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RESUMO 

Efeitos protetores do treinamento físico resistido na toxicidade induzida pela doxorrubicina. 

Feitosa, L. A. S. São Cristóvão, 2019.   

O quimioterápico doxorrubicina (DOX) é utilizado no tratamento de vários tipos de tumores, 

porém, essa droga causa danos sobre os músculos estriado esquelético e cardíaco. 

Intervenções que possam ser benéficas para o coração e músculo esquelético podem ter 

impacto positivo nas disfunções causadas pela DOX. O treinamento físico resistido (TR) 

mostrou benefícios como aumento de força muscular, hipertrofia muscular, melhora na 

modulação autonômica cardíaca, no remodelamento cardíaco e na hemodinâmica em outras 

condições fisiopatológicas podendo ser uma terapia benéfica na toxicidade induzida pela 

DOX. O presente estudo avaliou os efeitos de 8 semanas de TR na toxicidade induzida pela 

DOX sobre o sistema cardiovascular e muscular esquelético. Foram avaliados 44 ratos Wistar 

machos distribuídos em 3 grupos: controle sedentário (CON), DOX sedentário (DOX) e 

DOX+TR (DOX + treinamento). Foi avaliado o efeito do TR realizado 3x/semana com 

intensidade de 40% do teste de 1 repetição máxima (1RM) em animais tratados com DOX 

(2,5 mg/kg, 1x na semana por 6 semanas) sobre a área de secção transversa do cardiomiócito 

(ASTC) e músculo plantar (ASTP), força muscular, hemodinâmica, sensibilidade do 

barorreflexo (SBR) e índice de efetividade (IEB) do barorreflexo, tônus autonômico cardíaco, 

modulação autonômica vascular, pressão ventricular ex vivo, conteúdo protéico da Akt 

fosforilada no coração e músculo plantar, marcadores de estresse oxidativo (peroxidação 

lipídica, geração de superóxido, conteúdo de grupos sulfidril, atividade da catalase e 

superóxido dismutase) no ventrículo esquerdo e músculo plantar. A comparação entre os 

grupos foi realizada com o teste de ANOVA de uma via seguindo do pós-teste de Tukey, teste 

de Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de Dunn e teste de ANOVA de duas vias seguido do 

pós-teste de Tukey. O TR reduziu nos animais tratados com DOX a pressão arterial diastólica, 

a frequência cardíaca, aumentou a SBR e IEB, a modulação autonômica vascular, reduziu o 

tônus simpático e aumentou o tônus vagal. O TR promoveu aumento da fosforilação da Akt 

que levou a aumento da ASTC, da pressão de desenvolvimento do ventrículo esquerdo e da 

velocidade de contração miocárdica. Nos marcadores de estresse oxidativo o treinamento 

reduziu a geração de ânion superóxido, a peroxidação lipídica e aumentou a atividade da 

catalase no ventrículo esquerdo. No músculo esquelético o TR aumentou a força das patas 

traseiras, aumentou ASTP, reduziu à geração de superóxido, a peroxidação lipídica, aumentou 

a atividade da catalase e da superóxido dismutase no músculo plantar. No aspecto 

cardiovascular foi demonstrado o aumento da SBR e IEB que levou ao melhor controle 

autonômico cardíaco, modulação autonômica vascular e hemodinâmica. Observamos efeitos 

protetores do exercício na contratilidade cardíaca e ASTC, assim como aumento da 

fosforilação da Akt e redução do estresse oxidativo. No músculo esquelético observamos 

atenuação na redução da força muscular, ASTP e do estresse oxidativo.  Dessa forma, o TR 

pode ser empregado como uma estratégia útil na atenuação dos efeitos adversos induzidos 

pelo tratamento farmacológico com a DOX. 

 

 

Descritores: sistema cardiovascular; exercício; músculo esquelético; sistema nervoso 

autônomo; hemodinâmica; barorreflexo; proteína oncogênica v-akt; estresse oxidativo. 
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ABSTRACT 

Protective effects of resistance training on doxorubicin-induced toxicity. Feitosa, L. A. S. São 

Cristóvão, 2019.   

The chemotherapeutic drug doxorubicin (DOX) is used for the treatment of different tumor 

types, but causes harm to striated skeletal and cardiac muscles. Interventions that may be 

helpful to the heart and skeletal muscle could have a positive impact on DOX dysfunctions. 

Resistance training (RT) has demonstrated benefits, such as an increase in muscle strength, 

muscle hypertrophy and improvements in cardiac autonomic modulation, heart remodeling 

and hemodynamics, in other physiopathological conditions and may be a beneficial therapy 

regarding DOX-induced toxicity. The aim of the present study was to evaluate the effects of 

eight weeks of RT on DOX-induced toxicity to the cardiovascular and musculoskeletal 

systems. Forty-four male Wistar rats were distributed among three groups: sedentary control 

(CON), sedentary DOX (DOX) and DOX+RT (DOX + active training). RT was performed 

3x/week at 40% of one maximum repetition in the animals treated with DOX (2.5 mg/kg once 

a week for six weeks). Evaluations were performed on the cross-sectional area of 

cardiomyocytes (CSAC) and the plantaris muscle (CSAP), muscle strength, hemodynamics, 

baroreflex spontaneous sensitivity (BRS) and effectiveness index (BEI), vascular autonomic 

modulation, cardiac autonomic tone, ex vivo ventricular pressure, protein content of 

phosphorylated Akt and total Akt of the left ventricle and markers of oxidative stress (lipid 

peroxidation, superoxide generation, the content of sulfhydryl groups, catalase activity and 

superoxide dismutase activity) of the left ventricle and plantaris muscle. The comparison of 

the groups was performed using one-way ANOVA followed by Tukey's post hoc test, 

Kruskal-Wallis test followed by Dunn’s teste and two-way ANOVA followed by Tukey's post 

hoc test. In the animals treated with DOX, RT led to reductions in diastolic blood pressure, 

heart rate and sympathetic tone as well as an increases vagal tone, BRS, BEI and vascular 

autonomic modulation. RT promoted an increase in Akt phosphorylation that led to increase 

in the CSAC and the development of left ventricular pressure through the increase in 

myocardial contraction velocity. Regarding markers of oxidative stress, RT led to increases in 

catalase activity and decreases in generation of superoxide and lipid peroxidation in the heart. 

RT led to increases in muscle strength in the hind paws, CSAP as well as catalase and 

superoxide dismutase activity in the plantaris muscle and reductions in the generation of 

superoxide and lipid peroxidation. The findings demonstrate that RT improve in 

cardiovascular system BRS and BEI that led to better autonomic control, vascular autonomic 

modulation and hemodynamic. Exercise improved cardiac contraction and CSAC, as well as 

increased Akt phosphorylation and decreased oxidative stress. In skeletal muscle we observed 

attenuation in the reduction of muscle strength, CSAP and oxidative stress. Therefore, 

resistance training can be employed as a useful strategy for attenuating the adverse effects 

induced by pharmacological treatment with doxorubicin. 

 

 

 

Key-words: cardiovascular system; exercise; skeletal muscle; autonomic nervous system; 

hemodynamics; baroreflex; oncogene protein v-akt; oxidative stress.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) o câncer é uma das principais 

causas de mortalidade no mundo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). Em 2018 

foram dezoito milhões de novos casos e nove milhões de mortes por essa doença (GLOBAL 

CANCER OBSERVATORY, 2018). A quimioterapia é um dos principais recursos utilizados 

no tratamento para o câncer, sendo a crescente disponibilidade de medicamentos na indústria 

farmacêutica um importante fator relacionado ao aumento da taxa de sobreviventes em 20% 

em relação às últimas três décadas (SIEGEL; MILLER; JEMAL, 2016). Porém, a 

quimioterapia está associada a diversos efeitos colaterais como fadiga, atrofia muscular, 

redução de força muscular, do nível de atividade física e cardiotoxicidade (CAILLET et al., 

2016; GILLIAM; ST. CLAIR, 2011; SANCHEZ et al., 2014; STRASSER et al., 2013). A 

cardiotoxicidade é o principal limitante para o uso de quimioterápicos na prática clínica 

(PAYNE; NOHRIA, 2017). As drogas mais prevalentes citadas nos estudos quanto à 

disfunção cardiovascular são da classe das antraciclinas, sendo a doxorrubicina (DOX) a que 

causa maior risco de cardiotoxicidade (PAYNE; NOHRIA, 2017). 

A cardiotoxicidade induzida pelo DOX está relacionada com o dano ao DNA, aumento 

de espécies reativas de oxigênio (EROS) e depleção do sistema de defesa antioxidante que 

levam ao estresse oxidativo com aparecimento de oxidação de componentes celulares que 

acarretam degradação e perda de função (AKOLKAR et al., 2017; MARQUES-ALEIXO et 

al., 2015; SAWYER et al., 2010; SHIRINBAYAN; ROSHAN, 2012). Além disso, a DOX 

reduz a fosforilação da Akt, proteína envolvida no crescimento, angiogênese e sobrevivência 

celular (CHAANINE; HAJJAR, 2011). Assim, a apoptose e exacerbação da autofagia 

induzidas pela DOX associadas à oxidação de componentes intracelulares e de membrana 

levam a alterações na homeostase celular e promovem atrofia do músculo cardíaco, 

diminuição da contratilidade e relaxamento do miocárdico que caracterizam a insuficiência 

cardíaca nessa afecção (CHICCO et al., 2006; SAWYER et al., 2010). 

Além dos efeitos diretos sobre o músculo cardíaco, a DOX causa alterações neurais 

que promovem modificações na hemodinâmica como alterações no controle da pressão 

arterial, aumento da resistência vascular, aumento da freqüência cardíaca e desbalanço 

autonômico com incremento da atividade simpática, atenuação da atividade vagal e da 

sensibilidade do barorreflexo (GORODETSKAYA et al., 1990; POTOČNIK et al., 2017; 

SANO; WAY; MCGRATH, 1990). A elevação da atividade simpática e redução do 

barorreflexo contribuem para o aumento do estresse oxidativo e está relacionada diretamente 
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com a patogênese e progressão da insuficiência cardíaca (CHEN et al., 2015; KOBA, 2018; 

RABELO et al., 2001). Porém, a DOX não afeta somente o sistema cardiovascular sendo 

observados danos sobre o músculo estriado esquelético (GILLIAM; ST. CLAIR, 2011). 

A miotoxicidade induzida pela DOX pode ser decorrente da disfunção muscular 

indireta devido à doença cardíaca avançada como também devido à toxicidade da droga 

diretamente sobre o músculo esquelético (OKOSHI et al., 2016; SPRINGER; ANKER, 2016). 

O tratamento com DOX causa no músculo esquelético alterações semelhantes às observadas 

no músculo cardíaco como aumento do estresse oxidativo que promove dano a proteínas 

contráteis, apoptose, autofagia, redução da fosforilação da Akt, diminuição da área de secção 

transversa da fibra muscular e redução da força de contração muscular (DICKINSON et al., 

2017; HYDOCK et al., 2011; SIN et al., 2016; YU et al., 2014). 

O treinamento físico resistido (TR) tem sido indicado para pacientes em tratamento 

para o câncer e pacientes com insuficiência cardíaca com o objetivo de atenuar a fadiga, 

aumentar a força muscular e a capacidade funcional, porém até o momento não existe 

evidência dos efeitos do TR nos sistema cardiovascular e musculoesquelético quando 

realizado durante a quimioterapia (JEWISS; OSTMAN; SMART, 2016; SEGAL et al., 2017). 

O TR tem mostrado benefícios como aumento da sensibilidade do barorreflexo, promovendo 

respostas mais rápidas de ajustes na modulação autonômica vascular e cardíaca (GRANS et 

al., 2014; MACEDO et al., 2016). Observasse com o treinamento físico alterações da 

transmissão sináptica em áreas de controle pré-autonômico como o núcleo paraventricular do 

hipotálamo (PVN) levando a aumento do tônus vagal, SBR e redução do tônus simpático 

(ICHIGE et al., 2016; KOBA; HISATOME; WATANABE, 2014; LIU; KULAKOFSKY; 

ZUCKER, 2002; SHEN et al., 2019; WEI et al., 2004). 

Além das alterações neurais, o treinamento físico promove benefícios periféricos no 

miocárdio como aumento de contratilidade cardíaca devido à melhora do remodelamento, 

aumento do tamanho celular ou prevenção da atrofia, redução de apoptose e do estresse 

oxidativo (ALVES et al., 2014; DE CÁSSIA CYPRIANO ERVATI PINTER et al., 2008; DE 

SOUZA et al., 2014; FERNANDES et al., 2015; GIMENES et al., 2015; GRANS et al., 2014; 

MELO et al., 2015).  Nesse sentido a via da Akt tem sido estudada como um das principais 

vias cardioprotetoras relacionadas ao treinamento físico que promove aumento da função 

cardíaca devido ao aumento do tamanho do cardiomiócito, prevenção da atrofia e redução da 

apoptose (KAPUSTIAN et al., 2014; MELO et al., 2017; WEEKS et al., 2017).  

 No sistema musculoesquelético, o TR é a modalidade de exercício mais efetiva em 

manter a massa muscular através do aumento da síntese protéica e inibição da degradação 
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muscular (LEBRASSEUR; WALSH; ARANY, 2011). Mesmo em baixa intensidade o TR 

tem mostrado aumentar a força e massa muscular através da inibição de FOXO (fatores de 

transcrição ―Forkhead‖) e aumento da fosforilação da Akt (BROWN; TAYLOR; GABRIEL, 

2003; LUCIANO et al., 2016; MACEDO et al., 2014, 2016). Além disso, a formação de 

EROS ocorre em maior quantidade nos exercícios de alta intensidade e, portanto, o 

treinamento quando realizado em baixa intensidade pode desencadear os efeitos benéficos 

promovidos por maiores intensidades de TR sem aumento do estresse oxidativo no coração e 

músculo estriado esquelético (LOVLIN et al., 1987; MACEDO et al., 2016). 

A maioria dos estudos publicados até o momento avaliou o efeito do TR quando 

realizado de forma preventiva ou após o término do esquema de quimioterapia nos pacientes 

sobreviventes (BREDAHL et al., 2016; PFANNENSTIEL; HAYWARD, 2018; STRASSER 

et al., 2013). Porém, mais da metade dos pacientes diagnosticados com câncer colorretal e de 

endométrio são sedentários e o tempo entre diagnóstico e/ou cirurgia e início da quimioterapia 

pode levar mais de 8 semanas (KERR; ANDERSON; LIPPMAN, 2017; KIM; KIM; KIM, 

2015). Por isso, iniciar o treinamento físico de forma precoce antes e/ou durante o tratamento 

quimioterápico pode ser uma estratégia benéfica para prevenir os efeitos deletérios desses 

medicamentos (KERR; ANDERSON; LIPPMAN, 2017). Dessa forma, o objetivo do presente 

trabalho foi avaliar os efeitos protetores do TR sobre o sistema cardiovascular e 

musculoesquelético de ratos com toxicidade induzida pela DOX. Essa modalidade de 

exercício pode ser uma ferramenta útil na atenuação dos efeitos deletérios da DOX sobre a 

força muscular das patas traseiras, função contrátil cardíaca, hemodinâmica, controle 

barorreflexo arterial, controle intrínseco e autonômico cardíaco e vascular, ativação da Akt, 

área de secção transversa do cardiomiócito, área de secção transversa da fibra muscular e 

estresse oxidativo no músculo cardíaco e esquelético. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Quimioterapia no tratamento do câncer 

O câncer é uma das principais causas de mortalidade no mundo (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2018). No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes 

da Silva (INCA) estimou cerca de 600 mil novos casos de câncer para 2018, sendo em torno 

de 117000 casos no nordeste (MINISTÉRIO DA SAÚDE/INCA, 2017). A crescente 

disponibilidade de medicamentos na indústria farmacêutica associados ao diagnóstico precoce 

tem aumentado em 20%, em relação às últimas três décadas, a taxa de sobreviventes de câncer 

após cinco anos do diagnóstico, porém o uso desses medicamentos vem sendo associados a 

efeitos adversos, especialmente no sistema cardiovascular, que pode limitar seu uso na prática 

clínica (PAYNE; NOHRIA, 2017; SIEGEL; MILLER; JEMAL, 2016). A disfunção 

ventricular esquerda induzida pela quimioterapia está associada ao baixo índice de massa 

corpórea, estágio avançado de câncer e uso das substâncias como doxorrubicina, 

transtuzumabe e paclitaxel, além do uso da radioterapia em pacientes com câncer de mama 

(YOON et al., 2016).  

As classes de quimioterápicos relacionadas a efeitos colaterais cardiovasculares são 

as antraciclinas, compostos de platina, antimetabólitos, agentes alquilantes, agentes 

antimicrotubulares, inibidores de hormônios andrógenos, inibidores da sinalização do fator de 

crescimento endotelial vascular, inibidores tirosina quinase, inibidores da via PI3K-Akt-

mTOR, drogas imunomodulatórias e inibidores de proteossoma (MOSLEHI, 2016). As 

drogas mais prevalentes citadas nos estudos quanto à disfunção cardiovascular são as drogas 

da classe das antraciclinas com incidência de insuficiência cardíaca sintomática que pode 

chegar a 5,1% (SWAIN; WHALEY; EWER, 2003) e assintomática de 27% em crianças 

sobreviventes (VAN DER PAL et al., 2010). 

A cardiotoxicidade pode se manifestar através de bradicardia, taquicardia, 

hipotensão, arritmias, diminuição da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, troponinemia, 

aumento do seguimento ST do eletrocardiograma, infarto do miocárdio, miocardite, 

pericardite, síndromes coronarianas agudas e insuficiência cardíaca congestiva dependendo da 

fase aguda ou crônica (MOSLEHI, 2016; ZHENG; LI; KROS, 2018).  Além dos efeitos 

cardiovasculares, a quimioterapia está associada a outros efeitos colaterais como fadiga, 

atrofia muscular, náuseas, mudanças na composição corporal, redução do nível de atividade 
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física e qualidade de vida dos pacientes durante e após sua realização (CAILLET et al., 2016; 

GILLIAM; ST. CLAIR, 2011; SÁNCHEZ-LARA et al., 2013; STRASSER et al., 2013). 

Dentre as drogas mais utilizadas a doxorrubicina é a que possui maior risco (PAYNE; 

NOHRIA, 2017). 

2.2 Doxorrubicina  

A doxorrubicina (DOX), também conhecida como Adriamicina® ou Rubex®, é um 

antibiótico da classe das antraciclinas muito utilizado como quimioterápico no tratamento de 

vários tipos de cânceres como leucemia, linfoma, mama, fígado, próstata, ovário e pulmão 

(GILLIAM; ST. CLAIR, 2011; SAWYER et al., 2010). Na clínica, é utilizada 

preferencialmente por via intravenosa, mas pode ser administrado por via intravesical, 

intraperitoneal, intrapleural e intra-arterial. A posologia por ciclo depende se for administrado 

como agente único ou associado a outros quimiterápicos e de acordo com a indicação clínica. 

Geralmente utiliza-se a concentração de 2 mg/ml e a dose é calculada de acordo com a área de 

superfície corporal. Quando utilizado como agente isolado ministra-se até 75 mg/m
2 

a cada 3 

semanas, se associado a outras drogas sua dosagem é reduzida para até 25 mg/m
2
, a cada 3 

semanas (BC CANCER AGENCY CANCER DRUG MANUAL, 2017). 

A DOX foi descoberta através de uma mutação na bactéria Streptomyces peucetius e 

consiste de um núcleo quinona tetracene e daunosamina, um açúcar. Essa droga contém uma 

região hidrofílica e outra hidrofóbica que permite que a mesma se ligue a proteínas 

plasmáticas e a membrana celular. Também são anfotéricas, podendo reagir como ácido ou 

base. Essas características permitem que essa substância atue em vários locais do organismo 

(MITRY; EDWARDS, 2016).   

A DOX identifica as células que estão com alto nível de atividade e em processo de 

divisão e uma de suas principais ações sobre o tumor é a intercalação no DNA com inibição 

da topoisomerase II (MITRY; EDWARDS, 2016; TEWEY et al., 1984). Para que ocorra a 

replicação e transcrição proteica, é necessário que a fita dupla de DNA seja desenrolada. Para 

que não ocorram erros nesse processo, as topoisomerases são responsáveis por promover 

quebras transientes no DNA permitindo o desenrolar da fita (BOLLIMPELLI; 

DHOLANIYA; KONDAPI, 2017). Portanto, a inibição da atividade dessa enzima se torna 

uma lesão citotóxica resultando em apoptose da célula tumoral (SWIFT et al., 2008).  
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Além disso, a DOX também induz a geração de radicais livres que causam dano ao 

DNA, proteínas e lipídios da célula (CHATTERJEE et al., 2010; SAWYER et al., 2010). A 

DOX, inicialmente uma quinona, pode ser reduzida a um radical semiquinona, esse radical 

interage com oxigênio formando radicais superóxido, que está envolvido na formação de 

outras espécies reativas de oxigênio (EROS). Ocorre então a formação de radicais hidroxilas 

(OH•), radicais superóxido (•O2
-
) e peroxinitrito (ONOO

-
) (MITRY; EDWARDS, 2016; 

TOKARSKA-SCHLATTNER et al., 2006) (Figura 1).  

No entanto, as antraciclinas não afetam somente as células tumorais, elas causam 

danos também sobre o sistema cardiovascular (GILLIAM e ST. CLAIR, 2011), sendo a 

cardiotoxicidade induzida pela DOX uma das maiores preocupações dos oncologistas e um 

dos principais limitantes da sua aplicação clínica (ZHANG; YI; HUANG, 2017).  

 

 
Figura 1. Estrutura química da doxorrubicina e relação com os mecanismos enzimáticos 

envolvidos no estresse oxidativo. Fonte: Adaptado de Tokarska-Schlatt (2006). H2O2: 

peróxido de hidrogênio; OH
•
: radical hidroxila; ONOO

-
: peroxinitrito; ROOH: hidroperóxido 

orgânico; ROO
•
: radical peroxil; RO

•
: radical alcoxil.    
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2.3 Toxicidade induzida pela doxorrubicina no sistema cardiovascular  

Apesar dos efeitos colaterais, a DOX vem sendo utilizada há mais de quatro décadas 

na clínica oncológica devido a sua eficácia no tratamento do câncer (TOKARSKA-

SCHLATTNER et al., 2006). A cardiotoxicidade induzida pela DOX é a maior limitação para 

uso da droga sendo a incidência de problemas cardíacos maiores quando utilizada doses 

cumulativas acima de 550 mg/m
2 

de superfície corporal (BASSER; GREEN, 1993). Porém, 

estudos com sobreviventes de câncer tem mostrado o aparecimento de cardiomiopatia mesmo 

em pacientes que utilizaram doses cumulativas de 240 mg/m
2
 (LEVIS; BINKLEY; 

SHAPIRO, 2017). Em um estudo multicêntrico com 630 pacientes com diagnóstico de câncer 

e em tratamento quimioterápico foi observado que 5% dos pacientes tratados com DOX 

apresentaram cardiomiopatia quando tratados com dose de 400 mg/m
2
, 16% com dose de 500 

mg/m
2
, 26% com dose de 550 mg/m

2
 e 48% com dose de 700 mg/m

2  
(SWAIN; WHALEY; 

EWER, 2003).   

O risco de eventos cardíacos associados ao uso de DOX pode aparecer de forma 

aguda, durante o tratamento, ou de forma crônica, semanas ou anos depois de terminada a 

quimioterapia. O acompanhamento de pacientes em uso de quimioterapia com DOX mostram 

aumento do seguimento ST do eletrocardiograma (ECG), aumento da troponina I, de 

creatinina quinase-MB, de peptídeo natriurétrico do tipo B, de EROS e redução na fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo (LEVIS; BINKLEY; SHAPIRO, 2017). As mudanças 

estruturais e funcionais de forma progressiva levam a cardiomiopatia dilatada de baixo débito, 

caracterizada pelo aumento do diâmetro do ventrículo esquerdo, afinamento das paredes do 

ventrículo esquerdo e diminuição da contratilidade cardíaca (EZQUER et al., 2015).  

No tecido cardíaco foram observadas áreas de fibrose intersticial difusa no miocárdio, 

presença de vacúolos nos cardiomiócitos, presença de células inflamatórias, perda parcial ou 

total da configuração das miofibrilas, distensão do retículo sarcoplasmático e túbulos T, 

aumento dos espaços entre as membranas celulares e desorganização da cromatina 

(CHATTERJEE et al., 2010; MARQUES-ALEIXO et al., 2015; OMÓBÒWÁLÉ et al., 2017; 

PECORARO et al., 2016). Além disso, foram observadas redução do peso do coração, da 

relação peso do coração/peso da tíbia, diminuição da parede do ventrículo esquerdo e redução 

da área de secção transversa do cardiomiócito (DOLINSKY et al., 2013; MARQUES-

ALEIXO et al., 2015; PECORARO et al., 2016). Esses fatores levam a condição de 

sarcopenia ou atrofia cardíaca (SAWYER et al., 2010).  
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Estudos funcionais mostram aumento do diâmetro interno do ventrículo esquerdo e 

do volume sistólico final, redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo in vivo, 

diminuição da derivada positiva e negativa da pressão do ventrículo esquerdo ex vivo que são 

progressivos à medida que aumenta a dose utilizada confirmando a relação dose dependente 

da disfunção contrátil (AKOLKAR et al., 2017; DOLINSKY et al., 2013; HAYWARD et al., 

2013; PECORARO et al., 2016; ZHANG, 2012).  

Vários estudos propõem o aumento do estresse oxidativo como um dos principais 

mecanismos desencadeadores da cardiotoxidade induzida pela DOX (CHATTERJEE et al., 

2010; GILLIAM et al., 2016; GILLIAM; ST. CLAIR, 2011; SAWYER et al., 2010). A 

elevação na geração de EROS, de peroxidação lipídica e oxidação proteica são achados 

frequentes nos corações de animais tratados com DOX (AKOLKAR et al., 2017). Além disso, 

há diminuição da atividade antioxidante da superóxido dismutase (SOD), da glutationa 

peroxidase (GPx) e da catalase no coração de animais com cardiotoxidade induzida pela DOX 

(AKOLKAR et al., 2017). O estado redox é importante para a sinalização celular e 

homeostase. Porém, quando ocorre desregulação desse estado, o aumento de oxidantes e/ou 

redução dos antioxidantes ocorre o estresse oxidativo (SIES; BERNDT; JONES, 2017).  

As EROS e espécies reativas de nitrogênio (ERNS) são os oxidantes primários 

produzidos pelo organismo. As EROS endógenas incluem principalmente os ânions 

superóxidos (•O2
-
), radicais hidroxilas (OH•) e peróxido de hidrogênio (H2O2), enquanto a 

mais pontente ERNS é o peroxinitrito (ONOO
-
) (SIES; BERNDT; JONES, 2017). Grande 

parte das EROS na cardiotoxicidade induzida pela DOX é gerada pela mitocôndria durante a 

respiração celular devido à afinidade da DOX com a cardiolipina na membrana mitocondrial 

que leva a inibição da ação das enzimas da cadeia transportadora de elétrons, principalmente 

dos complexos I e III, impedindo o fluxo de elétrons para a geração de adenosina trifosfato 

(ATP) e promovendo aumento da transferência de elétrons para o oxigênio gerando assim 

radicais superóxido (SCHLAME; RUA; GREENBERG, 2000). O •O2
-
 por sua vez forma 

H2O2 de forma espontânea ou catalisada pela SOD (SIES; BERNDT; JONES, 2017). A DOX 

se liga ao ferro (Fe) convertendo do estado Fe
2+

 para Fe
3+

 e gerando assim mais EROS 

(RICHARDSON, 2005). A DOX acopla-se a óxido nítrico sintase modificando a atuação 

dessa enzima favorecendo a produção de superóxido em detrimento do óxido nítrico (NO), 

além disso, o NO presente reage com os ânions superóxidos aumentando a formação de 

ONOO
-
, e assim, ocorre à redução da biodisponibilidade do NO (MITRY; EDWARDS, 2016; 
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OCTAVIA et al., 2012) (Figura 2).  Além do dano ao DNA devido a inativação da 

topoisomerase, o aumento do estresse oxidativo, especialmente dentro da mitocôndria do 

cardiomiócito, pode induzir a liberação do citocromo C do espaço intermembrana da 

mitocôndria para o citosol, ativando fatores pró-apoptóticos da cascata de morte programada 

intrínseca, como a ativação da caspase 3  (Figura 2) (KOTAMRAJU et al., 2004).     

 

 
Figura 2. O aumento do estresse oxidativo dentro da mitocôndria leva a liberação do 

citocromo C e ativação de fatores pró-apoptóticos que são inibidos pela Akt no cardiomiócito. 

Akt: oncogene viral timoma murino homólogo. DOX: doxorrubicina; DOXq: doxorrubicina 

em forma de quinona; DOXOL: doxorrubicinol; EROS: espécies reativas de oxigênio; eNOS: 

enzima óxido nítrico sintase endotelial; NADPH: nicotinamida adenina dinucleotídio fosfato; 

NADP
+
: forma oxidada de NADPH; O2

-
: ânion superóxido; CytC: citocromo C; Casp 3: 

caspase 3; PI3K: fosfatidil inositol 3-quinase; Bax: proteína pró-apoptótica; Bad: proteína 

pró-apoptótica; BclXL; proteína antiapoptótica; FOXO: fatores de transcrição Forkhead. 

Fonte: adaptado de Octavia et al. (2012) 

Além da redução do número de cardiomiócitos viáveis por apoptose, os altos níveis 

de EROS e a DOX ativam a cascata de sinalização da família FOXO, responsáveis pela 

transcrição de genes atróficos como Atrogin-1/MaFbx e MuRF-1 e inibem a proteína quinase 

B (PKB ou Akt), proteína com papel central na sobrevivência celular, angiogênese e aumento 

do tamanho da célula, e portanto, a associação desses fatores levam à condição de 
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atrofia/sarcopenia cardíaca (ABBAS; KABIL, 2017; AKOLKAR et al., 2017; HANG et al., 

2017; KAVAZIS; SMUDER; POWERS, 2014; MA et al., 2017).   

A Akt é uma serina-treonina quinase com papel de transdução de sinal envolvido em 

vários processos celulares (ANDJELKOVIĆ et al., 1999). Na literatura são encontradas três 

isoformas a Akt1, Akt2 e Akt3 (DATTA; BRUNET; GREENBERG, 1999). Todas estão 

presentes no coração, porém as isoformas Akt1 e Akt2 são as mais abundantes (KAPUSTIAN 

et al., 2014). No coração a ativação da Akt1 é responsável pelo crescimento celular e inibição 

da apoptose, sendo seus efeitos os mais estudados na cardiotoxicidade induzida pela DOX. A 

redução de sua fosforilação, na cardiotoxicidade induzida pela DOX, promove perda de 

cardiomiócitos por apoptose, autofagia e necrose que pioram a função contrátil e o 

remodelamento cardíaco (ABBAS; KABIL, 2017; AKOLKAR et al., 2017; HANG et al., 

2017).  

A cascata fosfatidil inositol 3-quinase (PI3K)/Akt pode ser ativada pelo fator de 

crescimento semelhante à insulina (IGF-1) e estímulos mecânicos como o exercício (MANN; 

ROSENZWEIG, 2012; MELO et al., 2017). A ativação dessa proteína ocorre pela 

fosforilação de seus resíduos de treonina 308 e serina 473 que promovem vários efeitos como 

a ativação de mTOR (mammalian target of rapamycin), proteína que promove aumento da 

síntese protéica, a  inibição de FOXO, o aumento da disponibilidade de NO, a regulação da 

homeostase do cálcio e a fosforilação de membros da família Bc-l2 como Bad e Bax, 

proteínas relacionadas a sobrevida celular (ARAKI et al., 2012; CITTADINI et al., 2006; 

DIMMELER; ZEIHER, 2003; GUSTAFSSON; GOTTLIEB, 2007; KAVAZIS; SMUDER; 

POWERS, 2014; QIN et al., 2019; TANIYAMA; WALSH, 2002; WANG et al., 2010; 

ZHANG et al., 2007). 

Além das alterações moleculares, estruturais e funcionais que são dose-dependentes, 

observa-se aumento da atividade simpática cardíaca mesmo no início do tratamento e em 

baixas doses que está relacionada diretamente com a patogênese e progressão da insuficiência 

cardíaca (CHEN et al., 2015; POTOČNIK et al., 2017; ZHANG, 2012). A hiperativação 

neurohumoral tem sido estudada nas doenças cardiovasculares como fonte de EROS no 

miocárdio, plasma e SNC (KOBA, 2018; RABELO et al., 2001; ZUCKER; XIAO; HAACK, 

2014). O aumento de angiotensina II e do estresse oxidativo no plasma e em núcleos de 

controle pré-autonômicos tem sido relacionados ao aumento da atividade simpática e redução 

do controle barorreflexo (GAO et al., 2008; KOBA, 2018; WEI et al., 2004; ZHANG, 2012). 



 

11 

 

Além disso, a redução da sensibilidade do barorreflexo arterial pode ser um fator adicional 

para o aumento do drive simpático e desbalanço autonômico, caracterizado pela 

hiperatividade simpática e redução do tônus vagal (HAN et al., 2010; MORAIS et al., 2015; 

ZHANG, 2012).   

 

2.4 Toxicidade induzida pela doxorrubicina no sistema musculoesquelético 

 
Além da toxicidade no sistema cardiovascular, a DOX também pode acumular no 

músculo estriado esquelético promovendo hipotrofia, fraqueza, fadiga e redução da 

capacidade funcional em pacientes durante os ciclos de quimioterapia. Esses sintomas 

podem persistir por até cinco anos após o tratamento com a DOX (FABRIS; MACLEAN, 

2015; MEESKE et al., 2007). 

 

As consequências negativas da DOX no músculo esquelético causam diminuição 

da massa muscular, da área de secção transversa das fibras musculares, apoptose das fibras 

musculares e disfunção contrátil que independe do tipo de fibra muscular (DICKINSON et 

al., 2017; GILLIAM et al., 2009, 2016; GOUSPILLOU et al., 2015; SIN et al., 2016; VAN 

NORREN et al., 2009). Os principais mecanismos envolvidos nessas alterações são o 

aumento de oxidantes no músculo esquelético que leva à formação de proteínas 

carboniladas, aumento de proteólise e dano ao DNA da célula (GILLIAM et al., 2016; 

GOUSPILLOU et al., 2015). Além disso, observam-se alterações no metabolismo 

energético da célula e alterações nos canais para cálcio que irão reduzir a capacidade do 

músculo esquelético de gerar força (BREDAHL et al., 2016; BREDAHL; HYDOCK, 2017; 

GILLIAM et al., 2013; HAYWARD et al., 2013). 

 

O estresse oxidativo no músculo esquelético se dá de forma semelhante ao 

músculo cardíaco onde a afinidade da DOX com a membrana mitocondrial interfere na 

cadeia transportadora de elétrons através da interação com a enzima NADPH oxidase 

liberando elétrons, que deveriam ser inicialmente usados para a formação do ATP, 

formando assim radicais livres. Observam-se dois efeitos deletérios: o aumento do estresse 

oxidativo mitocondrial e a redução na produção de ATP (Figura 3) (SORENSEN et al., 

2016). 
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Figura 3. Efeito deletério das antraciclinas no músculo esquelético levando ao aumento do 

estresse oxidativo, dano mitocondrial e apoptose. PARP: poli-ADP- ribose polimerases; 

NAD: Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo. Fonte: adaptado de Sorensen (2016). 

 

No músculo esquelético, a DOX ativa fatores de transcrição da família FOXO, 

ocorrendo suprarregulação de Atrogina-1/MAFbx, e reduz a fosforilação da Akt, promovendo 

aumento da degradação em detrimento da síntese proteica (CHACON-CABRERA et al., 

2014; SIN et al., 2016; SORENSEN et al., 2016). Dessa forma, observamos que a DOX pode 

provocar alterações musculares diretamente sobre o músculo esquelético, porém muitos 

autores relatam a disfunção muscular como consequência indireta da doença cardíaca 

avançada devido ao metabolismo energético alterado, disfunção mitocondrial, perda de peso, 

baixo nível de atividade física, disfunção neurohumoral e aumento do estresse oxidativo 

(OKOSHI et al., 2016; SPRINGER; ANKER, 2016). 

2.5 Modelos de toxicidade induzida pela doxorrubicina 

Os modelos de toxicidade induzida pela DOX têm sido estudados com o objetivo de 

avaliar estratégias protetoras para as lesões cardíacas, vasculares, musculares, renais e 

hepáticas induzidas pela DOX (AKINDELE et al., 2018; AKOLKAR et al., 2017; 

CASCELLA et al., 2017; GIBSON et al., 2013). Nos estudos experimentais são utilizados 



 

13 

 

modelos de toxicidade in vitro e in vivo de indução agudos e crônicos. Na tabela 1 estão 

resumidos os principais modelos e características dos estudos com DOX.  

Tabela 1. Características dos modelos animais de indução de toxicidade com doxorubicina.  
Autor Modelo Animal Dose Desfecho 

CHICCO; 

SHNEIDER; 

HAYWARD, 2005 

in vitro Ratos Sprague-

Dawley 

10-μM em 

banho 

Coração. 

↓ na pressão desenvolvida pelo ventrículo 

esquerdo e derivadas positiva e negativa de 

pressão do ventrículo esquerdo. 

BREDAHL: 

HYDOCK, 2017 

in vitro Ratos 

Sprangue-

Dawley 

24μM em 

banho 

Músculo 

esquelético 

↓de força do músculo extensor longo dos 

dedos e fadiga no sóleo e extensor longo do 

hálux 

HAYWARD et al., 

2013 

 

ex vivo Ratos 

Sprangue-

Dawley 

 

15mg/kg via 

i.p. 

↓ da força máxima de contração, da taxa de 

força desenvolvida e na taxa de declínio da 

força dos músculos sóleo e extensor longo 

dos dedos na avaliação 

GORODETSKAYA 

et al., 1990 

in vivo Ratos Wistar 2,0 mg/kg 

Via i. p. 

1x semana 

10 semanas. 

↓da sensibilidade do barorreflexo arterial 

CHICCO et al., 2006 in vivo Ratos Sprague-

Dawley 

2,5 mg/kg 

Via i. p. 

1x/ semana 

6 semanas. 

↓ de peso e do peso do coração, ↓ na 

pressão desenvolvida pelo ventrículo 

esquerdo e na derivada positiva e negativa 

da pressão do ventrículo esquerdo. 

MARQUES-

ALEIXO et al., 2015 

in vivo Ratos Sprague-

Dawley 

2 mg/kg 

Via i. p. 

1x/semana 

7 semanas. 

↓ no peso do coração, ↑ malondialdeído, ↓ 

superóxido dismutase e grupos sulfidrila. 

SIN et al., 2016 In vivo Camundongo 18mg/kg via 

i.p 

↓Akt fosforilada e mTOR fosforilada 

WANG et al., 2016 in vivo Ratos Wistar     20mg/kg ↓da área de secção transversa do 

cardiomiócito  

AKOLKAR et al., 

2017 

in vivo Ratos Wistar 2,5 mg/kg 

Via i. p. 

2x semana 

3 semanas. 

↑de frequência cardíaca, ↓ da fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo 

HANG et al., 2017 in vivo Ratos Sprague-

Dawley 

2,5 mg/kg 

Via i. p. 

3x semana 

2 semanas 

↓Akt fosforilada, mTOR fosforilada e BAD 

fosforilada no coração 

OYAGBEMI et al., 

2017 

in vivo Ratos Wistar 15 mg/kg 

Via i. p. 

↑de malondialdeído, ↑de peróxido de 

hidrogênio, ↑ da atividade da xantina 

oxidase, ↓ de glutationa, ↓ da atividade da 

glutationa peroxidase, superóxido 

dismutase e catalase no coração 

i.p. =  intraperitoneal.
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2.6 Estratégias para reduzir a toxicidade induzida pela doxorrubicina  

A prevenção das disfunções causadas pela quimioterapia é importante para a saúde dos 

indivíduos em longo prazo, assim como, possibilita aos pacientes receberem doses adequadas 

dos medicamentos para o tratamento do câncer. Intervenções que possam ser benéficas para o 

coração e músculo esquelético podem ter impacto positivo nas disfunções causadas pela 

DOX. Várias terapias vêm sendo estudadas para prevenir os efeitos deletérios causados pela 

DOX como modificações na preparação das antraciclinas, antioxidantes, removedores de 

radicais livres, antagonistas de renina-angiotensina e betabloqueadores cardioseletivos. 

Porém, os resultados clínicos ainda são inconclusivos e essas estratégias não tem sido 

utilizadas de forma profilática na rotina clínica (MCGOWAN et al., 2017).  

 

2.6.1 Efeitos protetores do treinamento físico na toxicidade induzida pela doxorubicina 

 

Muitos autores avaliam o efeito protetor do exercício aeróbico, antes da indução com 

DOX, na toxicidade aguda induzida pela DOX em modelos animais (BREDAHL et al., 2016; 

CHICCO; SCHNEIDER; HAYWARD, 2006; GIBSON et al., 2013). Os efeitos mais 

relatados na literatura são a redução da mortalidade, melhora da função cardíaca in vivo e da 

contratilidade ex vivo, da peroxidação lipídica, aumento na atividade de enzimas antioxidantes 

cardíacas, diminuição dos danos morfológicos cardíacos, redução da deposição de DOX no 

miocárdio, redução da expressão de FOXO no coração e músculo esquelético, da autofagia e 

apoptose no miocárdio, prevenção da redução de força do músculo esquéletico e melhora da 

capacidade funcional (BREDAHL et al., 2016; DOLINSKY et al., 2013; JENSEN et al., 

2013; KAVAZIS; SMUDER; POWERS, 2014; MARQUES-ALEIXO et al., 2015; 

PFANNENSTIEL; HAYWARD, 2018; SMUDER et al., 2013; WERNER et al., 2008).  

Porém, poucos autores abordam a realização do exercício durante o uso da DOX. Até 

o momento na literatura foram encontrados estudos com exercício aeróbico que mostram 

aumento da função cardíaca in vivo e da contratilidade ex vivo, redução da peroxidação 

lipídica e carbonilação de proteínas do miocárdio, aumento do conteúdo e atividade da SOD 

no coração, redução da apoptose no miocárdio, aumento do conteúdo de ɑ-cadeia pesada de 

miosina (MHC), redução do conteúdo de β-MHC, atenuação da redução da área de secção 

transversa da fibra muscular esquelética e aumento da capacidade funcional (CHICCO et al., 

2006; DICKINSON et al., 2017; HYDOCK et al., 2009; MARQUES-ALEIXO et al., 2015) 
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2.6.2 Efeitos protetores do treinamento físico sobre o sistema cardiovascular e 

músculoesquelético 

 

O exercício é uma das intervenções mais econômicas e efetivas em reduzir a 

morbidade e mortalidade relacionada às doenças cardiovasculares (HAMER; O’DONOVAN; 

MURPHY, 2017; KABBOUL et al., 2018). A reabilitação cardíaca é recomendada pela 

American Heart Association e outras associações mundiais como uma das principais 

intervenções após um evento cardiovascular, com o benefício máximo sendo atingido o 

quanto mais precoce for iniciado e maior a duração da intervenção (BALADY et al., 2007; 

DALAL; DOHERTY; TAYLOR, 2015; PIEPOLI et al., 2014).   Os benefícios do treinamento 

físico são multifatoriais promovendo alterações tanto no nível do sistema nervoso como 

diretamente nos órgãos do sistema cardiovascular e musculoesquelético (CHICCO et al., 

2006; SHEN et al., 2019). As alterações hemodinâmicas encontradas em modelos animais 

como bradicardia e redução da pressão arterial devem-se tanto ao aumento da sensibilidade do 

barorreflexo arterial, da melhor modulação autonômica cardíaca e vascular (BHATI et al., 

2018; DA PALMA et al., 2016; GRANS et al., 2014; MACEDO et al., 2016; MOSTARDA et 

al., 2014).  

 A sensibilidade do baroreflexo arterial é responsável pelo controle neural da pressão 

arterial (PA) (AIRES, 2012). O reflexo depende dos barorreceptores presentes no arco aórtico 

e seio carotídeo, cuja deformação da parede dos vasos promove aumento de potenciais de 

ação gerados pelos nervos aferentes (KIRCHHEIM, 1976). Essas aferências trafegam pelo 

seio carotídeo (nervo de Hering) que se juntam ao nervo glossofaríngeo até o sistema nervoso 

central (SNC). Já as aferências do arco aórtico trafegam pelo nervo depressor aórtico e se 

junta ao vago até o SNC (SAPRU; GONZALEZ; KRIEGER, 1981). O bulbo, localizado no 

tronco cerebral do SNC, é responsável pela regulação neural da PA. No bulbo, as aferências 

provenientes da ativação dos barorreceptores, excitam neurônios no núcleo do trato solitário 

(NTS). Do NTS saem projeções excitatórias para o núcleo caudal ventrolateral do bulbo 

(CVLM) que por sua vez inibe o núcleo rostral ventrolateral do bulbo (RVLM). O RVLM é 

responsável pelo tônus simpático para o coração e vasos (NOLAN; WALDROP, 1997; 

PADLEY et al., 2007). Assim, a ativação dos barorreceptores promove redução da freqüência 

cardíaca e PA com o objetivo de manter a PA estável (KIRCHHEIM, 1976). O barorreflexo 

através do aumento do tônus vagal e redução da atividade simpática também exerce influência 

sobre a FC, débito cardíaco e contratilidade do miocárdio (AIRES, 2012). O treinamento 

físico tem mostrado benefícios como aumento da sensibilidade do barorreflexo, promovendo 
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respostas mais rápidas de ajustes na modulação autonômica vascular e cardíaca (GRANS et 

al., 2014; MACEDO et al., 2016). Observa-se com o treinamento físico alterações da 

transmissão sináptica em áreas de controle pré-autonômico como o núcleo paraventricular do 

hipotálamo (PVN) levando ao aumento do tônus vagal, SBR e redução do tônus simpático 

(ICHIGE et al., 2016; KOBA; HISATOME; WATANABE, 2014; LIU; KULAKOFSKY; 

ZUCKER, 2002; SHEN et al., 2019; WEI et al., 2004).   

A realização do treinamento físico promove benefícios no miocárdio como aumento de 

contratilidade cardíaca devido à melhora do remodelamento, do metabolismo de cálcio, 

redução de apoptose e do estresse oxidativo cardíacos (ALVES et al., 2014; DE CÁSSIA 

CYPRIANO ERVATI PINTER et al., 2008; FERNANDES et al., 2015; GIMENES et al., 

2015; GRANS et al., 2014; MELO et al., 2015).  O remodelamento associado ao treinamento 

físico leva a aumento do tamanho celular e da contratilidade sem aumento da fibrose, esse 

último presente na hipertrofia causada por doenças cardiovasculates como hipertensão e pós-

infarto do miocárdio (ALVES et al., 2014; DE SOUZA et al., 2014). O aumento do fluxo 

coronário, angiogênese, da função endotelial, disponibilidade de NO e, portanto, perfusão 

cardíaca são outros fatores relacionados à melhor função cardíaca nos animais treinados (DE 

SOUZA et al., 2014; SANTANA et al., 2018; ZHANG et al., 2007). A via IGF-1/PI3K-Akt 

tem sido estudada como um das principais vias cardioprotetoras relacionadas ao treinamento 

físico que promove aumento do tamanho celular e da função cardíaca (MELO et al., 2017; 

WEEKS et al., 2017). Especificamente, a isoforma Akt1 promove os principais efeitos 

relacionados ao exercício como inibição da morte celular e crescimento do cardiomiócito 

(KAPUSTIAN et al., 2014).     

Apesar de indicado para prevenção da perda de força, da fadiga, melhora da 

composição corporal e na qualidade de vida durante e após o tratamento do câncer, poucos 

estudos abordam o efeito do treinamento físico resistido (TR) sobre o sistema 

musculoesquelético na toxicidade induzida pela quimioterapia (DUNNE et al., 2017; 

SPENCE; HEESCH; BROWN, 2010; STRASSER et al., 2013). O TR é uma modalidade de 

exercício realizada facilmente tanto no âmbito hospitalar, ambulatorial e domiciliar com poucos 

recursos como caneleira, halteres e faixas elásticas. Essa modalidade de exercício é mais efetiva 

em manter a massa muscular esquelética através do aumento da síntese protéica e inibição da 

degradação muscular (LEBRASSEUR; WALSH; ARANY, 2011). 

Mesmo em baixa intensidade o TR tem mostrado aumentar a força e massa muscular 

(BROWN; TAYLOR; GABRIEL, 2003; MACEDO et al., 2016). O TR previne a atrofia 

muscular esquelética através da inibição de FOXO e aumento da fosforilação da Akt 
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(LUCIANO et al., 2016; MACEDO et al., 2014). Além disso, a formação de EROS ocorre em 

maior quantidade nos exercícios de alta intensidade e, portanto, o treinamento quando 

realizado em baixa intensidade pode promover os efeitos benéficos promovidos por maiores 

intensidades de TR sem aumento do estresse oxidativo no coração e músculo estriado 

esquelético (LOVLIN et al., 1987; MACEDO et al., 2016). Portanto, o treinamento de baixa 

intensidade tem mostrado benefícios sobre o sistema cardiovascular e musculoesquelético 

com menor risco cardiovascular em relação aos de alta intensidade podendo ser uma 

estratégia útil na toxicidade induzida pela doxorrubicina tanto para o músculo cardíaco como 

para o músculo esquelético (AMINIZADEH et al., 2017; BROWN; TAYLOR; GABRIEL, 

2003; GIMENES et al., 2015; KIM; LEE, 2017; MOSTARDA et al., 2014; RINALDI et al., 

2014). 

Os estudos publicados até o momento avaliaram os efeitos do TR quando realizado 

antes do início da quimioterapia (BREDAHL et al., 2016; PFANNENSTIEL; HAYWARD, 

2018). Porém, mais da metade dos pacientes diagnosticados com câncer colorretal e de 

endométrio são sedentários, por isso iniciar a atividade física de forma preventiva antes e/ou 

durante o tratamento quimioterápico pode ser uma estratégia benéfica para atenuar os efeitos 

deletérios causados pelos quimioterápicos (KERR; ANDERSON; LIPPMAN, 2017). Apesar 

dos benefícios do TR já comprovados em outras condições clínicas, ainda há uma lacuna 

quanto ao real efeito do TR quando realizado antes e durante o uso da DOX sobre o sistema 

cardiovascular e musculoesquelético, essa modalidade de exercício pode ser uma ferramenta 

útil na proteção dos efeitos deletérios da DOX sobre esses sistemas. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar os efeitos do treinamento físico resistido (TR) sobre o sistema cardiovascular 

e musculoesquelético de ratos com toxicidade induzida por doxorrubicina.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Avaliar, em modelo experimental de toxicidade induzida por DOX, os efeitos do TR 

sobre:  

O sistema cardiovascular na: 

 Hemodinâmica; 

 Sensibilidade espontânea e índice de efetividade do barorreflexo arterial; 

 Modulação autonômica vascular; 

 Controle intrínseco e autonômico cardíacos; 

 Função contrátil do ventrículo esquerdo; 

 Marcadores de estresse oxidativo no ventrículo esquerdo; 

 Participação da sinalização da Akt no ventrículo esquerdo; 

 Área de secção transversa do cardiomiócito. 

O sistema musculoesquelético na: 

 Força muscular das patas traseiras; 

 Área de secção transversa do músculo plantar; 

 Participação da sinalização da Akt no músculo plantar; 

 Marcadores de estresse oxidativo no músculo plantar. 
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

4.1 Animais 

Foram utilizados ao todo 44 ratos machos (Rattus novergicus), da linhagem Wistar, 

com peso compreendido entre 250 – 350 gramas, que foram obtidos do Biotério Setorial do 

Departamento de Fisiologia e mantidos durante o período de experimentação no Laboratório 

de Farmacologia Cardiovascular (LAFAC) pertencente ao Departamento de Fisiologia da 

Universidade Federal de Sergipe que se encontra devidamente regulamentado no Conselho 

Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA).  

Os animais em número máximo de 5 foram mantidos em gaiolas individuais de 

polipropileno com 1575 cm
2
 de base e 17,8 cm de altura, sob as mesmas condições de 

temperatura ambiente (23 + 2°C), umidade e ruído. Com ciclo claro-escuro de 12 horas, com 

a fase clara iniciando às 6:00 e terminando às 18:00 horas, recebendo ração comercial 

Nuvilab® e água ad libitum, durante todo o período de experimentação científica.  

Todos os protocolos experimentais propostos respeitaram os critérios éticos de 

experimentação animal preconizados pelo CONCEA. O projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Experimentação Animal em Pesquisa (CEPA) da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS) sob inscrição nº 17/2016 (ANEXO A). 

4.2 Grupos experimentais 

Foram utilizados em média 8 animais por grupo para realização dos protocolos de 

hemodinâmica, barorreflexo, tônus autonômico cardíaco, modulação autonômica vascular e 

marcadores de estresse oxidativo. Foram utilizados em média 5 animais por grupo para a 

medida ex vivo de Langendorff, análise histológica e Western Blot do coração e músculo 

plantar. Os grupos experimentais descritos abaixo foram determinados de acordo com a 

metodologia empregada em (SILVA et al., 2015; SOUZA et al., 2018):  

 Controle (CON); 

 Doxorrubicina sedentário (DOX); 

 DOX + treinamento físico resistido (DOX+TR). 
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4.3 Indução da toxicidade por doxorrubicina  

Os animais dos grupos DOX e DOX+TR receberam 2,5 mg/kg i.p. de cloridato de 

doxorrubicina diluído em água destilada (Bergamo Ltda, Taboão da Serra, São Paulo, Brasil) 

1x/semana, por 6 semanas (HYDOCK et al., 2009). Os animais do grupo CON receberam o 

mesmo volume de água destilada pela mesma via e posologia. O peso foi mensurado 

semanalmente para ajuste da dose.  

4.4 Treinamento físico resistido (TR) e teste de 1 repetição máxima (1RM) 

O TR foi realizado com um aparelho que simula o exercício de agachamento em 

humanos desenvolvido por Tamaki, Uchiyama e Nakano (1992). Os animais foram 

aclimatados uma semana antes do período de treinamento, sendo manipulados e colocados no 

aparelho de agachamento na posição inicial do exercício uma vez ao dia, sem adição de carga 

extra, porém, sendo estimulados na cauda através de um eletroestimulador (figura 4).   

 

Figura 4. Esquema do aparelho de agachamento (adaptado de TAMAKI; UCHIYAMA; 

NAKANO, 1992). 

Após o período de aclimatação, os animais de ambos os grupos foram submetidos ao 

teste de 1RM, que consiste em incremento de carga ao equipamento, em que 1RM foi 

definido como o valor obtido quando houver a maior quantidade de peso que permita ao 

animal realizar o movimento de extensão dos joelhos por completo em apenas uma tentativa. 

Nos casos em que o animal realizava dois movimentos de extensão completos dos joelhos, era 

dado um intervalo de 5 min e se repetia o teste com incremento de carga.  
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Após 48 horas do teste, foi iniciado o protocolo de TR que consistiu em três séries de 

dez repetições com intensidade de 40% de 1RM, sendo respeitado o intervalo de um minuto 

entre as séries para recuperação. O treinamento foi realizado três vezes por semana em dias 

alternados, por um período de oito semanas. Durante o tempo total de treinamento, todos os 

animais foram submetidos a um novo teste de 1RM para reajuste de carga a cada 15 dias. 

Os animais dos grupos CON e DOX foram submetidos ao treinamento fictício sendo 

colocados no aparelho de agachamento e estimulados eletricamente na cauda com intensidade 

e intervalo similares ao grupo TR, no entanto o equipamento foi mantido na posição de 

repouso onde as patas traseiras do animal não tocaram na base do aparelho e, portanto não 

houve carga. Os animais foram estimulados a executar as séries através de dois eletrodos 

colocado na cauda e conectado a um eletroestimulador (Physiotonus II, BIOSET, Brasil). Os 

parâmetros utilizados foram: 20V, 0,3 de duração de pulso e 3 segundos de intervalo entre as 

repetições com intensidade mínima suficiente para que os animais executassem a extensão 

dos joelhos por completo durante o exercício físico (MACEDO et al., 2016). O delineamento 

experimental está descrito na figura 5. 

 

Figura 5. Delineamento experimental do estudo durante os períodos de adaptação, 

treinamento físico resistido e experimentos (48 horas após último teste de RM).  CON: grupo 

controle; TF: treinamento fictício; DOX: grupo doxorrubicina; DOX+TR: grupo 

doxorrubicina + treinamento físico resistido; RM: teste de 1 repetição máxima. 
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4.5 Hemodinâmica 

A avaliação hemodinâmica foi realizada através do registro direto da pressão arterial 

após 48 horas do último teste de RM. Os animais foram anestesiados com Ketamina (80 

mg/kg) e xilazina (10 mg/kg) via intraperitoneal e cateteres de polietileno (PE-10/PE-50, 

Intramedic, Becton Dickinson and Company, Sparks, MD, EUA) foram implantados na 

artéria e veia femorais esquerdas para aferição da pressão arterial e administração de agentes 

farmacológicos, respectivamente. Após a inserção e fixação, os cateteres foram tunelizados 

subcutaneamente na região dorsal e exteriorizado na região cervical dorsal do animal e a 

incisão foi suturada. Os animais foram colocados em caixas individuais com ração e água ad 

libitum, onde permaneceram por um período mínimo de 24h para recuperação pós-operatória.  

Antes do início dos protocolos experimentais todos os animais estavam acordados 

com mobilidade espontânea e só participaram dos protocolos os animais que apresentaram um 

bom estado geral, ou seja, sem sinais de sofrimento ou estresse. Em seguida, o cateter arterial 

foi conectado ao transdutor de pressão (FE221, Bridge Amp, ADInstruments, Bella Vista, 

NSW, Australia) e acoplado a um pré-amplificador (Powerlab 8/35, AdInstruments). O sinal 

de pressão arterial foi registrado e processado no software computacional Labchart 7 

(LabChart, ADInstruments, Bella Vista, NSW, Austrália) (Figura 6). A análise foi realizada 

por registro estável de no mínimo 10 minutos com taxa de amostragem de 2 KHz e os 

parâmetros obtidos foram: pressão arterial média (PAM), frequência cardíaca (FC), pressão 

arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD). 

 
Figura 6. Exemplo de um registro de pressão arterial média (PAM), frequência cardíaca (FC), 

pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD) através do software Labchart 

7.   
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 4.6 Sensibilidade espontânea e índice de efetividade do barorreflexo arterial 

A avaliação da sensibilidade espontânea do barorreflexo arterial (SBR) foi realizada 

pelo método da sequência (BERTINIERI et al., 1985) para avaliação em condição de repouso. 

O método da sequência envolve a detecção de quatro ou mais pulsos de pressão arterial 

consecutivos onde aumento/redução da PAS foram acompanhadas de aumento/encurtamento 

do intervalo RR. Os valores de PAS e intervalo de pulso são plotados como variáveis 

dependentes e é realizada a regressão linear gerando um coeficiente angular que é considerado 

como a SBR.  

A inclinação calculada decorre da média das inclinações das flutuações naturais de 

trechos crescentes/decrescentes dos sinais de PAS e intervalo de pulso (LA ROVERE; 

PINNA; RACZAK, 2008). Dez minutos de registro estável da pressão arterial foram 

utilizados para avaliação do ganho da sensibilidade espontânea e do índice de efetividade do 

barorreflexo arterial, esse calculado através da razão entre o número de sequências 

barorreflexas e o número total de rampas de pressão arterial sistólica (DI RIENZO et al., 

2001), no software cardioseries v 2.7 obtido em www.danielpenteado.com.br em janeiro de 

2019 (Figura 7).  

 

http://www.danielpenteado.com.br/
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Figura 7. Exemplo de um registro da sensibilidade espontânea do barorreflexo arterial e 

índice de efetividade do barorreflexo avaliados no programa cardioseries.  

 

4.7 Controle intrínseco e autonômico cardíacos 

Após avaliação hemodinâmica foi iniciada a avaliação do tônus autonômico 

cardíaco. Nessa avaliação, os ratos receberam bloqueadores de receptores autonômicos: 

atropina na dose de 2 mg/kg e, após 15 minutos, atenolol na dose de 4 mg/kg, ambos por via 

endovenosa. Após 24 horas foram administrados novamente os bloqueadores autonômicos, 

entretanto agora na ordem inversa, ou seja, o atenolol foi administrado antes da atropina. A 

atropina, um antagonista não seletivo de receptores muscarínicos, bloqueia as terminações 

nervosas parassimpáticas. O atenolol, um β-bloqueador cardíaco, bloqueia as terminações 

nervosas simpáticas. Os valores de frequência cardíaca obtidos ao final do duplo bloqueio 
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farmacológico foram considerados como a frequência cardíaca intrínseca do marcapasso 

(FCIM) (Figura 8). 

O tônus simpático (TS) foi estimado pelo aumento da FC em relação à FCIM 

observada após o bloqueio parassimpático com atropina (TS = FC após atropina – FCIM), por 

outro lado, o tônus vagal (TV) foi estimado pela redução da FC em relação à FCIM observada 

após o bloqueio simpático com atenolol (TV = FC após atenolol – FCIM) (ICHIGE et al., 

2016). 

 
Figura 8. Esquema representativo da sequência da avaliação do tônus simpático, vagal e 

frequência cardíaca intrínseca do miocárdio.  

4.8 Modulação autonômica vascular 

Dez minutos de registro estável da pressão arterial em repouso foram utilizados para 

análise da densidade espectral. Antes do cálculo, os dados foram visualmente inspecionados e os 

segmentos não estacionários retirados. Os dados foram divididos em sequências de meia 

sobreposição com 512 pontos de dados. Sobre o resultado obtido, foi utilizada a janela de 

Hanning e o espectro foi calculado pela transformada rápida de Fourier. O espectro da pressão 

arterial sistólica reflete a variabilidade da pressão arterial no qual o componente LF abs da pressão 

arterial sistólica representa a modulação simpática vasomotora e a modulação endotelial pelo 

óxido nítrico (HEART RATE VARIABILITY, 1996; STAUSS, 2007) 
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Figura 9. Exemplo de um registro da modulação autonômica vascular avaliada através da 

análise da densidade espectral no domínio da freqüência no programa Cardioseries. 

4.9 Técnica ex vivo de Langendorff 

4.9.1 Montagem experimental do coração isolado  

 

Os ratos foram previamente heparinizados (1000 U.I./kg, via subcutânea) e decaptados 

30 minutos após a administração da heparina. O tórax foi aberto e o coração removido e 

montado em sistema de perfusão aórtica do tipo Langendorff de fluxo constante (10 mL/min, 

Bomba peristáltica, Milan) de Krebs-Henseleit modificado por Vassalo (Vassallo et al., 1997), 

aerado por mistura carbogênica (95 % de O2 e 5 % de CO2) e aquecido a 34 ± 0,1 
o
C (Bomba 

HAAKE C/F3). Para isso, a solução de Krebs-Henseleit foi previamente filtrada em millipore 

(0,45 m) a fim de prevenir a microembolia coronariana (HARRISON; RAYMOND, 1951).  
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4.9.2 Pressão desenvolvida pelo ventrículo esquerdo  

 

A pressão desenvolvida pelo ventriculo esquerdo (PDVE) foi determinada, por meio 

de um balonete insuflado com água até uma pressão de 15 cmHg. O átrio esquerdo foi 

retirado e o balonete introduzido no ventrículo esquerdo do coração isolado. Esta tubulação 

estava acoplada a um transdutor de pressão (MLT0699/A), cujos sinais foram amplificados 

(Bridge Amp FE221 ADInstrument), digitalizados (PowerLab 4/35 ADInstrument) e 

gravados em computador. Todo o sistema hidráulico usado para determinar a pressão 

intraventricular estava preenchido com água destilada e foi calibrado com a ajuda de um 

manômetro de mercúrio. As variáveis analisadas foram a PDVE, a derivada positiva da 

pressão do ventrículo esquerdo (dP/dT+) e a derivada negativa da pressão do ventrículo 

esquerdo (dP/dT-). 

4.10 Análise histológica 

O músculo plantar e miocárdio foram fixados em formalina (10%) tamponada e 

incubados por um período mínimo de 48 horas. Antes da fixação, o coração foi parado em 

diástole com solução de KCl 10%. Posteriormente, foram emblocados em parafina e 

realizados cortes histológicos com 05 micrômetros (05 μm) de espessura e corados em lâmina 

com solução hematoxilina e eosina (HE). O comprimento da tíbia foi mensurado em 

paquímetro. 

Os cortes histológicos corados pela HE foram utilizados para aferição das áreas de 

secção transversa dos cardiomiócitos com seus respectivos núcleos e das fibras musculares, 

empregando-se microscópio Olympus BX43 e câmera digital Olympus Q Color 3 (Olympus 

Corporation, Tokyo, Japão). Foram capturadas 10 imagens por animal e analisadas pelo 

software ImageJ (National Institutes of Health). Foram mensuradas 100 células por ventrículo 

e músculo plantar analisado (ALVES, 2009; OLIVEIRA et al., 2014). Os dados foram 

expressos em área de secção transversa (mm
2
)/comprimento da tíbia (dm) para o 

cardiomiócito e área de secção transversa (mm
2
)/comprimento da tíbia (cm) para o músculo 

plantar. 
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Figura 10. Exemplo da mensuração da área de secção transversa do cardiomiócito e do 

músculo plantar no programa ImageJ. 

 

 

4.11 Western Blotting para akt total e akt fosforilada 

 

Os experimentos para o Western Blotting foram realizados como descrito em 

Mesquita et al (2017). O coração e músculo plantar foram homogeneizados em solução 

tampão de lise (100 mM NaCl, 50mM Tris-Base, 5mM EDTA.2 H2O, and 1 mM MgCl2, pH 

8,0) contendo 0,3% Triton X-100, 1% Nonidet P40, 0,5% Sodium Deoxycholate, 20 mM 

NaF, enriquecido com protease (#P8340, Sigma-Aldrich) e coquetel inibidor de fosfatase 

(#P0044, Sigma-Aldrich). O lisado foi centrifugado por 30 minutos a 6,000g e 4°C. As 

proteínas sobrenadantes foram quantificadas de acordo com a curva de Bradford 

(BRADFORD, 1976). As proteínas (50 µg) foram separas por eletroforese (SDS-PAGE) e 

transferidas para uma membrana de PVDF. A confirmação da transferência da proteína foi 

realizada pela marcação de Ponceau S. Após lavagem em TTBS (100 mM Tris-HCl, pH 7,5, 

contendo 0,9% NaCl, and 0,1% Tween-20), as membranas foram bloqueadas em 

temperatura ambiente com 5% albumina de soro bovino (BSA) e incubadas com os seguintes 

anticorpos primários: anti-AKT-C67E7 (1:1,000; #4691S, Cell Signaling Technology®) e 

anti-p-AKT-S473 (1:1.000; #40605, Cell Signaling Technology®). Posteriormente, as 

membranas foram lavadas com TBS-T e em seguida incubadas com anticorpos secundário 

específico para a espécie HRP à 1:3000 em TBS-T com 5% BSA por 2 h em temperatura 

ambiente. A imunorreatividade foi detectada por quimioluminescência com o substrato 
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Luminata strong™ - Western HRP (Merck-Millipore, MA, USA). A densitometria foi 

realisada no software Image-J
®
. 

4.12 Marcadores de estresse oxidativo  

Para a mensuração da geração de espécies reativas de oxigênio (EROS) foi seguido o 

protocolo descrito em (MACEDO et al., 2016) e adaptado de  (OWUSU-ANSAH; YAVARI; 

BANERJEE, 2008). O coração e músculo plantar foram rapidamente removidos e congelados 

em tissue tek (Sakura, Torrance, CA, EUA), os blocos congelados foram cortados em 

criostato em secções de 20 μm. Os cortes foram pré-incubados em solução aquecida de 

Tyrode por 15 minutos e depois foi adicionado 5 μM de dihidroetídio (DHE; Molecular 

Probes) por 30 minutos (ERICKSON et al., 2008). As imagens foram gravadas em 

microscópio de fluorescência (Ci-E, Nikon, Japan), onde foram capturadas 15 imagens para 

cada coração e para o músculo plantar. A intensidade mensurada no software ImageJ (NHI), 

onde para cada imagem foram feita 20 pequenas marcações divididas em quatro quadrantes 

cujas intensidades foram normalizadas pela área do círculo e as marcações foram realizadas 

de forma cega para o avaliador.  

  
Figura 11. Imagem representativa da mensuração direta da geração de espécies reativas de 

oxigênio e da avaliação realizada no software ImageJ. 

Para a avaliação bioquímica os animais foram anestesiados e coletados o coração e 

músculo plantar. Os tecidos foram homogeneizados e a dosagem das proteínas realizada pela 

curva de Bradford (BRADFORD, 1976), utilizando-se o reagente de Bradford (Sigma-

Aldrich, Saint Louis, MO, USA).  
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Para determinação das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) foi 

utilizado o método de Esterbauer e Chessman (ESTERBAUER; CHEESEMAN, 1990). Nesse 

método, uma molécula de malodialdeído (MDA) reage com duas moléculas de ácido 

tiobarbitúrico (TBA) produzindo um pigmento de cor rosa. A amostra foi preparada para uma 

faixa de proteína de 100 ug. Os tecidos foram homogeneizados com tampão fosfato 

[Na2HPO4 (7H2O) 20 mM – 2,68g, NaH2PO4 (H2O) 20 mM – 1,38g, KCl 140 mM – 5,22 g, 

300 ml H2O destilada, pH = 7,4, ajustado volume de água para 500 ml) para TBARS. A 

amostra (100 uL) foi misturada a 100 uL de TCA 15%, agitada em vórtex por 15s e 

centrifugada à 10000 g por 10 min. Foi retirado 100 uL do sobrenadante e transferido para 

placa de 96 poços, adicionado 100 uL de TBA 0,67% e foi realizado a mistura na placa. Após 

cobrir com tampa de silicone, a placa foi incubada em banho seco durante 20 min à 100ºC. 

Esfriou por 10 minutos, foi realizada a leitura em espectrofotômetro a 532 nanômetros (nm) e 

os dados estão representados em nmol/mg de proteína. 

Para dosar os grupamentos SH total (tiol reduzido) e glutationa foi utilizado o 

protocolo de Ellman (ELLMAN, 1959). Nessa técnica a dosagem dos grupamentos SH total 

foi realizada pela reação desses grupos em amostras de 50 ug de proteína com 10 uL de ácido 

5,5-ditio-bis-2-nitrobenzóico (DTNB) (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA) 10 mM, 150 

uL de PBS e 30 uL de tampão forte (100 mM de ácido bórico, 0,2 mM de EDTA, pH = 8,5). 

Após misturado em vórtex foi incubado por 1h à temperatura ambiente e realizada a leitura 

em placa de 96 poços em espectrofotômetro a 412 nm. Para a dosagem da glutationa, as 

proteínas foram precipitadas com ácido tricloroacético à 10% (TCA) e o sobrenadante foi 

utilizado para reação com DTNB. Os dados estão representados em umol/mg de proteína. 

A avaliação da atividade da superóxido dismutase (SOD) foi realizada utilizando o 

protocolo de Boveris (Oxygen radicals in biological systems, 1984) que tem como princípio a 

avaliação da inibição da autooxidação da adrenalina pela SOD presente na amostra biológica. 

O tecido foi homogeneizado em tampão SOD e centrifugado a 3000 g por 10 min. Foi 

pipetado 5 uL de catalase (0,0024g de catalase e 1 mL de água destilada) em cada poço com 

pipeta multicanal. Foi realizada quadruplicata da amostra com com 5, 10, 25 e 20 uL de 

amostra completados com 185, 180, 175 e 170 de tampão glicina (0,75 g de glicina, 200 ml de 

H2O, ajustado pH para 10,2 com NaOH 1N). Após adicionado 5 uL de adrenalina [0,02 g de 

adrenalina, 1ml de água destilada, 10 uL de HCl fumegante (12M)] em cada poço foi 
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monitorada a absorção durante 10 min de 10 – 10 s à 480 nm e 32ºC. Os dados foram 

representados em unidades de SOD por miligrama (U SOD/mg) de proteína. 

Para avaliação da atividade da enzima catalase (CAT) foi utilizado o protocolo de 

Aebi (1984). Nesse método, foi mensurado o decaimento do peróxido de hidrogênio que é 

convertido a oxigênio e água pela CAT. Foi utilizado 10 uL da amostra de 1 ug de proteína, 

195 uL de tampão CAT e o branco foi lido em placa UV à 240 nm. Após pipetar 5 uL de 

peróxido de hidrogênio 1M foi realizada a  leitura cinética foi realizada em espectrofotômetro 

por 15 minutos (intervalos de 15 s) a 240 nm em placa ultravioleta e os dados estão 

representados em unidades de catalase por miligrama (U CAT/mg) de proteína. 

4.13 Análise estatística 

Os resultados experimentais foram expressos como média ± erro padrão da média 

(e.p.m.) do número de animais por grupo para as variáveis de distribuição normal e mediana 

(interquartil, máximo e mínimo) para as amostras de distribuição não normal. Para avaliação 

da normalidade da amostra foi utilizado o teste de shapiro-wilk seguido de ANOVA de uma 

via com pós-teste de Tukey para amostras de distribuição normal e do teste de Kruskal-Wallis 

seguido do pós-teste de Dunn para amostras sem distribuição normal (FESTING, 2006; 

MIOT, 2017). Para avaliação do peso e teste de 1 repetição máxima/peso antes e após o final 

do protocolo foi utilizado o teste de ANOVA de duas vias seguido do pós-teste de Tukey. A 

diferença entre as médias foi considerada significativa quando o valor de p < 0,05. A análise 

dos resultados e o cálculo amostral foi realizado para análise de variância com três grupos 

sendo entre 5 e 8 animais em cada grupo de acordo com FESTING et al. (2006) para 

múltiplos experimentos. Foram incluídos a mais 20% de animais nos grupos tratados com 

doxorrubicina e 10% a mais no grupo controle para possíveis perdas durante o protocolo de 

acordo com a mortalidade encontrada no estudo de SPIVAK et al. (2013). Os dados foram 

analisados no software GraphPad Prism, versão 8.0 (Graphpad software, Califórnia, EUA). 
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5 RESULTADOS  

5.1 Efeito do treinamento resistido em modelo experimental de toxicidade induzida por 

doxorrubicina sobre o sistema cardiovascular   

5.1.1 Hemodinâmica  

Os resultados de pressão arterial sistólica (PAS) (A), pressão arterial diastólica 

(PAD) (B), pressão arterial média (PAM) (C) e freqüência cardíaca (FC) (D) após o período 

de treinamento físico ou fictício em repouso com os animais acordados estão descritos na 

Figura 12. Foi observado aumento na PAD, na FC e diminuição na PAS no grupo DOX em 

relação ao controle. O exercício conseguiu reverter o aumento da PAD e FC basal, mas não 

alterou a PAS. Não foram observadas diferenças entre os grupos na PAM.  
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Figura 12. Pressão arterial sistólica (PAS) (A), pressão arterial diastólica (PAD) (B), pressão 

arterial média (PAM) (C) e frequência cardíaca (FC) (D) após 8 semanas nos grupos controle 

(CON), doxorrubicina sedentário (DOX) e doxorrubicina + treinamento físico resistido 
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(DOX+TR). Valores expressos como média ± e.p.m (A, B e C). Valores expressos como 

mediana, interquartis, mínimo e máximo (D). Para avaliar as diferenças entre os grupos foi 

utilizado ANOVA de uma via com pós-teste de Tukey (A, B e C). Para a FC (D) foi utilizado 

o teste de Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de Dunn (n = 8/grupo). mmHg: milímetros de 

mercúrio; bpm: batimentos por minuto. 
*
p<0,05. 

***
p<0,0005. 

 

 

5.1.2 Sensibilidade espontânea e índice de efetividade do barorreflexo 

 

Em relação ao controle reflexo da pressão arterial, foi observada redução na 

sensibilidade espontânea do barorreflexo (SBR) e do índice de efetividade do barorreflexo 

(IEB) no grupo DOX em relação ao grupo CON, o TR foi capaz de aumentar a SBR e o IEB 

no grupo DOX+TR (figura 13). 
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Figura 13. Sensibilidade espontânea do barorreflexo (SBR) (A) e índice de efetividade do 

barorreflexo (IEB) (B) após 8 semanas nos grupos controle (CON), doxorrubicina sedentário 

(DOX) e doxorrubicina + treinamento físico resistido (DOX+TR). ms = milisegundos e 

mmHg = milímetros de mercúrio. Valores expressos como média ± e.p.m (A). Valores 

expressos como mediana, interquartis, mínimo e máximo (B). Para avaliar as diferenças entre 

os grupos foi utilizado ANOVA de uma via seguido do pós-teste de Tukey (A) e teste de 

Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de Dunn (B, n = 6/8/7 por grupo). *p=0,05. **p=0,061. 

***p=0,0003. 

5.1.3 Controle intrínsceco e autonômico cardíacos 

A frequência cardíaca intrínseca do miocárdio (FCIM) foi menor no grupo DOX e o 

TR não atenuou essa redução em relação ao grupo CON como pode ser visto na Figura 14. 

Observamos aumento do tônus simpático para o miocárdio no grupo DOX em relação ao 

grupo CON, que foi reduzido com o treinamento no grupo DOX+TR (figura 15A). Houve 
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atenuação na variação do tônus vagal para o coração no grupo DOX em relação ao grupo 

CON, que foi normalizado no grupo DOX+TR (figura 15B).  
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Figura 14. Frequência cardíaca intrínseca do miocárdio (FCIM) após 8 semanas nos grupos 

controle (CON), doxorrubicina sedentário (DOX) e doxorrubicina + treinamento físico 

resistido (DOX+TR). Bpm = batimentos por minuto. Valores expressos como média ± e.p.m. 

Para avaliar as diferenças entre os grupos foi utilizado ANOVA de uma via seguido do pós-

teste de Tukey. *p=0,0179. ***p=0,0009. 
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Figura 15. Tônus simpático para o miocárdio (A) e tônus vagal para o miocárdio (B) após 8 

semanas nos grupos controle (CON), doxorrubicina sedentário (DOX) e doxorrubicina + 

treinamento físico resistido (DOX+TR). Bpm = batimentos por minuto. Valores expressos 

como média ± e.p.m. Para avaliar as diferenças entre os grupos foi utilizado ANOVA de uma 

via seguido do pós-teste de Tukey. *p=0,0234. **p=0,0049. ***p=0,0002. ****p=0,0001. 
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5.1.4 Modulação autonômica vascular 

 Foi observada redução da modulação de baixa freqüência (LF abs) para o vaso no 

grupo DOX e o TR atenuou essa redução em relação ao grupo DOX como pode ser visto na 

figura 16. 
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Figura 16. Modulação de baixa freqüência absoluta (LF abs) para o vaso após 8 semanas nos 

grupos controle (CON), doxorrubicina sedentário (DOX) e doxorrubicina + treinamento físico 

resistido (DOX+TR). mmHg
2
 = milímetros de mercúrio ao quadrado. Valores expressos como 

média ± e.p.m. Para avaliar as diferenças entre os grupos foi utilizado ANOVA de uma via 

seguido do pós-teste de Tukey. *p=0,0204. **p=0,0041. 

5.1.5 Função contrátil do ventrículo esquerdo (ex vivo) 

Foi observada redução na pressão desenvolvida pelo ventrículo esquerdo (PVDE) no 

grupo DOX em relação ao grupo CON, que foi atenuada com o treinamento no grupo 

DOX+TR (figura 17).  Foi observada diminuição na derivada positiva da pressão do 

ventrículo esquerdo (dP/dt+) no grupo DOX em relação ao grupo CON, que foi revertido com 

o treinamento no grupo DOX+TR (figura 18A). Foi observada diminuição na variação da 

derivada negativa da pressão do ventrículo esquerdo (dP/dt-) no grupo DOX em relação ao 

grupo CON, e o treinamento não foi capaz de reverter essa redução no grupo DOX+TR  

(figura 18B).   
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Figura 17. Pressão desenvolvida pelo ventrículo esquerdo (PVDE) após 8 semanas nos 

grupos controle (CON), doxorrubicina sedentário (DOX) e doxorrubicina + treinamento físico 

resistido (DOX+TR). mmHg = milímetros de mercúrio. Valores expressos como média ± 

e.p.m. Para avaliar as diferenças entre os grupos foi utilizado ANOVA de uma via seguido do 

pós-teste de Tukey. **p<0,005. 
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Figura 18. Derivada positiva da pressão do ventrículo esquerdo (dP/dt+) (A) e derivada 

negativa da pressão do ventrículo esquerdo (dP/dt-) (B) após 8 semanas nos grupos controle 

(CON), doxorrubicina sedentário (DOX) e doxorrubicina + treinamento físico resistido 

(DOX+TR). mmHg/s = milímetros de mercúrio. Valores expressos como média ± e.p.m. Para 

avaliar as diferenças entre os grupos foi utilizado ANOVA de uma via seguido do pós-teste de 

Tukey. *p<0,05. **p<0,005. 
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5.1.6 Marcadores de estresse oxidativo no ventrículo esquerdo 

Os animais do grupo DOX tiveram aumentos da geração de espécies reativas de oxigênio 

(EROS), de malondialdeído, redução nos grupos sulfidril total, glutationa e da atividade 

enzimática da superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT) em relação ao grupo CON. O TR 

reduziu a geração de EROS, os níveis de malondialdeído e atenuou a redução na atividade da 

CAT nos animais treinados em relação ao grupo DOX. Os dados referentes aos marcadores de 

estresse oxidativo podem ser observados na Figura 19. 
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Figura 19. Imagens representativas da geração de espécies reativas de oxigênio (EROS) (A) 

(escala 25 μm), intensidade da fluorescência por dihidroetídio (DHE) da geração de EROS 

(B) Quantificação de malondialdeído (C), sulfidril total (D), glutationa (E), superóxido 
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dismutase (F) e catalase (G) no ventrículo esquerdo após 8 semanas nos grupos controle 

(CON), doxorrubicina sedentário (DOX) e doxorrubicina + treinamento físico resistido 

(DOX+TR). nmol = nanomol; mg  = miligramas; umol = micromol; U SOD = unidades de 

superóxido dismutase; U CAT = unidades de catalase. Valores expressos como média ± e.p.m 

(B, C, D, E, G). Valores expressos como mediana, interquartis, mínimo e máximo (F). Para 

avaliar as diferenças entre os grupos foi utilizado ANOVA de uma via seguido do pós-teste de 

Tukey (B, C, D, E, G) e teste de Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de Dunn (F, n = 

6/grupos). *p<0,05. **p<0,005. ***p<0,0005. ****p<0,0001. 

5.1.7 Western Blotting de akt total e akt fosforilada no ventrículo esquerdo 

 
 

Houve diminuição na fosforilação da Akt (Akt-p)/Akt total (Akt-t) no grupo DOX e 

DOX+TR em relação ao grupo CON. A Akt-p/Akt-t foi maior no grupo DOX+TR em 

relação ao grupo DOX (figura 20). 
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Figura 20. Quantificação da P-Akt/T-Akt no ventrículo esquerdo após 8 semanas nos grupos 

controle (CON), doxorrubicina sedentário (DOX) e doxorrubicina + treinamento físico 

resistido (DOX+TR). Ser473 = resíduo de serina 473; p = fosforilada; t = total; KDa = 

quilodalton. Valores expressos como média ± e.p.m. Para avaliar as diferenças entre os grupos 

foi utilizado ANOVA de uma via seguido do pós-teste de Tukey. **p<0,005. ***p<0,005. 

****p<0,0001. 
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5.1.8 Morfologia cardíaca  

Foi observada redução da área de secção transversal do cardiomiócito/comprimento da 

tíbia nos animais tratados com DOX em relação ao grupo CON. Os animais submetidos ao 

TR tiveram aumento dessa variável em relação ao grupo DOX (figura 21). 
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Figura 21. Imagens representativas da área de secção transversal do cardiomiócito (ASTC) 

(A) e gráfico da ASTC/comprimento da tíbia (B) após 8 semanas nos grupos controle (CON), 

doxorrubicina sedentário (DOX) e doxorrubicina + treinamento físico resistido (DOX+TR). 

mm = milímetros quadrados; dm = decímetro. Escala 80 μm e objetiva 100x. Valores 

expressos como média ± e.p.m. Para avaliar as diferenças entre os grupos foi utilizado 

ANOVA de uma via seguido do pós-teste de Tukey. *p<0,05. ***p<0,005. ****p<0,0001. 
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5.2 Efeito do treinamento resistido em modelo experimental de toxicidade induzida por 

doxorrubicina sobre o sistema musculoesquelético 

5.2.1 Peso corporal 

Não houve diferença entre o peso dos animais antes do início de protocolo de 

treinamento. Houve aumento do peso corporal no grupo CON em relação ao peso basal. Ao 

final dos 60 dias tanto o grupo DOX quanto DOX+TR teve redução do peso em relação ao 

CON (Figura 22). 
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Figura 22. Peso corporal antes e após 8 semanas nos grupos controle (CON), doxorrubicina 

sedentário (DOX) e doxorrubicina + treinamento físico resistido (DOX+TR). Valores 

expressos como média ± e.p.m. Para avaliar as diferenças entre os grupos foi utilizado 

ANOVA de duas via seguido do pós-teste de Tukey. ***p<0,0005. ****p<0,0001. 

 

 

5.2.2 Força muscular das patas traseiras 

 

Não houve diferença entre o teste de repetição máxima (RM) (g)/peso (g) dos 

animais antes do início de protocolo de treinamento. Ao final do protocolo de treinamento, 

observamos menor força/peso no grupo DOX em relação ao grupo CON (p < 0,05), o 

treinamento aumentou a força no grupo DOX+TR (p < 0,05) em relação ao grupo DOX e em 

relação ao basal intragrupo (Figura 23). 
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Figura 23. Teste de repetição máxima/peso corporal antes e após 8 semanas nos grupos 

controle (CON), doxorrubicina sedentário (DOX) e doxorrubicina + treinamento físico 

resistido (DOX+TR). 1 RM (1 repetição máxima). Valores expressos como média ± e.p.m. 

Para avaliar as diferenças entre os grupos foi utilizado ANOVA de duas via seguido do pós-

teste de Tukey. **p<0,005. ****p<0,0001. 

 

5.2.3 Área de secção transversa do músculo plantar 

 
 

Houve redução da área de secção transversa do músculo plantar/comprimento da 

tíbia nos animais DOX em relação ao grupo CON, o TR foi capaz de aumentar essa 

variável nos animais do grupo DOX+TR em relação ao grupo DOX (figura 24). 
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Figura 24. Área de secção transversa do músculo plantar/comprimento da tíbia após 8 

semanas nos grupos controle (CON), doxorrubicina sedentário (DOX) e doxorrubicina + 

treinamento físico resistido (DOX+TR). mm
2
/cm = milímetros quadrados/centímetro. Valores 

expressos como média ± e.p.m. Para avaliar as diferenças entre os grupos foi utilizado 

ANOVA de duas via seguido do pós-teste de Tukey. **p=0,0074. ***p=0,0001. 

 

5.2.4 Western Blotting de akt total e akt fosforilada no músculo plantar 

Não foram observadas diferenças na Akt-p/Akt-t no músculo plantar entre os 

animais dos grupos CON, DOX e DOX+TR (figura 25). 
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Figura 25. Quantificação da P-Akt/T-Akt no músculo plantar após 8 semanas nos grupos 

controle (CON), doxorrubicina sedentário (DOX) e doxorrubicina + treinamento físico 
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resistido (DOX+TR). Ser473 = resíduo de serina 473; p = fosforilada; t = total; KDa = 

quilodalton. Valores expressos como média ± e.p.m. Para avaliar as diferenças entre os grupos 

foi utilizado ANOVA de uma via seguido do pós-teste de Tukey.  

 

5.2.5 Marcadores de estresse oxidativo no músculo plantar 

 
 

O grupo DOX teve aumento da geração de EROS, malondialdeído e redução da 

atividade das enzimas SOD e CAT em relação ao grupo CON. O TR reduziu a geração de 

EROS, malondialdeído e atenuou a redução na atividade das enzimas SOD e CAT nos 

animais treinados em relação ao grupo DOX. Não houve diferença entre os grupos para o 

sulfidril total e glutationa entre os grupos. Os dados referentes aos marcadores de estresse 

oxidativo podem ser observados na figura 26. 

 

 



 

45 

 

Figura 26. Imagens representativas da geração de espécies reativas de oxigênio (EROS) (A) 

(escala 25 μm), intensidade da fluorescência por dihidroetídio (DHE) da geração de EROS 

(B) Quantificação de malondialdeído (C), sulfidril total (D), glutationa (E), superóxido 
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dismutase (F) e catalase (G) no músculo plantar após 8 semanas nos grupos controle (CON), 

doxorrubicina sedentário (DOX) e doxorrubicina + treinamento físico resistido (DOX+TR). 

nmol = nanomol; mg  = miligramas; umol = micromol; U SOD = unidades de superóxido 

dismutase; U CAT = unidades de catalase. Valores expressos como média ± e.p.m (B, C e F). 

Valores expressos como mediana, interquartis, mínimo e máximo (D, E e G). Para avaliar as 

diferenças entre os grupos foi utilizado ANOVA de uma via seguido do pós-teste de Tukey 

(B, C e F) e teste de Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de Dunn [(D, n = 8/grupo), (E, n = 

12/grupo) e (G, n = 8/10/7). *p<0,05. **p<0,005. ***p<0,0005. ****p<0,0001. 
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6 DISCUSSÃO 

A DOX, apesar de amplamente utilizada no tratamento do câncer, pode levar a danos 

no sistema cardiovascular induzindo insuficiência cardíaca (ZHANG, 2012). Por outro lado, o 

exercício físico possui reconhecido efeito protetor sobre o sistema cardiovascular e 

musculoesquelético. No entanto, a maioria dos estudos com exercício físico utiliza 

intensidades moderada e alta (ALVES et al., 2014; DA PALMA et al., 2016; GRANS et al., 

2014; LEBRASSEUR; WALSH; ARANY, 2011). A fragilidade da população em tratamento 

quimioterápico torna-a muitas vezes impossibilitada de realizar essa modalidade e intensidade 

de esforço físico (GILLIAM; ST. CLAIR, 2011; YOON et al., 2016).  Por conseguinte, o 

objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos do TR com intensidade leve nas alterações 

deletérias induzidas pela DOX nesses sistemas. O presente estudo mostrou que o TR de leve 

intensidade atenuou os efeitos deletérios da DOX sobre a frequência cardíaca, pressão arterial 

diastólica, sensibilidade do barorreflexo, tônus autonômico cardíaco, modulação autonômica 

vascular, contratilidade do miocárdio, estresse oxidativo, fosforilação da Akt e área de secção 

transversa do cardiomiócito. Já no músculo esquelético o TR de intensidade leve atenuou a 

redução da força muscular, a redução na área de secção transversa da fibra muscular e o 

estresse oxidativo no músculo plantar dos animais tratados com DOX.  

O uso crônico da DOX induz alterações cardiovasculares dose-dependentes sendo 

doses cumulativas de 15 mg/kg capazes de levar a insuficiência cardíaca e miotoxicidade 

(BASSER; GREEN, 1993; HAYWARD; HYDOCK, 2007). No presente estudo foram 

utilizadas doses semanais de 2,5 mg/kg de DOX, 1 vez na semana por 6 semanas, com 

acúmulo de 15 mg/kg ao final do período. A maioria dos estudos utiliza doses administradas 

em bolus indicativas das doses acumuladas em humanos, porém, a DOX não é tipicamente 

administrada em dose única e sim, com doses menores administradas em ciclos semanais, 

sendo o esquema utilizado no presente estudo mais semelhante ao utilizado na prática clínica 

(VAN DALEN; VAN DER PAL; KREMER, 2016). A dose utilizada reduziu as variáveis de 

contratilidade cardíaca como PDVE, dP/dt+ e dP/dt-, além de aumentar a geração de espécies 

reativas de oxigênio (EROS) e a peroxidação lipídica no miocárdio. Chicco et al. (2006) 

verificaram diminuição da PDVE, dP/dt+ e dP/dt- com o uso de DOX com a mesma dose 

utilizada no presente estudo. Hydock et al. (2011) observaram menor força de contração ex 

vivo nos músculos sóleo e extensor longo dos dedos quando utilizada a mesma dose. Vários 

autores observaram aumento da peroxidação lipídica com uso de doses agudas e crônicas de 
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DOX no coração e músculo esquelético (AKOLKAR et al., 2017; CHICCO; SCHNEIDER; 

HAYWARD, 2005; DOLINSKY et al., 2013; OMÓBÒWÁLÉ et al., 2017; OYAGBEMI et 

al., 2017; SHIRINBAYAN; ROSHAN, 2012). Esses achados confirmam que o modelo 

utilizado no presente estudo induziu a toxicidade nos animais tratados com DOX.  

Na avaliação hemodinâmica, os resultados indicaram redução da FC nos animais 

treinados, que pode ser atribuído em parte ao aumento na SBR arterial, redução do tônus 

simpático e aumento do tônus vagal. Outros autores também observaram melhor sensibilidade 

do barorreflexo, redução do tônus simpático e aumento do tônus vagal para o coração com o 

TR em outros modelos animais de doeça cardiovascular (DA PALMA et al., 2016; GOMES 

et al., 2017; MACEDO et al., 2016; SHIMOJO et al., 2015). A sensibilidade do barorreflexo é 

um importante marcador na evolução das doenças cardiovasculares e determina a regulação 

neural do sistema cardiovascular (LA ROVERE; PINNA; RACZAK, 2008). A diminuição da 

sensibilidade do barorreflexo espontâneo pode predispor a desregulação autonômica e está 

relacionado a um pior prognóstico nas doenças cardiovasculares (PINNA; MAESTRI; LA 

ROVERE, 2015). Além disso, nos animais treinados também foi observado maior índice de 

efetividade do barorreflexo em relação ao grupo DOX indicando maior efeito do barorreflexo 

no controle da FC nesse grupo (DI RIENZO et al., 2001).  

Durante o exercício ocorre contração do músculo esquelético e, portanto aumento da 

resistência vascular periférica e da pressão arterial.  Realizando-se de forma repetida, observa-

se aumento na sensibilidade do barorreceptor aórtico, provavelmente pela melhor 

complacência arterial, que promove aumento do disparo aferente e pode ser uma das causas 

do aumento da SBR após o treinamento (BRUM et al., 2000). Além disso, o treinamento 

físico de baixa intensidade promove aumento da plasticidade de neurônios em subnúcleos pré-

autonômicos do núcleo paraventricular do hipotálamo (PVN) dependentes da integridade do 

barorreceptor que se correlacionam com a bradicardia de repouso após o treinamento tanto em 

ratos normotensos e hipertensos o que pode estar relacionado à redução da FC encontrada nos 

animais treinados no presente estudo por melhor controle barorreflexo e aumento do tônus 

vagal (CAVALLERI et al., 2011).  Entretanto, em animais com insuficiência cardíaca a 

normalização do tônus simpático tem sido mais estudado e atribuído à redução da FC nesses 

animais, porém estudos recentes mostraram também que nesses animais o aumento do tônus 

vagal e SBR é um fator importante na melhor regulação hemodinâmica encontrada após o 

treinamento físico (ICHIGE et al., 2016; KOBA; HISATOME; WATANABE, 2014). 
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Portanto, a redução da FC basal encontrada no presente estudo deve-se a redução do tônus 

simpático associado ao aumento do tônus vagal, pois não foram encontradas diferenças na 

freqüência cardíaca intrínseca do miocárdio.  

Além disso, a DOX leva a alteração do tônus vascular periférico devido ao aumento 

na resistência vascular periférica e elevação da PAD. O treinamento melhora a função 

endotelial no leito vascular devido ao estresse do cisalhamento (BOO; JO, 2003). Hayward et 

al. (2013) mostraram que a DOX reduziu a reposta ao vasorrelaxamento independente de 

endotélio, induzido pelo nitroprussiato de sódio, e a resposta dependente do endotélio 

induzida pela acetilcolina in vitro. Macedo et al. (2016) mostraram aumento na resposta 

vasodilatadora endotélio dependente induzida pela acetilcolina causada pelo TR em animais 

normotensos in vitro. Esse pode ter sido um dos mecanismos responsáveis pelos ajustes 

ocorridos na PAD no presente estudo.  

No estudo de Macedo et al. (2016), o autor encontrou redução da modulação de LF 

abs para o vaso, porém, no presente estudo encontramos o resultado inverso. Apesar de 

controverso, em animais com insuficiência cardíaca, aumento de tônus simpático e de 

resistência vascular periférica, observa-se redução da LF abs vascular como observado no 

estudo de Morais et al. (2015). A interpretação dessa variável é geralmente relacionada ao 

aumento da atividade simpática vascular, porém a redução da biodisponibilidade de óxido 

nítrico também pode promover redução da LF abs vascular (STAUSS, 2007). Além disso, 

outros fatores podem estar relacionados à redução da modulação de LF abs para o vaso como 

saturação da neurotransmissão sináptica (RADAELLI et al., 1999), que impede as oscilações 

normais da pressão arterial, e a própria atenuação da sensibilidade do barorreflexo (JACOB et 

al., 1995). Assim, o aumento de LF abs observada nos animais treinados indica uma melhora 

na modulação autonômica para o vaso que corrobora com a melhora da SBR e tônus 

autonômico para o coração.   

A redução da PAS pode ser decorrente da menor contratilidade miocárdica observada 

pela diminuição da PDVE, dP/dt+ e dP/dt- nos animais do grupo DOX. Esses achados são 

semelhantes aos de Pfannenstiel e Hayward (2018) que observaram redução da PDVE, dP/dt+ 

e dP/dt- nos animais tratados com DOX que foram prevenidas pelo TR quando realizado 

previamente a indução com DOX. PDVE e dP/dt+ são marcadores de função sistólica e os 

mecanismos relacionados à redução desses parâmetros com o uso da DOX são o aumento da 

apoptose dos cardiomiócitos, redução nos estoques de cálcio e mudanças deletérias na cadeia 
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pesada de miosina (CHILDS et al., 2002; HYDOCK et al., 2011). Já o relaxamento altera-se 

principalmente pela redução da recaptação de cálcio pela redução da atividade da Ca
2+

-

ATPase do retículo sarcoplasmático (SERCA) e fosfolambam, assim como da redução da 

expressão dessas proteínas (ZHANG et al., 2014). Mesmo uma única sessão de treinamento 

resistido mostrou aumentar a contratilidade do miocárdio (FERNANDES et al., 2015). 

Ahmadiasl et al. (2012) mostraram aumentos na PDVE, dP/dt+ e dP/dt- com 1 e 3 meses de 

TR. Observamos no presente estudo que mesmo em baixa intensidade, o TR atenuou a 

redução da PDVE e dP/dt+ induzidos pela DOX.  

Um dos principais mecanismos deletérios da DOX na função cardíaca é o aumento do 

estresse oxidativo que pode promover alteração de função da célula devido a oxidação de 

organelas intracelulares e de membrana (CHATTERJEE et al., 2010). A ligação de estruturas 

celulares a EROS, em muitos casos, leva a perda de função que pode ser temporária ou 

definitiva, nesse ultimo caso, observa-se proteólise, necrose, autofagia e apoptose (SALO et 

al., 1990; SHRINGARPURE et al., 2003; SHRINGARPURE; GRUNE; DAVIES, 2001). 

Rabelo et al. (2001) observaram correlação positiva entre o aumento do estresse oxidativo do 

miocárdio e a disfunção barorreflexa e do estresse oxidativo e o aumento da pressão diastólica 

final do ventrículo esquerdo. Observamos, no presente estudo, que os animais do grupo 

treinado tiveram redução da geração de EROS, malondialdeído e aumento da atividade da 

CAT em relação ao grupo DOX. Além do aumento do estresse oxidativo causado pela DOX 

de forma direta, a hiperatividade simpática e o aumento de catecolaminas circulantes tem sido 

associados ao aumento do estresse oxidativo (BEHONICK et al., 2001; BERTAGNOLLI et 

al., 2008). Assim, a redução do tônus simpático observada nos animais tratados com 

DOX+TR pode promover redução dos danos oxidativos induzidos pela menor formação de 

EROS.  

O aumento na geração de EROS pode promover alterações moleculares como 

oxidação de componentes celulares que levam ao funcionamento deficiente da célula. As 

membranas das células cardíacas e das organelas intracelulares podem ser oxidadas levando a 

formação de aldeídos tóxicos, sendo a peroxidação lipídica mensurada como um marcador de 

estresse oxidativo (CIPAK GASPAROVIC et al., 2017). Estudos com humanos e animais 

indicam o efeito potencial da avaliação da peroxidação lipídica em predizer a progressão das 

doenças cardiovasculares e resposta a terapias (HO et al., 2013). Vários autores mostraram o 

aumento dos níveis de peroxidação lipídica do miocárdio com uso da DOX e o efeito protetor 

do treinamento físico aeróbico sobre esse marcador (ASCENSÃO et al., 2005a, 2005b, 2006; 
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ASHRAFI; ROSHAN, 2012; CHICCO; SCHNEIDER; HAYWARD, 2006; DOLINSKY et 

al., 2013; SHIRINBAYAN; ROSHAN, 2012; SMUDER et al., 2011; WONDERS et al., 

2009).  A elevação na atividade da CAT nos animais treinados observada no presente estudo 

pode indicar a redução da formação de radicais hidroxila a partir do peróxido de hidrogênio 

(SCHNEIDER; OLIVEIRA, 2004). O radical hidroxila tem um importante papel no início da 

peroxidação lipídica, sendo altamente danoso para a membrana celular (YU, 1994). Outros 

autores observaram aumento do conteúdo da SOD, CAT e redução da peroxidação lipídica no 

músculo cardíaco de animais com toxicidade induzida por DOX submetidos ao treinamento 

físico aeróbico (ASHRAFI; ROSHAN, 2012; SHIRINBAYAN; ROSHAN, 2012; SMUDER 

et al., 2011). Portanto, a redução da geração de ânions superóxidos e o aumento na atividade 

da enzima catalase reduziu a peroxidação lipídica no coração dos animais treinados.  

Doenças e processos patológicos ligados ao aumento do estresse oxidativo levam à 

redução dos grupos sulfidril total e glutationa (GSH) (COMINI, 2016; DENEKE, 2001). 

Outros autores observaram diminuição da GSH no coração que foi mais intenso com a maior 

concentração e tempo de exposição à DOX (ASCENSÃO et al., 2005b; NORDGREN; 

WALLACE, 2014; SANGOMLA et al., 2018). A DOX pode ser excluída dos cardiomiócitos 

associada ao GSH por bombas de proteínas resistentes a multidroga (MRP1/GS-X) e RLIP76, 

o que causa a rápida depleção do GSH (AWASTHI et al., 2008; KRAUSE et al., 2007). 

Krause et al. (2007) observaram aumento da expressão e atividade da MRP1/GS-X ATPase 

com o treinamento físico. A extrusão do GSH com a DOX causa redução na geração de 

EROS e, portanto da peroxidação lipídica, como observamos no presente estudo, porém reduz 

a disponibilidade de GSH dentro da célula para sua ressíntese (DENEKE; FANBURG, 1989). 

Além do aumento do estresse oxidativo, a DOX quando utilizada de forma crônica 

aumenta a atividade de fosfatases que promovem desfosforilação da Akt, uma proteína 

envolvida na sobrevivência, crescimento celular e angiogênese (DATTA; BRUNET; 

GREENBERG, 1999; SIN et al., 2016).  No presente estudo, observamos redução da 

fosforilação da Akt nos animais tratados com DOX e aumento nos animais submetidos ao 

treinamento. No coração, o treinamento físico tem sido associado ao aumento da fosforilação 

da Akt que pode ser ativada por estímulos mecânicos e está relacionada à melhor função 

contrátil e redução de freqüência cardíaca in vivo como foi observado no presente estudo 

(CECI; ROSSJR; CONDORELLI, 2004; CONDORELLI et al., 2002). O aumento da 

fosforilação da Akt no miocárdio dos animais do grupo DOX+TR inibe a redução do tamanho 

do cardiomiócito e da função cardíaca (TANIYAMA; WALSH, 2002). No presente estudo, 

foi observado diminuição da ASTC/comprimento da tíbia nos animais tratados com DOX que 
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foi atenuada com o TR. Outros autores observaram menor ASTC em animais tratados com 

DOX como foi comprovado no grupo DOX e DOX+TR (RÄSÄNEN et al., 2016; 

STURGEON et al., 2015; WANG et al., 2016). O treinamento melhora o balanço entre 

síntese/degradação que leva a redução da atrofia cardíaca. Além disso, a redução do estresse 

oxidativo e da hiperativação neurohumoral podem contribuir para redução da degradação e 

apoptose dos cardiomiócitos (YU et al., 2017).  

Além das alterações musculares indiretas induzidas pela insuficiência cardíaca, a 

DOX acumula no músculo esquelético levando à disfunção muscular dose-dependente 

(HAYWARD et al., 2013; SPIVAK, 2013). A redução de massa muscular tanto na 

insuficiência cardíaca quanto em pacientes em tratamento para o câncer está relacionado a um 

pior prognóstico e redução da qualidade de vida (OKOSHI et al., 2013; UTECH et al., 2012). 

Já está bem estabelecido na literatura que o treinamento resistido é mais efetivo que o 

aeróbico em manter a massa muscular esquelética através do aumento da síntese protéica e 

inibição da degradação muscular (LEBRASSEUR; WALSH; ARANY, 2011). O tamanho da 

fibra muscular depende do equilíbrio entre síntese protéica promovida pelo TR através da 

cascata Akt-mTOR e degradação por ubiquitina ligases músculo específicas (OGASAWARA 

et al., 2013; ZANCHI et al., 2009). Em contrapartida a DOX leva a redução da fosforilação da 

Akt-mTOR e aumento de ubiquitina ligases no músculo esquelético (DICKINSON et al., 

2017; KAVAZIS; SMUDER; POWERS, 2014).  

Assim, o TR realizado durante a quimioterapia pode ser uma estratégia benéfica nesse 

público para manutenção da força, massa muscular e qualidade de vida. Quando realizado em 

baixa intensidade é mais bem tolerado mesmo para indivíduos mais debilitados sem gerar 

aumento excessivo de oxidantes que poderiam contribuir para aumento do catabolismo 

muscular (ARGILÉS et al., 2012; ÇAKIR-ATABEK et al., 2010). Nesse sentido, foi 

observada redução da força muscular pelo peso dos animais no grupo DOX que foi atenuada 

no grupo DOX+TR mesmo com a carga de 40%, considerada de intensidade leve (FUJITA et 

al., 2007). Esses achados são condizentes com os de Macedo et al. (2016) que mostraram 

aumento de força muscular em animais saudáveis submetidos ao TR de leve intensidade. 

A área de secção transversa do músculo e da fibra muscular está diretamente 

relacionada à maior força muscular (SCHOENFELD, 2010). O TR promove alterações 

estruturais no músculo esquelético, demonstrada no presente estudo pela atenuação da 

redução da AST do músculo plantar nos animais treinados. Estudos prévios demonstraram o 

efeito protetor do treinamento quando realizado previamente a doses agudas de DOX 

(BREDAHL et al., 2016; KAVAZIS; SMUDER; POWERS, 2014; SMUDER et al., 2011). 



 

53 

 

Até o presente momento, em relação ao exercício durante o uso da DOX, só foi encontrado na 

literatura o estudo de Dickinson et al. (2017) que mostrou redução da área de secção 

transversa da fibra muscular do sóleo e da fosforilação de mTOR e demonstraram o efeito 

protetor do exercício físico aeróbico sobre esses parâmetros.  

No presente estudo, não foram observadas diferenças na Akt-p/Akt-t no músculo 

plantar entre os grupos. A redução da akt foi demonstrada no estudo de Sin et al. (2016) com 

dose 18 mg/kg no qual o autor avaliou após 5 dias com forma de indução em bolus o que pode 

ter contribuído para os efeitos diferentes encontrados. A utilização de doses mais baixas por 

sessão e distribuídas em semanas diferentes tem sido utilizada na clínica como uma forma de 

diminuir os efeitos adversos causados pela doxorrubicina (MINOTTI et al., 2004). Estudos 

mostram que a fosforilação da Akt está aumentada após o TR ativando proteínas responsáveis 

pela transdução do sinal que tem como efeito a síntese proteica no músculo esquelético (CAI 

et al., 2018; FUJITA et al., 2007). Porém, estudos em modelos de diferentes condições 

fisiopatológicas são controversos (KHAMOUI et al., 2016; KHWAJA, 1999; LUO et al., 

2013). O TR pode levar ao maior tamanho da fibra sem aumento da fosforilação da Akt como 

em modelo de envelhecimento (LUO et al., 2013) ou aumento no tamanho da fibra muscular 

com maior ativação da Akt como em modelo de infarto agudo do miocárdio (CAI et al., 

2018). As alterações de tamanho da fibra muscular podem ser decorrentes da ativação de 

mecanismos que levam à hipertrofia ou inibição de mecanismos de degradação, sendo o 

catabolismo muscular regulado pelo sistema ubiquitina-proteossoma, autofagia e apoptose 

(ATTAIX et al., 2005; AVERSA et al., 2016; LI et al., 2018b).  

A tensão muscular exercida pelo exercício resistido de leve intensidade promove 

aumento metabólico sem dano muscular, nem aumento de marcadores inflamatórios 

promovendo prevenção da atrofia muscular (MACEDO et al., 2014; RIBEIRO et al., 2017). 

Na atrofia muscular, observa-se aumento de proteólise em detrimento da síntese protéica que 

levam a redução da AST e do músculo (KANDARIAN; JACKMAN, 2006). O sistema 

ubiquitina proteossoma regula a proteólise, sendo atrogina-1 e MuRF-1 as ubiquitinas E3 

ligases mais importantes na regulação da degradação muscular (BODINE, 2001). Além disso, 

a oxidação de proteínas tem sido relacionadas ao aumento da degradação, mesmo sem 

ubiquitinação das mesmas (SHRINGARPURE et al., 2003).  

Nesse sentido, ratos com insuficiência cardíaca têm hiperatividade da NADPH oxidase 

que gera aumento do estresse oxidativo e do sistema ubiquitina proteossoma no músculo 

plantar levando a atrofia desse músculo (CUNHA et al., 2017; GLASS, 2005; POWERS; 

SMUDER; CRISWELL, 2011). Guarnier et al. (2010) observaram elevação no conteúdo de 
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atrogina-1 no músculo esquelético de animais com caquexia induzida por câncer associada ao 

aumento do estresse oxidativo nesse músculo levando ao estado catabólico. A hiperatividade 

neurohumoral e o aumento da concentração de catecolaminas tem sido associadas ao aumento 

do estresse oxidativo em vários tecidos (BEHONICK et al., 2001; BERTAGNOLLI et al., 

2008; RATHORE et al., 1998).  

Em relação aos marcadores de estresse oxidativo no músculo esquelético, o TR de leve 

intensidade reduziu a geração de EROS, malondialeído, atenuou a redução na atividade das 

enzimas SOD e CAT, sem alteração nos grupos sulfidril e na GSH. O aumento da defesa 

antioxidante correlacionou com o menor ataque oxidativo às membranas celulares no grupo 

treinado, evidenciado pelas menores concentrações de malondialdeído. Assim, o protocolo de 

treino protegeu do estresse oxidativo, refletido por uma menor peroxidação lipídica, associada 

à maior atividade das enzimas antioxidantes. O TR pode promover a manutenção da 

homeostase muscular e adaptações nos mecanismos defesa antioxidante reduzindo o dano 

muscular, levando a um melhor balanço redox na célula e redução do dano oxidativo 

(GOMEZ-CABRERA et al., 2005). Cai et al. (2018) observaram redução da formação de 

EROS no músculo esquelético de animais submetidos a TR após infarto agudo do miocárdio, 

sem aumento do GSH. O dano oxidativo no músculo esquelético e aumento de EROS induz 

modificação estrutural e funcional nas proteínas contráteis e formação de produtos da 

peroxidação lipídica, levando a injuria, catabolismo e morte celular (AKOLKAR et al., 2017; 

CANTON et al., 2004). Em animais com insuficiência cardíaca, o treinamento mostrou 

reduzir o estresse oxidativo e a hiperatividade do sistema ubiquitina-proteossoma levando a 

prevenção da atrofia do músculo plantar (CUNHA et al., 2017). Porém, esses autores não 

encontraram o mesmo resultado nos animais sham submetidos ao mesmo treinamento, nesse 

estudo não foram encontradas alterações na geração de EROS e nem na peroxidação lipídica 

em relação ao controle não treinado (CUNHA et al., 2017). O mesmo foi observado por 

Padilha et al. (2017) mostraram redução de malondialdeído, peroxidação lipídica e aumento 

do GSH em modelo de caquexia induzida por tumor, porém o mesmo não observou os 

mesmos achados nos animais exercitados sem tumor.  

Os resultados indicam que o TR de leve intensidade atenuou a redução de força, da 

área de secção transversa muscular e reduziu o estresse oxidativo no músculo plantar dos 

animais treinados. Consequentemente, pretendemos investigar os efeitos protetores do TR 

sobre marcadores atróficos como Atrogin-1 e MuRF no presente modelo em estudos futuros. 

Em vista, no processo de reabilitação clínica, os dados do presente estudo indicam que o TR é 
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apropriado para ser realizado durante os estágios iniciais da quimioterapia o que pode 

promover benefícios tanto sobre o sistema musculoesquelético como cardíaco.  
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7 CONCLUSÃO 

No presente estudo foi possível observar a capacidade do treinamento resistido de 

leve intensidade, realizado durante oito semanas, em atenuar os efeitos deletérios causados 

pelo uso da doxorubicina. No aspecto cardiovascular foi demonstrado o aumento da 

sensibilidade e índice de efetividade do barorreflexo que levou ao melhor controle 

autonômico cardíaco, modulação autonômica vascular e hemodinâmica. Observamos efeitos 

protetores do exercício como aumento da fosforilação da Akt e redução do estresse oxidativo 

que levou ao aumento da área de secção transversa do cardiomiócito e contratilidade cardíaca. 

No músculo esquelético observamos atenuação na redução da força muscular, área de secção 

transversa do músculo esquelético e do estresse oxidativo.   

 

Figura 27. Esquema dos dados encontrados nos animais do grupo DOX e DOX+TR. EROS: 

espécies reativas de oxigênio; pAkt: Akt fosforilada; ASTC: área de secção transversa do 

cardiomiócido; PDVE: pressão desenvolvida pelo ventrículo esquerdo; dP/dT+: derivada 

positiva da pressão do ventrículo esquerdo; dP/dT-: derivada negativa da pressão do 

ventrículo esquerdo; LF abs: baixa frequência absoluta; FC: frequência cardíaca; ASTP: área 

de secção transversa do músculo plantar. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As perspectivas futuras são avaliar o dano ao DNA através do método de TUNEL para 

avaliar se o treinamento levou a redução da apoptose e esclarecer o possível envolvimento do 

sistema ubiquitina-proteossoma no músculo esquelético no presente modelo animal. Além 

disso, a inclusão de um modelo animal com câncer associado ao TR e uso de DOX pode 

promover uma aproximação mais real dos acontecimentos fisiopatológicos observados na 

prática clínica.  
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