al., 2004) 

e músculo (Leeuwenburgh et al., 2005; Marzatico et al., 1999), estão substancialmente elevados 

em tecidos de organismos envelhecidos. 

Além disso, os investigadores descobriram modificações oxidativas, relacionadas com 

a idade, numa grande variedade de proteínas, inclusivamente em proteínas estruturais (Davies 

et al., 2005), enzimas e proteínas de algumas vias de transdução de sinal (Short et al., 

2005). Muitos investigadores acreditam que o aumento da proteína oxidada é consequência do 

aumento da produção de ROS e do comprometimento do turnover proteico (Farout & Friguet, 

2006; Friguet, 2006). É importante ressaltar que a extensão desse aumento do dano oxidativo 

das macromoléculas associado com a idade varia muito entre os diferentes tecidos, espécies e 

métodos de deteção (Kregel & Zhang, 2006). 

1.4.2. Envelhecimento e atividade física  

Em 1995, o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças (CDC) e o Colégio Americano 

de Medicina Desportiva (ACSM) publicaram uma recomendação preventiva que propunha que 

todos adultos americanos praticassem 30 minutos ou mais de exercício físico de intensidade 

moderada, preferencialmente todos os dias da semana. Os benefícios da atividade física regular 

em idosos são imensos, a atividade física regular reduz o risco de doença cardiovascular, 

acidente vascular cerebral, hipertensão, diabetes mellitus tipo 2, osteoporose, obesidade, cancro 

no cólon, cancro da mama, ansiedade e depressão (Judge et al., 2007). 
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Geralmente, durante o envelhecimento, a capacidade de o corpo manter a homeostase 

diminui, mas o exercício regular aumenta a capacidade de lidar com uma variedade de fatores 

stressantes. A atividade muscular resulta no aumento da angiogénese e consequentemente um 

maior suprimento de oxigénio para diferentes regiões do cérebro, o que leva ao aumento da 

atividade metabólica dos neurônios que provavelmente está associada ao aumento da atividade 

de enzimas reparadoras de danos oxidativos (Fig. 10). 

 

Figura 10 - O exercício moderado aumenta a função fisiológica de diferentes órgãos, aumenta a taxa de prevenção 

contra doenças e melhora a qualidade de vida. A inatividade física, o exercício extenuante e o overtraining 

aumentam o risco de doenças e diminuem a função fisiológica. Adaptado de Radak et al., 2008 

 

Os efeitos sistémicos do exercício também podem ser observados no fígado, no qual 

exercícios realizados de forma isolada aumentam significativamente o nível de ROS e causam 

dano oxidativo ao lípido membranar (Packer et al., 1982; Radak et al., 1995). Contudo, foi 

também demonstrado que o exercício regular diminui a concentração de ROS no fígado e atenua 

o aumento das ROS e o dano oxidativo associado à idade (Radák et al., 2004). Portanto, as 

informações disponíveis sugerem que o exercício regular em intensidade moderada pode 

retardar o processo de envelhecimento diminuir a incidência de doenças associadas à idade 

(Radak et al., 2008). 
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2.  Objetivos 
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Este trabalho tem como objetivo geral estudar o impacto de um programa de atividade 

física crónica nos biomarcadores de stresse oxidativo e mitocondriais de rim. 

Assim, foram utilizados 28 ratos Wistar Unilever, com 8 semanas de idade, distribuídos 

aleatoriamente em 2 grupos: não exercitados (NEX) e exercitados (EX) durante 24 ou 54 

semanas. Os animais foram sacrificados em dois momentos temporais, quando atingiram 32 

semanas (ratos jovens) e 62 semanas de vida (ratos de meia idade).  

Foram considerados os seguintes objetivos específicos:  

Avaliação de eventuais alterações a nível de stresse oxidativo e da bioenergética 

mitocondrial. Relativamente ao stresse oxidativo, será avaliada a atividade de várias 

enzimas antioxidantes (Catalase, Glutatião Redutase, Glutatião Peroxidase, Superóxido 

Dismutase, Glutatião Transferase), e determinado o teor de tióis não proteicos (GSSG 

e GSH) e avaliada a peroxidação lipídica, relativamente à bioenergética mitocondrial, 

será medida a atividade enzimática dos complexos da cadeira respiratória e a respiração 

mitocondrial. 

• Compreender se o exercício planificado é benéfico ou prejudicial para a capacidade 

antioxidante e para a bioenergética mitocondrial, do rim. 
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3. Materiais e métodos 
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3.1. Amostragem  

Neste estudo foram utilizadas amostras de rim de ratos, do sexo masculino, da espécie 

Rattus norvegicus e da estirpe Wistar Unilever, provenientes da empresa Charles River 

Laboratories (França). Após a sua chegada ao biotério da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro, Vila Real, com quatro semanas de idade, foram colocados aleatoriamente em 

gaiolas, na sala de quarentena durante 4 semanas. 

Os animais foram mantidos durante o ensaio experimental no Biotério da UTAD e todos os 

procedimentos realizados de acordo com as normas legislativas Portuguesas e Europeias em 

vigor (Diretiva 2010/63/EU). Durante o período experimental, os animais foram mantidos, com 

controlo da temperatura a 23 ± 2ºC, humidade relativa a 50 ± 10%, com 12 horas de escuridão 

e 12 horas de luz (noite das 8.00h às 20.00 horas). Os animais foram alojados e mantidos em 

gaiolas de policarbonato com grades metálicas como tampa metálica (Eurostandart Tipo II 

1264C, Tecniplast, Itália), revestidas com carolo de milho, fornecido pela empresa Ultragene. 

Como enriquecimento ambiental para os animais foram também colocados tubos de plástico 

duro. A água, em biberões, e a comida em forma de pellets (ração Diet Standard 4RF21®, 

Ultragene, Itália) foram disponibilizados ad libitum. 

O protocolo experimental para preparação dos animais foi realizado previamente. Para o 

presente estudo, em específico, foram utilizadas amostras de rim previamente congeladas, 

recolhidas dos animais pertencentes aos diferentes grupos experimentais. No total, foram 

utilizados 28 animais, divididos por 4 grupos distintos, sendo que 14 animais foram 

eutanaziados 24 semanas após o início do programa de exercício (com 32 semanas de idade) e 

os restantes após 54 semanas (com 62 semanas de idade) (Fig. 11).  
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Os grupos não exercitados de 32 semanas e 62 semanas de vida (NEX 24, NEX 54 

respetivamente), não foram submetidos a exercício físico, sendo que as condições de 

alimentação se mantiveram iguais aos restantes grupos. O grupo NEX 24 serviu como grupo 

controlo. 

 

Nos grupos exercitados (EX 24, EX 54 respetivamente), às 8 semanas de vida, os animais 

foram submetidos a um plano de exercício no âmbito do projeto. Para determinar a velocidade 

do exercício (70% da velocidade máxima de corrida), foi realizado um teste de velocidade 

máxima de corrida. Em seguida, os animais iniciaram o programa de treino que consistia em 

correr numa esteira elétrica (Treadmill Control LE 8710, Harvard Apparatus, EUA) por 60 min 

/ dia, a 70% da velocidade máxima de corrida, 5 dias por semana, durante 24 semanas (EX 24) 

e 54 semanas (EX 54). Nas duas primeiras semanas de treino, a carga (intensidade e duração) 

do exercício foi progressivamente aumentada até à duração desejada e à velocidade de corrida. 

Durante o programa de exercícios, a velocidade da corrida foi ajustada com base num teste de 

velocidade máxima de corrida que foi realizado a cada 6 semanas. Foram utilizados dois 

equipamentos iguais, TREADMILL CONTROLE 8710 de Panlab HARVARD APPARATUS. 

Para que os grupos sedentários (NEX 24 e NEX 54) fossem submetidos ao mesmo stresse 

de manuseio dos grupos de exercício, os ratos sedentários foram regularmente colocados em 

uma esteira sem movimento por alguns minutos. 

Figura 11 – Protocolo experimental para a preparação dos animais. 
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3.2. Preparação de homogeneizado de rim 

Os rins foram recolhidos e guardados a -80 ºC até à sua posterior utilização. Para cada 

amostra 7 rins eram descongelados, pesados separadamente, lavados e de seguida colocados em 

copos aos quais foi adicionado 10 % (p/v) de tampão de homogeneização (tampão fosfato - 

KH2PO4, 50 mM, pH=7.0), mantido em gelo. As amostras foram finamente cortadas com uma 

tesoura. A suspensão foi transferida para um PotterElvehjem, e homogeneizada num 

homogeneizador mecânico a 700 rotações/minuto com a finalidade de libertar o conteúdo 

intracelular. De seguida o conteúdo resultante foi transferido para tubos de centrífuga, onde 

foram submetidos a ultra-sons, durante 2 minutos com pulsos de 20 segundos e pausas de 10 

segundos, por forma a garantir a rutura das paredes celulares e a libertação do conteúdo celular. 

Após este procedimento as amostras foram centrifugadas a 1500 g durante 10 minutos a 4 ºC. 

O sobrenadante resultante foi transferido para novos tubos e centrifugado a 8000g 

durante 10 minutos, a 4 ºC. O sobrenadante foi então centrifugado a 14000g durante 15 minutos, 

a 4 ºC. O sobrenadante obtido desta 3ª centrifugação foi guardado em eppendorfs a -20ºC para 

posteriormente ser utilizado para o estudo de enzimas antioxidantes (SOD, GST, CAT, GR, 

GPx) e quantificação dos tióis (GSH e GSSG). 

Os precipitados resultantes das 2ª e da 3ª centrifugação, foram ressuspendidos em 1,5 

mL de tampão de homogeneização e armazenados a -20ºC, para posterior avaliação da 

peroxidação lípica. O precipitado da 1ª centrifugação foi descartado, já o 2º e o 3º correspondem 

à fração mitocondrial. 

3.3. Quantificação da proteína  

A quantificação proteica foi realizada pelo método colorimétrico do Biureto segundo o 

procedimento proposto por Gornall et al. (1949). Inicialmente, foram preparados padrões de 

BSA (0,4%), em tubos de ensaio, para obtenção duma reta de calibração e quantificação da 

proteína presente em cada amostra. Foram preparados padrões com 0; 0,8; 1,6; 2,4 mg de 

albumina sérica bovina (BSA) (anexo 1). A cada padrão foi ainda adicionada H2O ultra pura, 

SDS (100 µL) e reagente de Biureto (2000 µL).  
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Para a quantificação da proteína total presente na amostra foram utilizados 20 µL de 

amostra. De seguida, os tubos contendo os padrões e as amostras, foram colocados durante 15 

minutos em banho-maria. Após este tempo, as absorvâncias foram lidas a 540 nm, num 

espetrofotómetro UV-VIS (Varian Cary 50). 

3.4. Atividades enzimáticas  

3.4.1. Superóxido dismutase 

A determinação da atividade da SOD (EC 1.15.1.1) foi realizada segundo o método descrito 

por Payá et. al (1992). Esta determinação foi conseguida através da oxidação da hipoxantina a 

xantina e desta a ácido úrico, reação catalisada pela xantina oxidase. Esta reação leva a produção 

do anião radical superóxido (O2
-●) detetado pela presença de um cromóforo, o cloreto de azul 

de nitrotetrazólio (NBT).  

O meio da reação era composto por 960 µL de tampão fosfato (KH2PO4 50 mM, EDTA 1 

mM a pH=7.4), 10 µL de NBT 10 mM e 10 µL hipoxantina 10 mM.  

Após uma incubação de 1 minuto e 30 segundos foi adicionada xantina oxidase, diluída 10 

vezes (10 µL). Após incubação por mais 1 minuto, adicionou-se a amostra a analisar (10 µL). 

A cinética foi avaliada espetrofotometricamente (Varian Cary 50) a 560 nm, durante 3 minutos. 

Uma unidade de atividade da SOD (1U) é definida como a quantidade de SOD que inibe 50% 

da redução de NBT promovido pela atividade da xantina oxidase e o resultado foi expresso em 

U.min-1.mg de proteína-1. 

3.4.2. Catalase (CAT) 

A determinação da atividade de catalase (EC 1.11.16) foi realizada com recurso a um 

elétrodo de oxigénio (Hansatech, sistema Oxygraph) do tipo Clark que nos permitiu observar a 

produção de O2, resultante da degradação do peróxido de hidrogénio (H2O2) (Equação 1), 

segundo o método descrito previamente por del Río, Ortega, López, & Gorgé, (1977). 

2 H2O2 (aq) → 2 H2O (l)+ O2 (g)   (1) 

O elétrodo de Clark é constituído por um cátodo de platina com um elétrodo de referência 

de prata, ambos cobertos por uma membrana de Teflon. O elétrodo foi imerso numa mistura de 

reação com agitação magnética e com controlo de temperatura.  
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O meio de reação é constituído por 973 µL de tampão fosfato (KH2PO4 50mM 

pH=7), ao qual foram adicionados 17 µL de H2O2 10 vezes diluído (30% (m/v), 8,82M). A 

mistura reacional foi incubada na câmara, a 30 ºC, durante cerca de 1-2 minutos.  

De seguida, foram adicionados 10 µL de amostra 100 vezes diluída, e a reação foi 

acompanhada durante 3 minutos, num volume final de 1 mL. A atividade da catalase foi 

expressa em mmol H2O2.min-1.mg de proteína-1. 

3.4.3. Glutatião-S-Transferase (GST) 

A atividade da GST (EC 2.5.1.18) foi determinada espetrofotometricamente (Varian-Cary 

50 UV-Vis), a 340 nm, pelo método descrito por Hatton et al. (1996). O meio de reação foi 

constituído por 1930 µL de tampão fosfato (100 mM KH2PO4, pH=7), 20 µL CDNB 100 mM, 

20 µL de amostra, tendo-se realizado uma incubação de 2 minutos, a 30 ºC. A reação iniciou-

se 30 segundos após o tempo de incubação com a adição de 40 µL GSH 100 mM. A cinética 

da reação foi acompanhada durante 3 minutos, a 340 nm e 30ºC num espetrofotómetro UV-Vis-

Varian Cary 50. A atividade enzimática foi expressa em μM de CDNB conjugado min-1
 mg 

proteína-1, recorrendo-se ao coeficiente de extinção molar do CDNB de 9,6 x 103
 M-1 cm-1. 

3.4.4. Glutatião Redutase (GR) 

A atividade da GR (EC 1.6.4.2) foi avaliada espetrofotometricamente (Varian-Cary 50 UV-

Vis), a 340 nm, de acordo com o método descrito por Carlberg e Mannervik (1985). 

O meio de reação é constituído por 1920 µL de tampão fosfato (100 mM KH2PO4, 0,5 mM 

EDTA, pH=7,4) e 40 µL de amostra. Esta mistura foi incubada durante 2 minutos a 30ºC. antes 

do término da incubação foram adicionados 20 µL de NADPH (10 mM). A cinética foi 

acompanhada durante 3 minutos, tendo sido adicionados 20 µL GSSG (100 mM) 30 segundos 

depois do início da cinética. A atividade da GR foi determinada com base na velocidade de 

oxidação NADPH a 340 nm, sendo os resultados expressos em nmol de NADPH 

oxidado/min/mg de proteína, utilizando-se para tal o coeficiente de extinção molar do NADPH 

de 6,22 x 103 M-1 cm-1. 
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3.4.5. Glutatião Peroxidase (GPx) 

A atividade da GPx (EC 1.11.1) foi avaliada espetrofotometricamente (Varian-Cary 50 UV-

Vis), a 340 nm, pelo método descrito por Mannervik (1985). Este método baseia-se na avaliação 

da quantidade de NADPH que é oxidado. 

O meio de reação é constituído por 945 µL tampão fosfato (100 mM KH2PO4, 1 mM EDTA, 

pH=7), 10 µL de amostra, 10 µL GSH (100mM) e 5 µL de GR (glutatião redutase). Esta mistura 

foi incubada durante 2 minutos e 10 segundos antes do término da incubação foram adicionados 

10 µL NADPH (10mM).  

A cinética foi então seguida durante 3 minutos, tendo sido adicionados 20 µL tert-butil-

hidroperóxido (10% 7,7M) 30 segundos depois do início do registo da cinética.  

A atividade enzimática foi expressa em nmol de NADPH oxidado/min/mg de proteína, 

utilizando-se para tal o coeficiente de extinção molar de NADPH de 6,22 x 103 M-1 cm-1. 

3.4.6. Determinação do teor de tióis não proteicos (GSH e GSSG) 

A determinação do teor de GSH e GSSG foi realizada por fluorimetria (Varian Cary 

Eclipse) pelo método descrito por Hissin e Hilf (1976). Este método permite medir o conteúdo 

em glutatião oxidado (GSSG) e reduzido (GSH) utilizando o o-ftalaldeído (OPT) como 

fluoróforo. O método baseia-se na reação do GSH com OPT a pH=8 e do GSSG com OPT a 

pH=12. O GSH pode ser complexado com a N-etilmaleimida (NEM) para prevenir a 

interferência do GSH na medição do GSSG. 

Para a quantificação do GSH, o meio de reação é constituído por 50 µL de amostra e um 

volume de tampão fosfato (100 mM KH2PO4, 5 mM EDTA, pH=8) de maneira a perfazer um 

volume de 2300 µL. De seguida, foram adicionados 200 µL de OPT (1mg/mL) à mistura, tendo 

esta sido agitada e incubada no escuro, durante 15 minutos à temperatura ambiente.  

Decorrido esse tempo procedeu-se à leitura da intensidade da fluorescência (Varian Cary 

Eclipse) usando a emissão a 426 nm e a excitação a 339 nm. 

A quantidade de GSH foi calculada utilizando uma curva de calibração que sofreu o mesmo 

tratamento que a amostra (anexo 2) e os resultados expressos em µM GSH/mg de proteína. 

Para quantificação de GSSG o meio da reação continha 50 µL de amostra e 50 µL de NaOH 

(100 mM) de forma a completar um volume final de 100 µL. 
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 De seguida, foram adicionados 40 µL de uma solução de N-etilmaleimida (NEM 40 mM), 

sendo incubada à temperatura ambiente durante 30 minutos. Decorrido este tempo, completou-

se o volume final de 2300 µL, utilizando-se NaOH (100 mM).  

Foram seguidamente adicionados 200 µL de OPT (1 mg/mL), homogeneizou-se e incubou-

se a mistura no escuro, durante 15 minutos. Decorrido este tempo, procedeu-se à leitura da 

intensidade da fluorescência (Varian Cary Eclipse) usando a emissão a 426 nm e a excitação a 

339 nm, tal como foi realizado na quantificação do GSH. 

O teor de GSSG foi determinado utilizando uma curva de calibração (anexo 3) e os 

resultados expressos em µM GSSG/mg de proteína.  

3.4.7. Avaliação da peroxidação lipídica pelo método de TBARS 

O método de TBARS utilizado baseia-se no método descrito por Ottolenghi (1959). 

O método de quantificação de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) é, 

provavelmente, o método mais utilizado para a quantificação da peroxidação lipídica in vitro. 

Este método reflete a quantidade de malondialdeído (MDA) formado, um produto final da 

peroxidação de ácidos gordos da membrana, e baseia-se na reação deste biomarcador de stresse 

oxidativo com o ácido tiobarbitúrico. Da reação entre ambos resulta uma solução de cor 

amarela, mensurável por análise espectrofotométrica, o qual é diretamente proporcional à 

concentração de MDA resultante da peroxidação lipídica. 

O meio de reação é constituído por um volume de amostra correspondente a 0,5 mg de 

proteína, 1 mL de reagente TBA (0,38% TBA (m/v), 37,5% TCA (v/v) e 0,015% BHT (m/v)) 

e tampão Tris-HCl (10 mM) em KCl (175 mM), de maneira a perfazer um volume final de 1,5 

mL. Após agitação vigorosa, os tubos tapados com esferas de vidro, foram colocados num 

banho de água a 100ºC durante cerca de 15 minutos e arrefecidos por imersão em gelo. De 

seguida foram centrifugados durante 10 minutos a 3000 rpm (Hettich EBA 8S) para 

sedimentação de proteínas e membranas. 

De cada tubo, foi retirado 1 mL de sobrenadante e transferido para uma cuvete onde foi 

avaliado espetrofotometricamente (Varian-Cary 50 UV-Vis) a sua absorvância a 530 nm. O 

resultado foi expresso em µM MDA/mg de proteína utilizando o coeficiente de extinção molar 

de 1,56 × 105 M -1 .cm -1. 
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3.5. Atividade dos complexos mitocondriais  

3.5.1. Preparação da amostra  

Para cada amostra foram descongelados 4 rins (dois rins dos ratos não exercitados e outros 

dois dos ratos exercitados), pesados separadamente (cerca de 40-50 mg de rim), lavados e de 

seguida colocados em copos aos quais foi adicionado 500 µL de meio respiração ( a pH 7,4 

contendo manitol a 220 mM, Sacarose 75 mM, EGTA 0,5 mM, MgCl2 3 mM, KH2PO4 a 10 

mM, HEPES 10 mM e 0,1% (p/v) de BSA) a frio (4ºC), mantido em gelo. As amostras foram 

posteriormente cortadas em pequenos fragmentos, com o auxílio de uma tesoura. Adicionou-se 

0,2% (m/v) de meio de respiração e a suspensão foi transferida para um PotterElvehjem 

previamente arrefecido, e procedeu-se à homogeneização do material num homogeneizador 

mecânico a 300 rotações/minuto, sempre em gelo e por um curto período de tempo (10 cursos 

no máximo) com a finalidade de libertar o conteúdo intracelular. De seguida o conteúdo 

resultante foi transferido para um tubo de Falcon de 50 mL, em gelo, usando uma micropipeta.  

3.5.2. Respiração mitocondrial 

Após a preparação do homogeneizado, foram colocados 

1983 mL de amostras numa câmara O2K (Oxygraph-2k, 

Oroboros instruments high-resolution respirometry – Figura 

12), deixou-se termoestatizar (30ºC) durante 10 minutos. Após 

esse tempo, foi determinado a partir do gráfico, o declive de O2 

basal. Adicionou-se de seguida 5 µL de piruvato/malato 

0,8M/0,8M (substrato do complexo I), e após a estabilização 

do registo, foram adicionados 5 µL de rotenona 0,2 mM 

(inibidor do Complexo I). Decorridos cerca de 10 minutos até 

o elétrodo estabilizar, adicionaram-se 5 µL de succinato a 1 M 

(substrato do Complexo II), e por fim foram utilizados 2 µL de cianeto de potássio 1M (KCN), 

um inibidor do Complexo IV. Na figura 13 é apresentado um registo típico obtido. 

Figura 12 - Oxygraph-2k, 

Oroboros instruments high-

resolution respirometry 
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Figura 13 – Exemplo de gráfico retirado do OROBOROS 

3.5.3. Obtenção do homogeneizado para avaliação da atividade dos diferentes complexos 

O homogeneizado preparado para a respiração mitocondrial, foi aproveitado para a 

avaliação da atividade dos diferentes complexos. As diferentes amostras, foram transferidas 

para tubos de centrífuga, onde foram submetidos a ultra-sons, durante 2 minutos com pulsos de 

20 segundos e pausas de 10 segundos, por forma a garantir a rutura das membranas dos 

organelos celulares e a libertação do seu conteúdo. Após este procedimento as amostras foram 

centrifugadas a 800 g durante 10 minutos a 4 ºC. Os sobrenadantes obtidos foram transferidos 

para tubos Falcon de 15 mL e foi quantificada a proteína das amostras pelo método 

colorimétrico do Biureto, descrito anteriormente. 

3.5.4. Complexo I (NADH: ubiquinona oxido-redutase) 

O complexo I transfere eletrões do NADH para a ubiquinona. A sua atividade é medida 

seguindo a diminuição da absorvância do NADH a 340 nm quando oxidado a NAD+. 

A determinação da atividade do complexo I foi realizada segundo o método descrito por  

Kiebish et al. (2008). A atividade específica foi avaliada por subtração da atividade medida na 

presença de rotenona (5 µL a 1mg/mL).  
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O meio de reação para medir a atividade total da NADH ubiquinona oxido-redutase é 

composto por 900 µL de amostra, 75 µL BSA 50 mg/mL e 1,5 µL de decilubiquinona (50 mM). 

Após incubação durante de 1 minuto e 30 segundos são adicionados 10 µL de NADH (10 mM).  

A reação decorreu durante 3 minutos, a 340 nm e a 30ºC num espetrofotómetro UV-Vis-

Varian Cary 50. A atividade foi calculada subtraindo a atividade insensível à rotenona à 

atividade total da NADH ubiquinona oxido-redutase, expressa em μM de NADH oxidado/mg 

proteína, recorrendo ao coeficiente de extinção molar do NADH de 6200 L mol-1 cm-1. 

3.5.5. Complexo II (Succinato desidrogenase) 

O complexo II da cadeia respiratória oxida o succinato a fumarato e transfere os eletrões 

para a ubiquinona. A atividade é medida seguindo a diminuição da absorvância do 2-clorofenol-

indofenol (DCPIP), a 600 nm. 

A atividade do complexo II foi determinada espetrofotometricamente (Varian-Cary 50 UV-

Vis), a 600 nm, pelo método descrito por Tsoo E. King (1963). O meio de reação foi constituído 

por 880 µL de amostra, 40 µL de BSA (50 mg/mL), 2 µL de rotenona (1 mg/mL), 10 µL de 

KCN (100 mM), 10 µL de ATP (10 mM), 20 µL de DCPIP (5 mM) e 20 µL de succinato (1 

M). A cuvete que foi agitada com o meio de reação e foi deixada a incubar durante 1 minuto e 

30 segundos ao fim do qual se adicionaram 2 µL de decilubiquinona (50 mM).   

A reação foi acompanhada durante 3 minutos, a 600 nm. Os resultados são expressos em 

μM de DCPIP oxidado/mg proteína, tendo em conta o coeficiente de absortividade molar do 

DCPIP (19,2 mM-1cm-1). 

3.5.6. Complexo IV (Citocromo C oxidase) 

Este complexo do citocromo C reduzido catalisa a etapa terminal da respiração aeróbia, ao 

transferir os eletrões provenientes deste complexo para o oxigénio molecular, com a 

consequente formação de água. 

 A atividade enzimática do complexo IV foi determinada espectrofotometricamente num 

Varian Cary 50, acompanhando a oxidação do citocromo c reduzido, de acordo com a equação 

abaixo (Equação 2), que se traduz numa diminuição de absorvância, a 550 nm, segundo o 

método descrito por Ellis et al. (2005).   

Citocromo c (Reduzido) + O2 → Citocromo c (Oxidado) + H2O (2) 
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3.5.6.1. Preparação do citocromo c 100% reduzido 

Para realização do ensaio foi necessária a redução do citocromo c. Para tal foi preparada 

uma solução de citocromo c 100 μM em tampão fosfato (KH2PO4 50 mM pH=7,5). Foi retirado 

1 mL desta solução e medida a absorvância (o valor deve aproximar os 0,7), num 

espetrofotómetro UV-Vis (Varian Cary 50). De maneira a obter o citocromo c 100% reduzido 

é adicionada uma pequeníssima quantidade de ditionito de sódio, ao 1 mL retirado da solução, 

e procede-se novamente à medição da absorvância. O valor da absorvância para o citocromo c 

reduzido deve ser aproximadamente de 1,30, valor correspondente ao máximo de absorvância 

deste composto a esta concentração.  

3.5.6.2. Ensaio cinético da citocromo c oxidase 

O ensaio cinético iniciou-se com a incubação de 700 µL de amostra numa cuvete tapada 

com parafilme, durante 2 minutos a 30ºC. Uns segundos antes do término deste tempo, 

adicionou-se um volume de citocromo c reduzido para perfazer um volume de 1 mL. A mistura 

foi agitada suavemente e imediatamente de seguida iniciou-se a leitura da variação da 

absorvância durante 2 minutos a 550 nm. Os resultados foram expressos em μM citocromo c 

oxidado.min-1.mg-1 de proteína, utilizando-se para tal o coeficiente de extinção molar do 

citocromo c de 19 x 103 M-1.cm-1. 

3.5.7. Determinação espectrofotométrica da atividade da Citrato Sintase 

A citrato sintase é uma das enzimas que participa no Ciclo de Krebs, sendo responsável pela 

conversão de oxaloacetato e acetil-CoA em citrato. Esta enzima é normalmente utilizada como 

marcador quantitativo para o conteúdo de mitocôndrias intactas. Esta enzima catalisa a reação 

de Acetil-CoA com o oxaloacetato para formar o citrato, regenerando a Coenzima A (Equação 

3). 

Acetil-CoA + Oxalacetato + H2O → Citrato + CoA-SH (3) 

A atividade da citrato sintase foi determinada espetrofotometricamente (Varian-Cary 50 

UV-Vis), a 412 nm, pelo método anteriormente utilizado por Cardoso (2014). O meio de reação 

era composto por 170 µL de tampão Tris-HCl (200 mM, pH=8), 2 µL de DTNB (1,01 mM), 2 

µL Triton X-100 (10%), 20 µL de oxaloacetato (10 mM), 6 µL de Acetil-CoA (12,2 mM). A 

mistura reacional foi incubada durante 1 minutos, a 30 ºC. A reação iniciou-se 30 segundos 

após o tempo de incubação com a adição de 0,05 mg/mL de proteína contida na amostra diluída 
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10 x perfazendo um volume final de 200 µL. A cinética da reação foi acompanhada durante 3 

minutos, a 412 nm e 30ºC num leitor de placas Biotek PowerWave XS2. 

A atividade específica da enzima é calculada a partir da lei de Lambert-Beer, onde a 

atividade é proporcional à absorvância a 412nm e inversamente proporcional coeficiente de 

extinção molar do TNB, e ao comprimento do caminho ótico da microplaca.  

3.6. Análise estatística  

Para a análise estatística dos resultados foi utilizado o programa GraphPad Prism 7®. 

No tratamento dos resultados estatísticos foi aplicado o teste ANOVA (one-way) e de seguida 

o Tukey’s Multiple Comparison Test. 

Os resultados com p<0.05 foram considerados significativamente diferentes. Todos os 

dados obtidos na parte do stresse oxidativo representam os valores médios ± SD (n=7). Na parte 

da bioenergética, os dados obtidos representam os valores médios ± SD (n=4). 
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4. Resultados e discussão 
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4.1. Stresse oxidativo 

O stresse oxidativo é uma condição que surge de distúrbios no balanço entre agentes pro-

oxidantes e antioxidantes. Nesta condição, além do aumento na produção de ROS, há também 

a redução do sistema de defesa antioxidante (Decea et al., 2010). 

Ao nível dos tecidos quando ocorre uma situação de stresse oxidativo moderado, deve 

ocorrer uma resposta que permita contrariar esta situação e que normalmente consiste no 

aumento das defesas antioxidantes. No entanto, quando essa situação se torna mais intensa e 

persistente, podem surgir danos nos componentes celulares que eventualmente conduzem à 

morte celular e originam uma variedade de patologias (Augustyniak & Skrzydlewska, 2010). 

Neste trabalho foram avaliados alguns marcadores enzimáticos de stresse oxidativo assim 

como, o conteúdo em glutatião e a peroxidação lipídica. 

4.1.1. Superóxido dismutase 

A SOD existe nas formas, mitocondrial, citoplasmática e extracelular (Ryter et al., 2007). 

A reação catalisada pela SOD tem como produtos o  O2 e o H2O2, uma espécie reativa de 

oxigénio mais estável, contribuindo desta forma para a proteção dos tecidos contra o stresse 

oxidativo (Sorg, 2004). A atividade da SOD nos sobrenadantes dos homogeneizados de rim 

encontra-se representada na figura 14. 

A análise da figura 14 permite detetar que a atividade da SOD não apresenta diferenças nos 

animais exercitados (EX 24 e EX 54) quando comparada ao grupo controlo (NEX 24), 

resultados contrários aos do grupo de animais com 54 semanas, sem exercício (NEX 54) cuja 

atividade da SOD está diminuída e essa diminuição é estatisticamente significativa. No entanto, 

ao compararmos o grupo NEX 54 com o grupo EX 54 verificamos que a atividade aumenta 

cerca de 31%.  
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Figura 14 - Atividade de superóxido dismutase (SOD) em sobrenadante de homogeneizado obtidos de animais 

submetidos a um plano de exercício físico ao longo da vida. Resultados obtidos nos diferentes grupos: não 

exercitados jovens – sacrifício às 24 semanas de exercício (NEX 24), exercitado até idade jovem – sacrifício às 

24 semanas de exercício (EX 24), não exercitados meia idade – sacrifício às 54 semanas de exercício (NEX 54) e 

exercitados até à meia idade – sacrifício às 54 semanas de exercício (EX 54). Na figura, letras diferentes significam 

diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) entre elas. Os dados representam os valores médios ± SD (n=7) 

com duas repetições cada. 

 

Mahesh e colaboradores (2009) estudaram parâmetros de stresse oxidativo relativos à 

atividade antioxidante do rim em ratos Wistar albino jovens (3-4 meses) e ratos idosos (22-24 

meses). O grupo de investigadores observou uma diminuição significativa da atividade da SOD 

para os animais mais velhos relativamente aos animais mais novos. Os autores concluiram que 

a menor atividade da SOD poderia ser uma consequência do excesso de produção de ROS que 

ocorre com o envelhecimento. Apesar dos ratos utilizados neste estudo terem mais tempo de 

vida do que os ratos utilizados no nosso trabalho, podemos perceber que mesmo às 62 semanas, 

os animais não exercitados apresentam já uma significativa diminuição na atividade desta 

enzima. O mesmo aconteceu no estudo feito por Ramesh e colaboradores (2012) onde a 

atividade da SOD no rim diminuiu significativamente com a idade dos animais (ratos Sprague-

Dawley de 54 semanas) quando comparados com ratos jovens (ratos Sprague-Dawley de 8 

semanas). 
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Relativamente aos animais exercitados, Coelho e colaboradores (2010),  realizaram um 

estudo para perceber se o exercício físico previnia o aumento dos parâmetros de stresse 

oxidativo na doença renal crónica. O estudo foi feito com ratos Wistar, onde os grupos 

exercitados praticaram exercício em treadmill durante 8 semanas (50 min/dia, 5 dias/por 

semana), no início do estudo os ratos tinham 12 semanas e foram sacrificados com 20 semanas. 

Apesar do método utilizado para medirem a atividade da SOD ter sido diferente do nosso 

trabalho, os resultados do estudo realizado pela Bárbara são concordantes com os nossos dado 

que o grupo exercitado teve um ligeiro aumento na atividade, mas não foi estatisticamente 

significativo (P < 0.05).  

 Ana Navarro e colaboradores (2004) estudaram murganhos de 28 semanas que foram 

exercitados diariamente em treadmill (10, 15 e 20 cm/s, por 5 minutos cada) até atingirem a 

idade de 78 semanas. Os resultados obtidos apresentam o mesmo padrão dos nossos, dado que 

animais exercitados com 52 semanas apresentam um aumento significativo na atividade da 

SOD em relação aos não exercitados com a mesma idade.  

 Considerando os presentes resultados obtidos para a atividade da SOD, em animais não 

exercitados, e os obtidos por outros autores, parece haver uma mesma tendência de redução da 

SOD com o envelhecimento. Relativamente aos animais mais velhos, que seguiram o plano de 

exercício (EX 54), a atividade da enzima apresentou valores da mesma ordem de grandeza do 

grupo controlo não exercitado (NEX 24). Assim, o plano de exercício realizado parece ser capaz 

de suprimir a diminuição da atividade da SOD observada com a idade, pelo menos até às 54 

semanas. 

4.1.2. Catalase 

A catalase é um marcador recorrente de stresse oxidativo nos tecidos (Chouhan et al., 2015), 

encontra-se sobretudo nos peroxissomas (Winston & Di Giulio, 1991). É a enzima que catalisa 

a decomposição do H2O2, resultante da dismutação do O2
-● pela SOD, em água e oxigénio, e 

assim evita o ataque deste agente oxidante contra os constituintes celulares (Switala & Loewen, 

2002). A atividade enzimática das amostras analisadas neste trabalho encontra-se representada 

na figura 15. 
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Os resultados obtidos com os sobrenadantes dos homogeneizados de rim revelaram uma 

inibição estatisticamente significativa da atividade da CAT nos grupos de animais mais velhos 

(62 semanas) relativamente aos grupos de animais jovens (32 semanas) independentemente de 

praticarem exercício ou não. Há, no entanto, um ligeiro aumento (19%) da atividade da enzima 

nos grupo exercitado de 24 semanas (EX 24) em relação ao grupo controlo (NEX 24) e há 

também um aumento de 43% no grupo exercitado durante 54 semanas (EX 54) em relação ao 

não exercitado com a mesma idade (NEX 54). No entanto, estas diferenças não são 

estatisticamente significativas. 
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Figura 15 - Atividade da catalase (CAT) em sobrenadante de homogeneizado de rim obtidos de animais 

submetidos a um plano de exercício físico ao longo da vida. Resultados obtidos nos diferentes grupos: não 

exercitados jovens – sacrifício às 24 semanas de exercício (NEX 24), exercitado até idade jovem – sacrifício às 

24 semanas de exercício (EX 24), não exercitados meia idade – sacrifício às 54 semanas de exercício (NEX 54) e 

exercitados até à meia idade – sacrifício às 54 semanas de exercício (EX 54). Na figura, letras diferentes significam 

diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) entre elas. Os dados representam os valores médios ± SD (n=7) 

com duas repetições cada. 

 

 Coelho e colaboradores (2010), num estudo realizado com ratos Wistar exercitados 

durante 8 semanas, também detetaram um ligeiro aumento da atividade da CAT no grupo 

exercitado, mas que tal como neste estudo as diferenças também não alcançaram significado 

estatístico. Os autores concluiram que apesar deste aumento nos ratos exercitados, este não foi 

suficiente para prevenir o dano oxidativo nos lípidos e nas proteínas, o mesmo pode ser 

concluído no nosso estudo, relativamente à peroxidação lipídica (Fig. 20).  
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O estudo de Navarro (2004) referido anteriormente permite corroborar os resultados 

apresentados. A atividade da CAT, no rim, também diminuiu com a idade, mas o exercício 

permitiu atenuar esse decréscimo. Na figura 15 podemos detetar que os grupos de animais 

exercitados também apresentam um aumento da atividade da CAT relativamente aos não 

exercitados, mas esse aumento é cerca de duas vezes superior nos animais mais velhos (19% 

vs. 43%).   

Assim, estes resultados mostram que a atividade da CAT sofre uma diminuição com a 

idade. No entanto, se os animais forem exercitados diariamente o decréscimo não será tão 

acentuado, ainda que não se observem diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

NEX 54 e EX54. Porém, isto pode significar que em animais ainda mais velhos esta tendência 

possa acentuar-se, tornando-se significativa. Ramesh e colaboradores (2012), também 

detetaram que a atividade desta enzima teve um decréscimo significativo em ratos mais velhos, 

quando comparados com ratos mais novos. Estes autores concluiram que a diminuição da 

atividade desta e de outras enzimas fundamentais para a eficiente proteção antioxidante dos 

tecidos poderá levar a que os ROS possam desempenhar um papel fundamental no processo 

fisiopatológico nos principais órgãos e nos danos teciduais em ratos idosos. 

4.1.3. Glutatião S-Transferase  

A GST é uma enzima importante para a proteção das células ao facilitar os processos de 

eliminação do xenobióticos lipofílicos, diminuindo a sua toxicidade e a probabilidade de 

ocorrência da formação de ROS produzidas quando estas espécies interagem com componentes 

celulares. A enzima catalisa a conjugação do glutatião com xenobióticos produzindo compostos 

que são geralmente menos reativos e mais solúveis facilitando a sua eliminação. No entanto, os 

produtos resultantes podem, por vezes, apresentar maior toxicidade, para o organismo, do que 

o composto inicial (Morgan et al., 2002). Na figura 16 está representada a atividade da GST 

nos diferentes grupos em estudo. 
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Figura 16 - Atividade da Glutatião-S-Transferase (GST) em sobrenadante de homogeneizado de rim recolhidos 

em animais submetidos a um plano de exercício físico ao longo da vida. Resultados obtidos nos diferentes grupos: 

não exercitados jovens – sacrifício às 24 semanas de exercício (NEX 24), exercitado até idade jovem – sacrifício 

às 24 semanas de exercício (EX 24), não exercitados meia idade – sacrifício às 54 semanas de exercício (NEX 54) 

e exercitados até à meia idade – sacrifício às 54 semanas de exercício (EX 54). Na figura, letras diferentes 

significam diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) entre elas. Os dados representam os valores médios 

± SD (n=7) com duas repetições cada. 

 

 Relativamente à atividade da GST verifica-se um aumento estatisticamente significativo 

quando se considera o fator idade (NEX 24 vs. NEX 54). Quando analisamos o fator exercício 

entre grupos de animais jovens (24 semanas) e grupos de animais mais velhos (54 semanas) 

verifica-se que o há um aumento da atividade da GST de cerca de 28% nos grupos que 

cumpriram plano de exercício, sendo as diferenças estatisticamente significativas. 

Ramesh e colaboradores (2012) ao estudar o efeito da idade em ratos machos Sprague-

Dawley, obtiveram resultados não concordantes com o presente estudo, uma vez que a atividade 

da GST diminuiu com a idade. Estes autores concluíram que esta diminuição em ratos idosos 

podia estar associada à depleção do GSH associada à idade, tal como também observamos no 

nosso estudo (Fig. 19). Mahesh e colaboradores (2009) apresentaram também uma inibição da 

atividade da GST com a idade, mas desta vez em ratos machos Wistar, onde os ratos idosos 

(88-96 semanas) sofrem uma diminuição significativa na atividade de GST em relação aos ratos 

mais jovens (12-16 semanas). Estes autores consideraram que esta diminuição da atividade com 

o envelhecimento poderia estar relacionada com a redução na síntese de proteínas devido à 

diminuição da produção de ATP. 
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Embora existam poucos trabalhos relacionados com o efeito do exercício na atividade 

da GST, Fernandes e Avula (1999) analisaram o efeito de exercício moderado, em treadmill (a 

1km/hora, durante 50 minutos, 6 dias/semana), durante 8 semanas em vários órgãos (incluindo 

o rim) de murganhos outbred ICR. Estes autores obtiveram resultados idênticos aos nossos, 

tendo observado um pequeno aumento na atividade da enzima quando os animais foram 

exercitados, mas não o suficiente para ser estatisticamente significativo. Outro estudo também 

em murganhos Swiss-Webster machos, realizado por Leeuwenburgh e colaboradores (1995), os 

animais foram colocados a nadar até à exaustão e os autores obtiveram valores da atividade da 

GST praticamente inalterada, em todos os órgãos analisados, inclusivo no rim). 

4.1.4. Glutatião redutase 

A GR é a enzima que catalisa a redução do glutatião oxidado, resultante da ação 

antioxidante direta do GSH ou da atividade da GPx, utilizando o NADPH como dador de 

eletrões (Sordillo & Aitken, 2009). Na figura 17 estão representados os resultados obtidos 

relativamente à atividade da GR nos sobrenadantes de homogeneizado de rim. 
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Figura 17 - Atividade da Glutatião Reductase (GR) em sobrenadante de homogeneizado de rim obtidos de animais 

submetidos a um plano de exercício físico ao longo da vida. Resultados obtidos nos diferentes grupos: não 

exercitados jovens – sacrifício às 24 semanas de exercício (NEX 24), exercitado até idade jovem – sacrifício às 

24 semanas de exercício (EX 24), não exercitados meia idade – sacrifício às 54 semanas de exercício (NEX 54) e 

exercitados até à meia idade – sacrifício às 54 semanas de exercício (EX 54). Na figura, letras diferentes significam 

diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) entre elas. Os dados representam os valores médios ± SD (n=7) 

com duas repetições cada. 
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Analisando a figura 17 deteta-se uma diminuição, estatisticamente significativa, da 

atividade da enzima quando analisamos o fator idade (NEX 24 vs. NEX 54). Ao avaliarmos o 

fator exercício deteta-se que no grupo de animais jovens uma diminuição que é estatisticamente 

significativa (NEX 24 vs. EX 24) e no grupo de animais mais velhos uma estimulação da 

atividade desta enzima (NEX 54 vs. EX 54), para valores semelhantes aos dos animais jovens 

não exercitados (NEX 24). Este resultado sugerem que o exercício ao longo da vida poderá 

reverter a redução observada com a idade. Esta diminuição da atividade com a idade está de 

acordo com outros trabalhos previamente publicados (Hazelton & Lang, 1985; Orr et al., 1990).  

No trabalho realizado por Mahesh e colaboradores (2009), já referido anteriormente, 

esta enzima apresentou uma atividade bastante reduzida com o envelhecimento. Os autores 

justificaram a diminuição na atividade da GR, tal como da GST, com a depleção observada no 

conteúdo em GSH, pois existindo uma menor quantidade GSH, consequentemente não haverá 

necessidade um aumento da expressão intracelular desta enzima. Outros estudos mostraram 

uma diminuição estatisticamente significativa da atividade da enzima com o envelhecimento, 

tal como observado no nosso estudo (Ramesh et al., 2012). 

Relativamente ao efeito do exercício na atividade da GR, Hong (1995) colocou ratos 

Sprague-Dawley com 11-12 semanas de vida em exercício durante 10 semanas em treadmill 

com velocidades e inclinação variadas. A atividade da GR não teve qualquer alteração durante 

o procedimento, tendo os ratos exercitados exatamente a mesma atividade que os ratos não 

exercitados no final do estudo. Num estudo mais recente de Kakarla e colaboradores (2005) 

realizado com uma estirpe de ratos fêmeas Wistar com idades entre 3 meses (ratos novos) e 12 

meses (ratos mais velhos), utilizando um plano de exercício de 30 min/dia, 5 dias/semana 

durante 12 semanas a uma velocidade de 23m/min, verificou que havia um aumento da 

atividade da GR que era superior nos animais mais velhos (56%). Estes resultados mostram que 

o efeito do exercício na atividade desta enzima são controversos. 

A atividade elevada da GR é útil para manter o turnover celular de GSH nos animais 

sob condições de stresse induzido pelo exercício. A eventual diminuição da disponibilidade do 

NADPH também poderá contribuir para a diminuição observada na atividade da GR no grupo 

NEX 54 (R S Sohal et al., 1990). 
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4.1.5. Glutatião Peroxidase 

A glutatião peroxidase (GPx) é essencialmente encontrada na mitocôndria, e no citoplasma 

e catalisa a reação de redução do peróxido de hidrogénio e hidroperóxidos orgânicos usando o 

glutatião reduzido (GSH) como dador de eletrões (Deaton & Marlin, 2003). Na figura 18 estão 

representados os resultados obtidos no sobrenadante de homogeneizado de rim.  

Relativamente à atividade da GPx, há um aumento estatisticamente significativo quando 

analisamos o fator idade (NEX 24 vs. NEX 54). O fator exercício em cada um dos grupos etários 

levou a uma redução da atividade da enzima, 9% nos animais jovens e 29% nos animais mais 

velhos, sendo esta última estatisticamente significativa. Nos grupos NEX 54 e EX 54, a 

atividade da glutatião peroxidase aumentou de forma estatisticamente significativa 

relativamente aos grupos NEX 24 e EX 24, quando comparados os grupos NEX 24 vs NEX 54 

e EX 24 vs EX 54.  
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Figura 18 - Atividade da Glutatião Peroxidase (GPx) em sobrenadante de homogeneizado de rim obtidos de 

animais submetidos a um plano de exercício físico ao longo da vida. Resultados obtidos nos diferentes grupos: não 

exercitados jovens – sacrifício às 24 semanas de exercício (NEX 24), exercitado até idade jovem – sacrifício às 

24 semanas de exercício (EX 24), não exercitados meia idade – sacrifício às 54 semanas de exercício (NEX 54) e 

exercitados até à meia idade – sacrifício às 54 semanas de exercício (EX 54). Na figura, letras diferentes significam 

diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) entre elas. Os dados representam os valores médios ± SD (n=7) 

com duas repetições cada. 
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Mahesh e colaboradores (2009) investigaram o efeito da idade na atividade antioxidante, 

e segundo os resultados apresentados, a atividade da glutatião peroxidase aumentou 

ligeiramente com a idade. Eles justificam este resultado, indicando que a GPx é mais responsiva 

ao aumento da concentração de peróxido de hidrogénio no rim, enfatizando o seu papel no 

controlo da concentração de peróxidos lipídicos celulares. Afirmam ainda que o aumento da 

atividade desta enzima associado à idade poderá ser uma tentativa de o organismo 

contrabalançar a diminuição do poder redutor dos tecidos mediados pela GSH. Já o trabalho 

realizado por Ramesh e colaboradores (2012), apresenta um decréscimo bastante acentuado da 

atividade da enzima nos ratos mais velhos, sendo a atividade da glutatião peroxidase 3 vezes 

menor do que a atividade observada em ratos mais novos. No entanto, este último trabalho 

apresentado não segue o mesmo padrão que o nosso, podendo esta diferença ser justificada pelo 

facto da idade dos animais ser diferente da dos ratos utilizados neste trabalho. O efeito do 

exercício na atividade da glutatião peroxidase foi estudado por Hong e colaboradores (1995), 

estes obtiveram uma diminuição significativa da atividade da enzima quando os animais eram 

exercitados. Estes resultados poderão indicar que, durante o exercício físico, a estimulação de 

algumas das defesas antioxidantes poderá ser suficiente para impedir a formação de quantidades 

significativas de hidroperóxidos necessários à indução da expressão desta enzima. No entanto, 

a diminuição da GPx no tecido renal poderá, em algumas circunstâncias, aumentar a 

suscetibilidade deste órgão ao stresse oxidativo, tal como demonstrado em vários estudos 

publicados (Hänninen et al., 2002; Lawler et al., 1993; Powers et al., 1994).  

Lambertucci e colaboradores (2007) estudaram a atividade da GPx no músculo sóleo, 

em ratos Wistar Kyoto jovens (8 semanas) e idosos (84 semanas) exercitados durante 13 

semanas. Estes autores observaram um ligeiro aumento da atividade da enzima com a idade, no 

entanto, este aumento não foi estatisticamente significativo. O exercício mostrou-se bastante 

eficaz nos animais mais novos, tendo a atividade da glutatião peroxidase aumentado em 26% 

em relação aos não exercitados. Já nos animais mais velhos, o exercício não se mostrou tão 

relevante pois não provocou qualquer diferença na atividade da enzima comparativamente aos 

não exercitados. Os investigadores concluíram que os resultados obtidos neste estudo indicaram 

que o treino físico induzia uma diminuição significativa do stresse oxidativo no músculo 

esquelético de ratos idosos, apoiando a recomendação de exercícios aeróbicos para prevenção 

de sarcopenia (perda de massa e função muscular esquelética) e para melhorar a qualidade de 

vida de idosos. 
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4.1.6. Quantificação de tióis não proteicos 

O estado redox dos tióis nas células é um importante mediador de diversos processos 

metabólicos (Bulteau et al., 2012). O GSH participa em vários processos de destoxificação 

protegendo os grupos tiol proteicos da oxidação, diretamente como scavenger ou indiretamente 

como co-substrato para várias enzimas (Bulteau et al., 2012). Na sua forma reduzida, o glutatião 

é o principal tiol intracelular, atua diretamente contra radicais e é um cofator essencial para 

redução do stresse oxidativo (Bodea et al., 2010). Além da sua ação direta como antioxidante, 

participa também no ciclo catalítico de várias enzimas antioxidantes como a GR e a GPx 

(Hassan et al., 2012).  

Além da atividade da GPx, também as espécies reativas de oxigénio podem oxidar o 

glutatião (Jacob, Giles, Giles, & Sies, 2003). A presença de um resíduo de cisteína no GSH faz 

com que este tiol seja rapidamente oxidado a glutatião dissulfeto por substâncias eletrofílicas 

como radicais livres (ROS/NOS) (Turner et al., 2004). O rim é o principal órgão responsável 

pela reposição de GSH no plasma e cliva cerca de 80% da GSH circulante em aminoácidos 

constituintes sob condições fisiológicas (Deneke & Fanburg, 1989). Os resultados obtidos neste 

trabalho para a quantificação da razão GSH/GSSG estão representados na figura 19 e tabela 1. 

 

Tabela 1: Concentração de GSH e GSSG em extrato de rim de ratos com diferentes idades (24 e 54 semanas) 

com alguns grupos submetidos a exercício. As concentrações foram expressas em µM GSH mg proteína-1 e µM 

GSSG mg proteína-1. Na tabela, letras diferentes significam diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) 

entre grupos. 

 NEX 24 EX 24 NEX 54 EX 54 

GSH 2,74± 0,57a 2,91 ± 0,64a 1,90 ± 0,52b 2,28 ± 0,58a,b 

GSSG 0,26 ± 0,08a 0,27 ± 0,08a 0,64 ± 0,09b 1,09 ± 0,18c 
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Figura 19 – Razão GSH/GSSG em sobrenadante de homogeneizado de rim obtidos de animais submetidos a um 

plano de exercício físico ao longo da vida. Resultados obtidos nos diferentes grupos: não exercitados jovens – 

sacrifício às 24 semanas de exercício (NEX 24), exercitado até idade jovem – sacrifício às 24 semanas de exercício 

(EX 24), não exercitados meia idade – sacrifício às 54 semanas de exercício (NEX 54) e exercitados até à meia 

idade – sacrifício às 54 semanas de exercício (EX 54). Na figura, letras diferentes significam diferenças 

estatisticamente significativas (p < 0,05) entre elas. Os dados representam os valores médios ± SD (n=7) com duas 

repetições cada. 

Os dados da figura 19 mostram que o fator idade provoca uma diminuição estatisticamente 

significativa na razão entre a forma reduzida (GSH) e oxidada (GSSG) (NEX 24 vs. NEX 54) 

e a que prática de exercício não alterou os valores da razão nas duas faixas etárias.  

Um valor elevado da razão GSH/GSSG indica que a maior parte do glutatião livre encontra-

se na sua forma reduzida, podendo desta forma prevenir mais facilmente a interação entre 

compostos tóxicos e os grupos tiol das proteínas (Bulteau et al., 2012). Por outro lado, um valor 

baixo da razão é um marcador celular de exposição a stresse oxidativo (Bulteau et al., 2012). 

O conteúdo em glutatião oxidado aumentou significativamente com a idade (Tabela 1) no 

grupo não exercitado esse aumento foi de aproximadamente 2,5 vezes e no grupo exercitado 

quadruplicou. No entanto, apesar do grupo exercitado ter registado este aumento no conteúdo 

em glutatião oxidado quando comparamos a razão GSH/GSSG entre os dois grupos, NEX 54 e 

EX 54, a diferença não é significativa. Isto resulta do facto de o grupo EX 54 não sofrer um 

decréscimo tão significativo no conteúdo em GSH, isto pode indicar que o exercício induzirá 

um aumento na síntese de novo do GSH. De facto, o conteúdo total em glutatião (GSH + GSSG) 

no grupo EX 54 é superior a todos os outros (3,4 µM/ mg proteína), apresentado valores 

superiores aos obtidos nos animais mais novos, já o grupo NEX 54 é o que apresenta o menor 

conteúdo (2,5 µM/ mg proteína). 
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Rebrin e colaboradores (2003), realizaram um estudo em murganhos machos C57BL/6Nnia 

com idades entre 4 meses e 26 meses, foi observado uma diminuição significativa na razão 

GSH/GSSG, nos vários órgãos analisados, nos murganhos com 26 meses em comparação com 

os murganhos de 4 meses principalmente devido a uma aumento relativo na concentração de 

GSSG, sendo que no rim essa diminuição da razão foi de 43%. Num estudo realizado por Liu 

e Dickinson (2003) em ratos machos Fisher 344, com idades de 3, 12 e 24 meses, foi também 

detetada uma diminuição da razão GSH/GSSG com o envelhecimento dos animais.  

As alterações associadas à idade demonstram inequivocamente que o envelhecimento está 

associado a uma mudança pró-oxidante significativa. A principal razão para a mudança na razão 

GSH/GSSG nos casos apresentados, parece ser o aumento na concentração de GSSG, e não 

tanto a diminuição no conteúdo de GSH. O aumento do conteúdo em GSSG associado à idade 

pode resultar dum aumento na taxa de produção mitocondrial de O2
-/H2O2 e/ou dum declínio 

nas defesas antioxidantes. 

Relativamente ao efeito do exercício, existem alguns estudos que mostram que o exercício 

reduz a razão de GSH/GSSG, tal como observado no nosso estudo. Liu e colaboradores (2000) 

utilizaram ratos Sprague-Dawley fêmeas que praticaram exercício durante 8 semanas, após 2 

semanas de adaptação e verificaram que a razão GSH/GSSG, no rim, diminuiu nos animais 

exercitados em relação aos animais não exercitados. Essa diminuição deveu-se principalmente 

ao aumento da concentração de GSSG. De notar ainda, que noutros órgãos analisados, como 

foi o caso do fígado e do músculo esquelético (fibras rápidas) foi observado um aumento desta 

razão. As diferenças entre os órgãos, na razão GSH/GSSG, podem depender de vários fatores, 

como consumo de oxigénio, suscetibilidade a oxidantes, ativação de enzimas antioxidantes, 

níveis de antioxidantes e outros sistemas de reparação.  

Noutros estudos constatou-se que o exercício não provocou qualquer alteração na razão 

GSH/GSSG (Leeuwenburgh & Ji, 1995; Pechter et al., 2003), esta diversidade de resultados 

poderá dever-se não só ao facto de os estudos terem sido realizados em diferentes estirpes assim 

como os planos de exercício realizados não serem iguais. 
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4.1.7. Determinação da peroxidação lipídica 

As espécies reativas como o radical superóxido, oxigénio singleto, o radical hidroxilo e o 

peróxido de hidrogénio têm a capacidade de induzir danos oxidativos nas membranas celulares 

e provocar peroxidação lipídica (Mathur et al., 2003). Os TBARS são amplamente aplicados 

como índice de peroxidação lipídica. O ácido tiobarbitúrico reage com produtos de oxidação 

dos ácidos gordos insaturados, ácidos nucleicos e da peroxidação das proteínas (Janero, 1990). 

A concentração aumentada de MDA nos tecidos, um produto da peroxidação lipídica, é 

frequentemente usada como indicador de stresse oxidativo (Moon et al., 2012). Os resultados 

obtidos neste trabalho para a peroxidação lipídica estão representados na figura 20. 
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Figura 20 - Quantificação da peroxidação lipídica pelo método dos TBARS em homogeneizado de rim 

obtidos de animais submetidos a um plano de exercício físico ao longo da vida. Resultados obtidos nos 

diferentes grupos: não exercitados jovens – sacrifício às 24 semanas de exercício (NEX 24), exercitado até 

idade jovem – sacrifício às 24 semanas de exercício (EX 24), não exercitados meia idade – sacrifício às 54 

semanas de exercício (NEX 54) e exercitados até à meia idade – sacrifício às 54 semanas de exercício (EX 

54). Na figura, letras diferentes significam diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05) entre elas. 

Os dados representam os valores médios ± SD (n=7) com duas repetições cada. 

 

Relativamente ao fator idade (NEX 24 vs. NEX 54) verifica-se que, na fração mitocondrial 

os valores mantêm-se praticamente iguais. No que diz respeito ao fator exercício verificamos 

que na fração mitocondrial há um aumento estatisticamente significativo no grupo EX 24 

quando comparado com o não exercitado da mesma idade enquanto no grupo mais velho o 

exercício não tem qualquer efeito estatisticamente significativo ao nível da concentração de 

MDA. Este resultado mostra que numa fase inicial o exercício provoca mais peroxidação 

lipídica que numa fase mais avançada, o que se pode ficar a dever a mecanismos de adaptação 

ao exercício.  
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Têm surgido numerosas evidências de que a oxidação de biomoléculas está relacionada com 

um aumento da suscetibilidade a doenças, como o cancro e doenças cardíacas, bem como ao 

processo de envelhecimento (Junqueira et al., 2004).  

Os resultados obtidos neste trabalho não apresentam um aumento da oxidação dos lípidos 

com o aumento da idade tanto em grupos exercitados como não exercitados. Porém, os animais 

do grupo NEX 54 ainda não podem ser considerados animais senescentes, mas sim adultos 

razão que poderá justificar as diferenças observadas relativamente a alguns trabalhos 

publicados por outros autores. Ji e colaboradores (1990), avaliaram o grau de peroxidação 

lipídica no fígado e no músculo esquelético em ratos machos Wistar-Furth de diferentes idades, 

e observaram uma diminuição significativa da peroxidação lipídica no homogeneizado total do 

fígado com a idade. Esta diminuição foi acompanhada com um aumento significativo na GPx, 

tal como se observou no nosso trabalho, porém não observamos qualquer aumento significativo 

da peroxidação lipídica relacionada com a idade. 

Relativamente ao efeito do exercício, foi demonstrado que este pode alterar profundamente 

o estado redox celular (Ji, 1995). A principal causa serão os elevados níveis de ROS produzidos 

durante o exercício, mas também outros fatores como o aumento do fluxo sanguíneo, estado 

energético e disponibilidade de poder redutor. As ROS resultantes do aumento do consumo de 

oxigénio ou de vias específicas ativadas, durante ou após o exercício, podem desencadear uma 

série de modificações bioquímicas nos vários componentes celulares, causando um ambiente 

intracelular mais oxidado, podendo assim aumentar o peroxidação lipídica. Estima-se que 

durante a contração muscular máxima no homem, o consumo de oxigénio nas fibras musculares 

possa ser 100 vezes superior comparativamente aos níveis de repouso, enquanto que o consumo 

total de oxigénio aumenta em 20 vezes (Jenkins, 1993).  

Assim, faz sentido que a peroxidação lipídica, esteja bastante aumentada no grupo EX 24, visto 

que os animais ainda se encontram numa fase inicial de exercício, não tendo ainda tido 

capacidade para se adaptarem a este esforço, e desta forma, ao ocorrer um aumento na demanda 

de oxigénio poderá provocar um maior stresse na célula e consequentemente um aumento da 

concentração de MDA.  

Nos grupos das 54 semanas verifica-se que os animais exercitados (EX 54) não apresentam 

diferenças estatisticamente significativas na fração mitocondrial, isto poderá ser consequência 

duma resposta metabólica resultante do processo adaptativo ao treino realizado. 
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4.1.8. Considerações finais – Stresse oxidativo 

A ocorrência e a magnitude da adaptação ao treino nas enzimas antioxidantes depende 

em grande parte do volume de treino, particularmente a duração de cada sessão de exercício e 

a sua intensidade (Powers et al., 1994). Isso é consistente com a noção de que a produção de 

ROS é aproximadamente proporcional ao nível de consumo de oxigénio durante o exercício.  

Em conclusão, pode-se afirmar que cinquenta e quatro semanas de treino com exercício 

em esteira têm efeito benéfico justo que melhoraram a capacidade de defesa antioxidante do 

tecido renal, aumentando as atividades de SOD, CAT, GR e GST em ratos mais velhos, 

prevenindo assim danos oxidativos no tecido renal.  

Relativamente à razão de GSH/GSSG, com a idade houve uma grande diminuição da 

razão, embora os valores analisados nos animais exercitados demonstrem que existem mais 

tióis reduzidos do que nos animais não exercitados.  

Por último, a peroxidação lipídica nos ratos mais novos exercitados (EX 24) teve um 

aumento considerável em relação a qualquer outro grupo analisado, a conclusão que se retira 

deste aumento é que a quantidade de ROS presente nas células renais após este tipo de exercício 

foi maior do que a capacidade antioxidante, fazendo com que houvesse um aumento da 

peroxidação lipídica nos animais. No entanto, com o passar do tempo de exercício (EX 54), 

existiu uma adaptação das células, conseguindo desta forma manter a peroxidação lipídica nas 

em níveis mais baixos. 
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Tabela 2. Impacto do exercício sobre alterações dependentes da idade nas enzimas antioxidantes renais, tióis totais 

e peroxidação lipídica. 

 a Comparação com os animais do grupo NEX 24; b Comparação com os animais do grupo NEX 54; c Comparação 

com os animais do grupo EX 24;  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NEX EX 

 24 (a) 54 (b) 24 (c) 54 

CAT _____      a _____      c 

SOD _____      a _____      b 

GR _____      a      a          b, c 

GPx _____      a _____      b      c 

GST _____      a _____      c 

GSH/GSSG _____      a _____      c 

TBARS – Fração Mitocondrial _____ _____      a      c 
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4.2. Bioenergética mitocondrial 

A função mitocondrial é comummente analisada através de quatro componentes inter-

relacionados: respiração, produção de ATP, potencial de membrana e produção de ROS. Estes 

parâmetros estão relacionados com a função da cadeia transportadora de eletrões (CTE), que 

proporciona o gradiente eletroquímico responsável por criar o potencial de membrana e a 

produção de ATP acoplado, ao consumo de oxigénio. Embora pareça haver um consenso geral 

de que a respiração mitocondrial diminui durante o envelhecimento, os dados não são 

consistentes entre espécies e até mesmo nos diferentes tecidos duma mesma espécie (Pulliam, 

Bhattacharya, & Van Remmen, 2013). Neste estudo, foi avaliada a velocidade da respiração em 

mitocôndrias isoladas de rim de rato dos diferentes grupos, através da utilização de vários 

substratos respiratórios, estando os resultados representados nas figuras 21 e 22, respetivamente 

complexo I e II. Foi também avaliada a atividade da citrato sintase, assim como dos complexos 

I, II e IV e os resultados obtidos estão representados nas figuras 23, 24, 25 e 26, respetivamente. 

 4.2.1. Avaliação da respiração mitocondrial a partir do complexo I 

A respirometria é uma técnica usada para medir indiretamente o metabolismo de 

organismos vivos, determinando o seu consumo de oxigénio (O2). Esta técnica baseia-se no 

pressuposto de que o oxigénio consumido deve ser utilizado pelo organismo na fosforilação 

oxidativa e assim, a taxa de consumo de energia pode ser calculada com base na taxa de 

consumo de O2. 

Relativamente à respiração mitocondrial suportada por substratos do complexo I (Fig. 21), 

verificou-se um grande aumento da velocidade de consumo de oxigénio para o grupo EX 54, 

sendo as diferenças estatisticamente significativas quando comparada com todos os outros 

grupos. 
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Figura 21 - Velocidade de consumo do oxigénio em mitocôndrias de rim energizadas a partir do 

complexo I de animais submetidos a um plano de exercício físico ao longo da vida. Resultados obtidos 

nos diferentes grupos: não exercitados jovens – sacrifício às 24 semanas de exercício (NEX 24), 

exercitado até idade jovem – sacrifício às 24 semanas de exercício (EX 24), não exercitados meia idade 

– sacrifício às 54 semanas de exercício (NEX 54) e exercitados até à meia idade – sacrifício às 54 

semanas de exercício (EX 54). Na figura, letras diferentes significam diferenças estatisticamente 

significativas (p < 0,05) entre grupos. Os dados representam os valores médios ± SD (n=4) com duas 

repetições cada. 

 

Estudos in vitro mostraram uma redução do potencial da membrana mitocondrial em 

hepatócitos de ratos velhos, (Danforth Jr et al., 1990) indicando desta forma um 

comprometimento da capacidade de produção de ATP. Os autores sugerem que a produção de 

ATP pode desta forma ser limitada pelo aumento do desacoplamento da fosforilação oxidativa 

em tecidos envelhecidos. De acordo com estudo realizado por Serviddio (2007), com objetivo 

de analisar a influência da idade na bioenergética mitocondrial em vários órgãos (incluindo o 

rim), tendo analisado o controlo respiratório em ratos machos Wistar com 5 meses de idade e 

com 25 meses, Serviddio (2007) verificou que, relativamente à respiração suportadas ao nível 

do complexo I, não existiam diferenças significativas no fluxo de O2 nos ratos mais novos 

comparativamente aos ratos mais velhos. Porém, segundo o autor, apesar de não existir 

diminuição na velocidade de oxidação dos substratos e no controlo respiratório, o potencial de 

membrana foi significativamente menor em ratos mais velhos. Este estudo sugere que as 

mitocôndrias em órgãos mais envelhecidos tem uma taxa de condutância de protões aumentada 

o que poderá dissipar o seu potencial de membrana, mas que simultaneamente haverá uma 

diminuição no conteúdo dos complexos disponíveis e dessa forma não se verificará um estímulo 

na respiração. Os resultados demonstram que durante o envelhecimento, a fuga de protões 

aumenta na mitocôndria dos tecidos mitóticos (fígado e rim). 
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Duicu (2013) analisou a respiração mitocondrial sustentada por substratos do complexo I 

(glutamato/malato), em mitocôndrias isoladas de coração de ratos Sprague-Dawley com idades 

de 4-6 meses e de 20-24 meses. De acordo com os resultados apresentados, existiu uma 

diminuição significativa (p < 0.01) do fluxo de O2 nos ratos idosos em relação aos ratos mais 

novos. Estes resultados são concordantes com os nossos, ainda que a diferença entre ratos novos 

e idosos neste trabalho seja superior ao observado no nosso estudo que poderá ser justificado 

pela diferença de idades dos animais usados. 

Em relação ao efeito do exercício na respiração mitocondrial, grande parte dos trabalhos 

são realizados no fígado e no coração. Gonçalves (2014), estudou  a respiração mitocondrial 

(glutamato/malato) em hepatócitos de ratos machos Sprague-Dawley (5-6 semanas de idade), 

previamente exercitados com um programa de 60 min/dia, 5 dias/semana e em que no final do 

treino era atingida uma velocidade máxima de 25 m/min. Neste estudo não foi observada 

qualquer alteração no controlo da respiração mitocondrial quando comparados os resultados 

dos animais exercitados com o controlo, o que está de acordo com os resultados obtidos no 

nosso estudo realizado com os animais mais novos (NEX 24 vs. EX 24). O trabalho realizado 

por Herbst (2015), em cérebro de murganhos C57BL/6, com 7 semanas de idade e treinados 

durante 4 semanas, 60 min/dia, 5 dias/semanas, em que na quarta semana atingiram uma 

velocidade máxima 25 m/min e 20% de inclinação, também não permitiu observar qualquer 

diferença significativa induzida pelo exercício. Os investigadores não verificaram qualquer 

aumento do conteúdo das proteínas da cadeia transportadora de eletrões pelo que concluíram 

que a capacidade oxidativa mitocondrial não sofreu qualquer alteração no córtex após quatro 

semanas de treino físico em murganhos saudáveis.  

Relativamente do fluxo de oxigénio observado no grupo EX 54, ainda que não tenhamos 

encontrado na literatura qualquer referência neste sentido, o aumento por nós detetado pode 

resultar numa resposta ao exercício que terá levado seguramente ao aumento da biogénese 

mitocondrial, o que é corroburado pelo aumento da atividade da citrato sintase (Fig. 23).  
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4.2.2. Avaliação da respiração mitocondrial a partir do complexo II 

A análise à velocidade de respiração sustentada a partir do complexo II (Fig. 22), 

mostrou que a idade promove um aumento estatisticamente significativo no fluxo de oxigénio, 

já o exercício não promove qualquer diferença estatisticamente significativa.  
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Figura 22- Velocidade de consumo do oxigénio em mitocôndrias de rim energizadas a partir do 

complexo II de animais submetidos a um plano de exercício físico ao longo da vida. Resultados obtidos 

nos diferentes grupos: não exercitados jovens – sacrifício às 24 semanas de exercício (NEX 24), 

exercitado até idade jovem – sacrifício às 24 semanas de exercício (EX 24), não exercitados meia idade 

– sacrifício às 54 semanas de exercício (NEX 54) e exercitados até à meia idade – sacrifício às 54 

semanas de exercício (EX 54). Na figura, letras diferentes significam diferenças estatisticamente 

significativas (p < 0,05) entre grupos. Os dados representam os valores médios ± SD (n=4) com duas 

repetições cada. 

 

 

Gusdon (2017), analisou a respiração mitocondrial no complexo II em murganhos 

C57BL/6J de diferentes idades, tendo os ratos jovens 4 semanas de idade e os mais velhos 104 

semanas de idade. Alguns destes animais foram exercitados durante 17 dias, atingindo a 

velocidade máxima de 19 m/min, a correr em treadmill durante 60 min/dia com 10º de 

inclinação. Após o período de exercício, foi retirado o cérebro para estudo da velocidade da 

respiração, tendo-se observado um aumento no consumo de oxigénio nos murganhos mais 

velhos em comparação aos murganhos mais novos, tanto nos grupos exercitados como os 

grupos não exercitados, o que corrobora os nossos resultados (Fig. 22), ainda que se trata dum 

tecido diferente. 
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Os dados apresentados no estudo realizado por Gudson (2017) indicam que uma duração 

mais curta do exercício, em animais velhos, é suficiente para melhorar a função mitocondrial 

através de outros mecanismos que não a regulação positiva da massa mitocondrial, o que está 

também poderá justificar alguns dos nossos resultados. 

 Gonçalves (2014) analisou o consumo de oxigénio pela respiração mitocondrial em 

hepatócitos suportada pelo complexo II em ratos não exercitados Sprague-Dawley (5-6 semanas 

de idade) e em ratos exercitados durante 8 semanas. Segundo os resultados apresentados o 

exercício não produziu qualquer alteração na respiração mitocondrial ao nível do complexo II 

quando em estado 4. Outro trabalho realizado por Hyatt (2016), com o objetivo de analisar o 

efeito do exercício em ratos Sprague-Dawley (9-10 semanas de idade), demostrou que exercício 

ao longo 60 dias não induziu qualquer alteração na respiração mitocondrial do complexo II em 

mitocôndrias gastrocnêmias, reforçando assim a ideia que o exercício não provoca alterações 

no consumo de oxigénio neste complexo.  

4.2.3. Atividade da citrato sintase 

 A Citrato Sintase (CS) é uma das principais enzimas reguladoras na via metabólica 

produtora de energia no ciclo dos ácidos tricarboxílicos e que catalisa a condensação de 

oxaloacetato com a acetil-coenzima A para formar citrato. Tem sido amplamente utilizado 

como marcador metabólico na avaliação da capacidade oxidativa e respiratória (Siu, Donley, 

Bryner, & Alway, 2003). Na figura 23 são apresentados os resultados da atividade da citrato 

sintase obtidos nos diferentes grupos de trabalho. 
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Figura 23- Atividade da enzima Citrato Sintase nas mitocôndrias de rim obtidos de animais submetidos a um 

plano de exercício físico ao longo da vida. Resultados obtidos nos diferentes grupos: não exercitados jovens – 

sacrifício às 24 semanas de exercício (NEX 24), exercitado até idade jovem – sacrifício às 24 semanas de exercício 

(EX 24), não exercitados meia idade – sacrifício às 54 semanas de exercício (NEX 54) e exercitados até à meia 

idade – sacrifício às 54 semanas de exercício (EX 54). Na figura, letras diferentes significam diferenças 

estatisticamente significativas (p < 0,05) entre elas. Os dados representam os valores médios ± SD (n=4) com duas 

repetições cada. 

Como mostram os resultados da Fig.23, deteta-se um aumento estatisticamente 

significativo na atividade da citrato sintase nos animais mais jovens submetidos ao exercício 

(EX 24). Este aumento foi semelhante ao observado no estudo realizado, por Lambertucci 

(2007), em ratos machos Wistar-Kyoto (WKY) de 2 e de 21 meses em que também avaliou a 

atividade desta enzima em animais exercitados e não exercitados. Tendo verificado um aumento 

significativo na atividade desta enzima nos grupos exercitados. Porém, nos animais não 

exercitados a idade não induziu qualquer alteração na atividade desta enzima, tal como 

observado no nosso estudo. Embora a relação do exercício com o aumento da citrato sintase se 

encontre bem documentada, especialmente no músculo esquelético (Agarwal et al., 2012; Pinho 

et al., 2006; Ramos-Filho et al., 2015; Siu et al., 2003), a razão exata para que isto aconteça 

ainda não está totalmente esclarecida, pois o exercício induz uma ampla gama de estímulos 

neuronais, fisiológicos e hormonais que podem atuar a um nível enzimático ou molecular.  

 

 

 

 



 
66 

 

Vários trabalhos já publicados na literatura, mostram não existir qualquer aumento ou 

diminuição da atividade da citrato sintase em relação à idade (Porter et al., 2015; Spier et al., 

2004), tal como o nosso estudo. Brandt (2017) analisou a atividade da CS em rins de murganhos 

C57BI/6N com idades de 20 semanas (murganhos novos) e de 80 semanas (murganhos idosos), 

e os resultados corroboram os resultados obtidos no nosso estudo, havendo apenas uma ligeira 

diminuição da atividade destas enzimas nos murganhos mais velhos em relação aos murganhos 

mais novos, mas que não foi estatisticamente significativa. 

4.2.4. Atividade do Complexo I (NADH: ubiquinona oxido-redutase) 

O complexo I (NADH: ubiquinona oxido-redutase, EC 1.6.5.3) é a primeira enzima da 

cadeia respiratória mitocondrial, que catalisa a transferência de dois eletrões do NADH para a 

quinona, os quais estão acoplados à translocação de aproximadamente quatro protões através 

da membrana, contribuindo desta forma para a força protonofórica necessária para a síntese de 

ATP (Berrisford & Sazanov, 2009). A atividade deste complexo enzimático é considerada uma 

etapa limitante da cadeia respiratória mitocondrial e, portanto, um fator importante na regulação 

da fosforilação oxidativa. Ao nível da mitocôndria o complexo I também é considerado um 

importante local de produção do ião superóxido (Boveris & Chance, 1973) e, portanto, uma 

fonte potencial de ROS durante o processo de envelhecimento (Solaini et al., 2006). Os 

resultados obtidos neste trabalho para a atividade do complexo I estão representados na figura 

24. 
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Figura 24- Atividade do Complexo I nas mitocôndrias de rim obtidas de animais submetidos a um plano de 

exercício físico ao longo da vida. Resultados obtidos nos diferentes grupos: não exercitados jovens – sacrifício às 

24 semanas de exercício (NEX 24), exercitado até idade jovem – sacrifício às 24 semanas de exercício (EX 24), 

não exercitados meia idade – sacrifício às 54 semanas de exercício (NEX 54) e exercitados até à meia idade – 

sacrifício às 54 semanas de exercício (EX 54). Na figura, letras diferentes significam diferenças estatisticamente 

significativas (p < 0,05) entre elas. Os dados representam os valores médios ± SD (n=4) com duas repetições cada. 

 

A atividade da NADH: ubiquinona oxido-redutase, é reconhecida como um marcador 

do envelhecimento (Lenaz et al., 2002). Como é observado na figura 24, o efeito da idade (NEX 

54) influenciou de forma negativa a atividade deste complexo, diminuindo a sua atividade 

significativamente. No entanto, o exercício contrariou em alguma medida a eventual 

degradação funcional deste complexo enzimático, visto que o exercício aumentou 

significativamente a atividade do mesmo nos ratos mais velhos submetidos a exercício (EX 54), 

este mesmo efeito já tinha sido observado no grupo EX 24. 

 O trabalho realizado por Braidy (2011), ao estudar a atividade dos diferentes complexos 

em vários órgãos (incluindo o rim), em ratos Wistar fêmeas de diferentes idades (3, 12 e 24 

meses), verificou que, no fígado, coração, rim e pulmão, a atividade do complexo I diminuía 

significativamente (p < 0.01) nos ratos de 12 e 24 meses de idade comparativamente aos animais 

de 3 meses. Segundo este autor, quando a reoxidação do NADH é prejudicada devido à redução 

da atividade do complexo I, a razão NADH/NAD+ aumenta, reduzindo assim a atividade de 

várias desidrogenases dependentes de NAD+ (Tretter & Adam-Vizi, 2004). Além disso, o 

NADH também é capaz de promover a formação de H2O2 na presença de ferro (Kukiełka & 

Cederbaum, 1989), o que poderá afetar negativamente a atividade deste complexo. Estes 
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resultados mostraram que o aumento da produção de ROS associada ao envelhecimento pode 

ser consequência duma função respiratória mitocondrial prejudicada, e pode, pelo menos em 

parte, ser atribuído ao aumento da razão NADH/NAD+, o que poderá induzir a produção de 

ROS pela α-cetoglutarato desidrogenase e pela reação de Fenton. O mesmo foi já observado 

por diversos autores (Navarro, 2004; Boveris et al., 2002; Paradies et al., 2009), onde a 

atividade deste complexo diminui com o aumento da idade. 

 Silva (2009) utilizando o músculo esquelético de ratos CF-1 com idades de 2-3 meses e 

exercitados durante 4 e 8 semanas, 5 dias/semana, 45 min/dia a uma velocidade de 13 m/min, 

sem inclinação, verificaram um ligeiro aumento na atividade dos ratos exercitados durante 4 

semanas em relação aos não exercitados. Porém, esta diferença não foi estatisticamente 

significativa, mas os ratos exercitados durante 8 semanas, tiveram um aumento estatisticamente 

significativo em relação ao grupo não treinado (p < 0.05), tendo a sua atividade aumentado 

aproximadamente 7 vezes. Os autores consideraram que este aumento da atividade dos 

complexos, resultante do exercício físico, não afeta negativamente a cadeia transportadora de 

eletrões. Assim, apesar dos complexos se encontrarem maioritariamente reduzidos, não há um 

aumento na formação de ROS e dessa forma não irá afetar a produção de ATP nem a 

homeostase do cálcio, pelo que, não haverá degeneração e morte celular em consequência do 

aumento da atividade. Os resultados apresentados neste estudo são concordantes com os 

apresentados na figura 24, relativamente ao grupo dos ratos não exercitados de 24 semanas 

(NEX 24) e ao grupo exercitado de 24 semanas (EX 24). Este efeito benéfico em idades mais 

jovens está bem documentado na literatura (Boveris & Navarro, 2008; Navarro & Boveris, 

2007; Sun et al., 2010).  

 Na literatura, existem poucos trabalhos onde seja estudado o efeito do exercício, em 

animais velhos, na atividade do Complexo I, no entanto, os resultados apresentados por Kang 

e Lim (2016) num estudo realizado em murganhos machos C57BL/6 com 24 meses de idade, 

mostra que a atividade enzimática do complexo I do músculo esquelético aumentou 

significativamente nos murganhos exercitados em relação aos não exercitados (p<0.01), o que 

está de acordo com os resultados apresentados na figura 24. De notar que os murganhos do 

estudo mencionado foram exercitados apenas durante 2 semanas, 50 min/dia, a uma velocidade 

de 70% relativamente à atingida no teste de esforço. 
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Diversos outros estudos realizados em ratos/murganhos com o objetivo de examinar o 

efeito do exercício na idade, mostraram existir um benefício relativo à atividade do complexo 

I (Boveris & Navarro, 2008; Navarro, 2004; Navarro & Boveris, 2007), ainda que esses 

resultados não tenham sido tão expressivos como os observados no nosso estudo. Assim, o 

exercício parece aumentar significativamente a atividade do complexo I em animais jovens, 

mas em animais mais velhos esse aumento na atividade parece não ser tão significativo, o que 

não está de acordo com os nossos resultados (Fig. 24). 

4.2.5. Atividade do Complexo II (Succinato desidrogenase) 

A succinato desidrogenase (SDH), também conhecida como succinato: quinona oxido-

redutase, é uma enzima chave no metabolismo intermediário e na produção de energia aeróbia 

em células eucarióticas. O complexo II acopla a oxidação do succinato, no ciclo dos ácidos 

tricarboxílicos, à redução da ubiquinona (UQ) presente na cadeia de transporte de eletrões 

(Oyedotun & Lemire, 2004). Ao contrário de todos os outros complexos da cadeia respiratória 

mitocondrial, o complexo II é inteiramente codificado no núcleo e, portanto, não possui 

qualquer contribuição do genoma mitocondrial para sua expressão. Até há relativamente pouco 

tempo, o complexo II não era considerado como uma fonte de ROS. No entanto, várias 

publicações recentes têm descrito o complexo II como um importante local de produção destas 

espécies na forma de ião superóxido (Moreno‐Sánchez et al., 2013; Quinlan et al., 2012), 

podendo contribuir desta forma para a morte celular por apoptose mediada por ROS (Green et 

al., 2003). 

Na figura 25 estão representados os resultados obtidos relativamente à atividade do 

complexo II. 
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Figura 25- Atividade do Complexo II nas mitocôndrias de rim obtidos de animais submetidos a um plano de 

exercício físico ao longo da vida. Resultados obtidos nos diferentes grupos: não exercitados jovens – sacrifício às 

24 semanas de exercício (NEX 24), exercitado até idade jovem – sacrifício às 24 semanas de exercício (EX 24), 

não exercitados meia idade – sacrifício às 54 semanas de exercício (NEX 54) e exercitados até à meia idade – 

sacrifício às 54 semanas de exercício (EX 54). Na figura, letras diferentes significam diferenças estatisticamente 

significativas (p < 0,05) entre elas. Os dados representam os valores médios ± SD (n=4) com duas repetições cada. 

 

 Tal como os resultados obtidos no complexo I, o envelhecimento provoca uma 

diminuição significativa (p < 0.05) na atividade do complexo II. Os grupos dos animais 

exercitados, tiveram um aumento desta atividade, sendo este estatisticamente significativo (p < 

0.05) nos ratos exercitados durante 24 semanas (EX 24). Nos ratos exercitados durante 54 

semanas (EX 54) houve um ligeiro aumento, mas não foi significativo em relação aos ratos 

mais velhos não exercitados (NEX 54). No entanto, o exercício parece contrariar a diminuição 

da atividade resultante da idade. 

 Choksi (2007) analisou, a nível renal, a atividade dos complexos da cadeia 

transportadora de eletrões em murganhos machos C57BL/6 em 3 grupos de diferentes idades: 

novos (3-5 meses), de meia-idade (12-14 meses) e idosos (20-22 meses) e os resultados obtidos 

na atividade do complexo II permitem corroborar os resultados do nosso estudo. Segundo o 

autor, duas das quatro subunidades SDH foram modificadas diferencialmente durante o 

envelhecimento. Talvez, a localização dessas subunidades na membrana mitocondrial interna 

afete a sua tendência para ganhar aductos resultantes da peroxidação lipídica. Estes autores 

verificaram uma correlação positiva entre o aumento da modificação oxidativa e a diminuição 

da atividade do complexo acoplado e global, sugerindo que essa modificação afetará a ligação 

do substrato ou a capacidade de transferência de eletrões da subunidade A da succinato 
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desidrogenase. Os estudos realizados por Navarro (2004) e por Braidy (2011), também 

mostraram uma diminuição da atividade do complexo II com a idade.  

No nosso estudo verificamos que o exercício no grupo de ratos mais novos estimulou 

significativamente a atividade deste complexo o que está de acordo com o estudo realizado por 

Silva (2009), ainda que este tenha avaliado, no músculo esquelético, o efeito do exercício 

durante 4 e 8 semanas em murganhos CF1 com idades entre 2-3 meses. De acordo com os 

resultados apresentados, a atividade da succinato desidrogenase melhorou consideravelmente 

(p < 0.05) nos murganhos que foram exercitados durante 8 semanas em treadmill. O estudo 

demonstrou que a adaptação mitocondrial induzida pelo treino físico aumentou o fluxo de 

eletrões em repouso, este aumento está associado à diminuição dos parâmetros de dano 

oxidativo observado e que apenas oito semanas de treino induzem aumento na cadeia 

respiratória mitocondrial e diminuição no dano oxidativo. 

Já o efeito do exercício em ratos mais velhos, realizado por Navarro e colaboradores 

(2004), que testaram o efeito do exercício em murganhos CD-1 de diferentes idades, 

verificaram existir um ligeiro aumento da atividade, sendo esta atividade maior nos murganhos 

de 78 semanas exercitados, quando comparada com atividade observada nos murganhos de 52 

semanas exercitados. No entanto, esta atividade não foi estatisticamente diferente quando 

comparado com os murganhos não exercitados da mesma idade e também quando comparado 

com o grupo controlo, murganhos de 28 semanas não exercitados. 

O exercício em animais mais velhos ainda que não provoque um aumento 

estatisticamente significativo, permite contrariar, em alguma medida, o decréscimo associado 

ao processo de envelhecimento. Drouet (1999) sugeriu que o declínio observado com o 

envelhecimento, na atividade do complexo II, poderia ser consequência de um decréscimo nos 

níveis de enzimas ativas por mitocôndria, ou devido a uma acumulação de moléculas 

danificadas no organelo. A diminuição da produção de energia mitocondrial, associada a um 

aumento crónico do stresse oxidativo relacionado com o envelhecimento, pode ativar o poro de 

permeabilidade transitória mitocondrial e induzir a apoptose. Segundo este autor, o efeito do 

exercício sobre as enzimas do ciclo do ácido cítrico pode estar dependente da sua localização 

destas na mitocôndria. Embora existam algumas dúvidas quanto à localização exata das 

enzimas na mitocôndria, há evidências de que a citrato sintase e a malato desidrogenase são 

enzimas encontradas na matriz mitocondrial, enquanto a succinato-citocromo c-redutase e a 

citocromo-oxidase estão ligadas à membrana mitocondrial interna (Choksi et al., 2007).  
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4.2.6. Atividade do Complexo IV (Citocromo C oxidase) 

A Citocromo C oxidase (Complexo IV) é o componente terminal da cadeia 

transportadora de electrões e reduz uma molécula de O2 em duas de H2O, num processo que 

envolve quatro reações de redução (Nicholls & Ferguson, 2002). Este complexo enzimático é 

um componente vital da transdução de energia celular responsável por praticamente todo o 

consumo de oxigénio em mamíferos. 

Os resultados obtidos neste trabalho para a atividade do Complexo IV estão 

representados na figura 26. 

N E X  2 4  E X  2 4  N E X  5 4 E X  5 4  

0 .0

0 .2

0 .4

0 .6

0 .8

1 .0

A
ti

v
id

a
d

e
 d

o
 C

o
m

p
le

x
o

 I
V

(


M
 C

it
.C

 o
x

id
a

d
o

/m
g

 p
ro

te
ín

a
)

a

b

c

d

 

Figura 26- Atividade do Complexo IV nas mitocôndrias de rim obtidas de animais submetidos a um plano de 

exercício físico ao longo da vida. Resultados obtidos nos diferentes grupos: não exercitados jovens – sacrifício às 

24 semanas de exercício (NEX 24), exercitado até idade jovem – sacrifício às 24 semanas de exercício (EX 24), 

não exercitados meia idade – sacrifício às 54 semanas de exercício (NEX 54) e exercitados até à meia idade – 

sacrifício às 54 semanas de exercício (EX 54). Na figura, letras diferentes significam diferenças estatisticamente 

significativas (p < 0,05) entre elas. Os dados representam os valores médios ± SD (n=4) com duas repetições cada. 

  

Os resultados obtidos seguem o mesmo padrão observado para os complexos anteriores, 

havendo uma diminuição estatisticamente significativa (p < 0.05) da atividade do complexo IV 

nos animais mais velhos (NEX 54) comparativamente aos mais novos (NEX 24), mostrado uma 

relação inversa entre a idade e a atividade deste complexo. O exercício, promove um aumento 

estatisticamente significativo na atividade do complexo IV (p < 0.05), sendo este efeito bastante 

significativo mesmo nos animais mais velhos. De facto, nos animais exercitados durante 54 

semanas o decréscimo associado à idade foi totalmente revertido. 
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 Num trabalho anteriormente referenciado (Navarro (2004)) onde é estudada a relação 

entre a idade e o exercício, na atividade do complexo IV, em vários órgãos (incluindo o rim), 

os resultados apresentados estão de acordo com os nossos (Fig. 26). Considerando os diferentes 

órgãos de machos e fêmeas, verificou-se que a atividade do complexo IV dos murganhos 

diminuiu significativamente com a idade (P = 0,05). O exercício físico não reverteu totalmente 

a perda da atividade observada nos animais às 52 e 78 semanas, porém conseguiu prevenir a 

perda da atividade do complexo IV em 82 ± 21% às 52 semanas de idade (P = 0,05) e 27% ± 

20% às 78 semanas de idade (P = 0,25). 

Assim, a atividade do complexo IV parece ser um bom marcador para avaliação dos 

efeitos do envelhecimento ao nível mitocondrial. O aumento da atividade do complexo IV, foi 

positivamente correlacionado com o sucesso do teste na corda bamba realizado com 

murganhos. Desta forma parece existir uma relação entre a qualidade da função mitocondrial, 

em termos da atividade deste complexo enzimático e a qualidade da resposta neuromuscular. 

Pelo que, o exercício físico regular é, já hoje, reconhecido como um fator para retardar o dano 

celular e a disfunção fisiológica, que são características do processo de envelhecimento em 

outros órgãos e não só no músculo esquelético. 

A alteração na atividade dos complexos da cadeia transportadora de eletrões pode 

conduzir a um aumento na produção de radical superóxido e consequentemente a um aumento 

da oxidação nas proteínas mitocondriais. O aumento dos grupos carbonilo presentes nas 

proteínas tem sido negativamente correlacionado com a atividade do complexo IV, sugerindo 

que uma menor atividade do complexo IV, esteja relacionado com um maior dano oxidativo. 

Navarro (2002), num estudo realizado com murganhos CD1-Swiss de diferentes idades 

(28, 52 e 72 semanas) verificou que a atividade do complexo IV decrescia com a idade, tendo 

também sugerido que em situações de doença neurológica a atividade deste complexo podia 

encontrar-se diminuída. 
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Sohal (1991) sugere que a diminuição na atividade do complexo IV pode provocar um 

bloqueio parcial do fluxo de eletrões nos complexos a montante, o que irá alterar os potenciais 

de redução de alguns transportadores, favorecendo a sua auto-oxidação e consequente produção 

de radical superóxido e peróxido de hidrogénio mitocondrial. A atividade deste complexo tem 

sido também extensamente relacionada com a função cerebral e alterações comportamentais 

(Boveris & Navarro, 2008; Arias et al., 2013). Assim, ainda que não existam muitos estudos, 

no rim, relativos ao efeito da idade e do exercício na atividade dos complexos da cadeia 

transportadora de eletrões, os nossos resultados estão de acordo com muitos dos obtidos noutros 

tecidos. 

4.2.7. Considerações finais – Bioenergética mitocondrial 

 De acordo com os resultados obtidos no nosso estudo, o exercício melhorou a atividade 

em quase todos os complexos e também da citrato sintase tanto nos ratos mais jovens como nos 

ratos mais velhos. O exercício também se mostrou importante na respiração mitocondrial, 

principalmente nos ratos mais velhos, aumentando o consumo de oxigénio nos dois complexos. 

Comparando a velocidade da respiração mitocondrial com a atividade dos complexos (Tabela 

3) os resultados são concordantes com o facto de existir um aumento do consumo de oxigénio 

no complexo I e II, o que poderá originar um aumento de potencial de membrana e dessa forma 

uma maior disponibilidade energética para fosforilação do ADP.  
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Tabela 3. Efeito da idade e do exercício no consumo de oxigénio nos complexos I e II, e na atividade da enzimas 

do complexo I, II, IV e da citrato sintase. 

 

 

 

 

 

 

 Complexo I

 

Complexo II

 

Complexo IV

 

Citrato Sintase 

 

Velocidade 

da 

Respiração 

Mitocondrial 

 

Aumento do 

consumo de 

oxigénio de 

forma 

significativa 

com o exercício 

nos animais 

mais velhos (EX 

54) 

 

 

Aumento 

significativo no 

consumo de 

oxigénio nos 

animais mais 

velhos (NEX 54 e 

EX 54) 

_________ _________ 

Atividade 

Mitocondrial 

 

Aumento 

significativo da 

atividade com o 

exercício físico 

(EX 24 e EX 

54); 

Diminuição a 

atividade com o 

aumento da 

idade;  

 

 

Aumento 

significativo da 

atividade quando 

existe exercício em 

animais mais 

novos (EX 24); 

Diminuição da 

atividade com a 

idade e o exercício 

não induziu 

alterações 

significativas nos 

ratos mais velhos; 

 

 

Aumento 

significativo da 

atividade com o 

exercício físico 

(EX 24 e EX 

54); Diminuição 

a atividade com 

o aumento da 

idade;  

 

 

Aumento 

significativo da 

atividade quando 

existe exercício 

em animais mais 

novos (EX 24); 

Diminuição da 

atividade com a 

idade e o 

exercício 

aumentou a 

atividade desta 

ainda que não 

tenha sido 

significativo;  

 



 
76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusão 
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Este trabalho pretendia compreender o efeito do exercício e da idade nos marcadores do 

stresse oxidativo e na atividade mitocondrial renal. 

A relação entre o stresse oxidativo a nível renal e a atividade física é pouco 

compreendida, particularmente numa idade avançada, uma vez que os dados disponíveis são 

poucos. Além disso, os estudos realizados utilizaram diferentes tipos e intensidades de exercício 

o que torna difícil a comparação dos resultados. Portanto, não há atualmente nenhuma 

explicação cabal para o paradoxo da atividade física, que é sem dúvida benéfica para os 

organismos em todas as idades, mas é simultaneamente prejudicial, se não for adequadamente 

realizada, devido à produção excessiva de radicais livres. Além disso, durante muitos anos, o 

stresse oxidativo induzido pelo exercício tem sido realizado com foco no músculo esquelético, 

provavelmente pelo facto de ter sido neste tecido onde primeiramente foi observado a formação 

de ROS com o exercício. 

O presente estudo mostra que no rim também há produção de ROS durante o exercício, 

pois detetou-se uma alteração na atividade de diversas enzimas e da peroxidação lipídica nos 

ratos exercitados. As análises à atividade das enzimas de defesa antioxidante revelaram 

diferenças significativas na SOD e GR, que surgiram de forma aumentada nos ratos exercitados 

durante 54 semanas (EX 54). A CAT e GST, de forma não significativa, apresentaram uma 

atividade superior nos ratos exercitados comparativamente aos ratos não exercitados. Este 

aumento de atividade nas enzimas antioxidantes pode ser importante para o combate eficaz ao 

stresse oxidativo induzido pelo exercício. Os níveis de MDA na peroxidação manifestaram-se 

principalmente nos ratos exercitados durante 24 semanas (EX 24), havendo uma diminuição 

desta nos ratos mais velhos. Pelo que se concluiu que numa fase inicial o exercício crónico 

levará à produção dum desequilíbrio entre as espécies oxidantes e antioxidantes com a 

consequente ocorrência de dano oxidativo. No entanto após algum tempo de exercício o 

organismo adapta-se e o equilíbrio redox parece ser restabelecido ou pelo menos compensado. 

O exercício ainda que tenha induzido alterações significantes no conteúdo de GSSG, em 

particular nos animais mais velhos, foi a idade que provocou diferenças significativas tanto no 

conteúdo de GSH como no GSSG, verificando uma diminuição de GSH e um aumento no 

GSSG. Quanto à razão GSH/GSSG só a idade provocou diferenças significantes. 
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A respiração mitocondrial surgiu aumentada para os ratos mais velhos. A respiração 

suportada por substratos dos complexos (I e II) apresentaram um aumento do consumo de O2 

principalmente no grupo de ratos mais velhos exercitados (EX 54), significando que o sistema 

de transporte de eletrões estaria a funcionar corretamente, diminuindo assim a produção de 

radicais livres na mitocôndria principalmente no complexo I, que é um dos complexos com 

maior produção de ROS. O fluxo reduzido de eletrões através da cadeia respiratória 

mitocondrial, particularmente através da inibição do complexo I, favorece a produção 

aumentada de superóxido e H2O2 (Starkov & Fiskum, 2003). Por último, a análise da atividade 

das enzimas dos complexos mitocondriais (I, II e IV) e da citrato sintase, mostraram um 

aumento significativo com o efeito do exercício. O aumento nas atividades desses complexos 

pode ser um mecanismo compensatório para lidar com a produção aumentada de ROS durante 

o exercício. Face a estes resultados é possível concluir que o exercício físico melhora a 

capacidade antioxidante em praticamente em todos os aspetos. Existem alguns estudos que 

suportam os nossos resultados, no entanto também existem estudos que apresentam resultados 

contraditórios, contudo, as diferenças observadas pelos diferentes autores poderá ser, pelo 

menos em parte, justificada pelas diferenças no tipo de animal, idade e/ou órgão utilizado, assim 

como pelo plano de exercício físico realizado. 
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Anexo 1 – Volumes utilizados para a quantificação da proteína dos homogeneizados do rim 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – Curva de calibração utilizada para o cálculo do teor de GSSG no homogeneizado de 

rim e gráfico obtido 

[GSH] 
Volume de GSH 

(100 µM) 

Volume de 

tampão fosfato 

Volume de OPT   

(1 mg/mL) 

0 µM 0 µL 2300 µL 200 µL 

0,1 µM 2,5 µL 2297,5 µL 200 µL 

0,5 µM 12,5 µL 2287,5 µL 200 µL 

1 µM 25 µL 2275 µL 200 µL 

2 µM 50 µL 2250 µL 200 µL 

4 µM 100 µL 2200 µL 200 µL 
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A leitura da fluorescência foi realizada usando emissão a 426 nm, com excitação a 339, 

depois de decorridos 15 minutos de reação com o OPT. 

Padrões BSA 0,4% 
H2O ultra 

pura 
SDS 

Reagente de 

Biureto 

0 mg 0 µL 1900 µL 100 µL 2000 µL 

0,8 mg 200 µL 1700 µL 100 µL 2000 µL 

1,6 mg 400 µL 1500 µL 100 µL 2000 µL 

2,4 mg 600 µL 1300 µL 100 µL 2000 µL 
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Anexo 3 – Curva de calibração utilizada para o cálculo do teor de GSSG no homogeneizado de 

rim e gráfico obtido 
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A leitura da fluorescência foi realizada usando emissão a 426 nm, com excitação a 339, 

depois de decorridos 15 minutos de reação com o OPT. 

[GSSG] 
Volume de GSSG 

(100 µM) 

Volume de 

tampão fosfato 

Volume de OPT   

(1 mg/mL) 

0 µM 0 µL 2300 µL 200 µL 

0,1 µM 2,5 µL 2297,5 µL 200 µL 

0,5 µM 12,5 µL 2287,5 µL 200 µL 

2 µM 50 µL 2250 µL 200 µL 

4 µM 100 µL 2200 µL 200 µL 


