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RESUMO 
 

O envelhecimento é caracterizado por um declínio progressivo das funções 

orgânicas. Contudo, tem sido reconhecido um papel importante ao exercício 

físico regular na melhoria da funcionalidade geral do organismo promovendo o 

estado geral de saúde dos indivíduos. O presente estudo teve como objectivos: 

1) estudar a associação entre VO2máx e idade; 2) avaliar a associação 

existente entre as rupturas e danos oxidativos DNA em linfócitos e idade; 3) 

avaliar a associação entre as rupturas e danos oxidativos de DNA em linfócitos 

e o VO2máx. Para a consecução destes objectivos, foi reunida uma amostra de 

37 indivíduos saudáveis, não fumadores, do sexo masculino, com idade média 

de 50,5±16,6 anos, altura média de 169,68±8,44cm, peso médio de 

74,01±9,24kg e um VO2máx relativo médio de 41,95 ± 10,72 mL/kg/min. A 

aptidão cardiorespiratória foi avaliada através da realização do protocolo de 

Bruce com medição directa do consumo de oxigénio. Para avaliação das 

rupturas de DNA e rupturas mais danos oxidativos de DNA de linfócitos, 

recorreu-se ao método do ensaio do cometa (comet assay - single cell gel 

electrophoresis). Os resultados evidenciaram uma correlação inversa entre a 

idade e o VO2máx relativo (r = -,734; p = ,000), positiva com as rupturas no 

DNA em linfócitos e positiva também com as rupturas mais danos oxidativos de 

DNA em linfócitos (r = ,694; p = ,000; r = ,646; p = ,000, respectivamente). No 

que respeita ao VO2máx, esta variável também se correlacionou com as 

rupturas de DNA em linfócitos e rupturas mais danos oxidativos de DNA em 

linfócitos (r = -,590; p = ,000; r = -,453; p = ,000, respectivamente). Em suma, 

os resultados obtidos no presente estudo demonstram que indivíduos mais 

velhos apresentam danos de DNA em linfócitos mais elevados 

comparativamente aos indivíduos mais novos, e que estes valores mais 

elevados estão associados a níveis de VO2máx mais baixos. 

 

Palavras-chave: capacidade cardiorespiratória, envelhecimento, danos de 

DNA, linfócitos. 
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ABSTRACT 
 

 

The ageing is characterized by a progressive decrease of the organic 

functions. However an important role has been recognized for regular exercise 

in improving the overall functionality of the body promoting the general health of 

individuals. The present aims to: 1) study the association between VO2max and 

age; 2) evaluate the existing association between DNA damage and oxidative 

damage in lymphocytes and age; 3) evaluate the association between DNA 

damage and oxidative damage in lymphocytes and VO2max. To achieve this, it 

was gathered a sample of 37 healthy individuals, non-smokers, male, with an 

average age of 50.5±16.6 years old, average height of 169.68±8.44cm, average 

weight of 74.01±9.24kg and a average VO2max of 41.95 ± 10.72 mL/kg/min. 

The cardiorespiratory fitness was evaluated through the completion of the 

protocol of Bruce with direct measurement of oxygen consumption. For 

evaluation of DNA damage and oxidative DNA damage in lymphocytes, it was 

used the method of comet assay (comet assay - single cell gel electrophoresis). 

Results showed an inverse correlation between age and VO2max (r = -,734; p = 

,000), positive with DNA damage in lymphocytes and positive with oxidative 

DNA damage in lymphocytes, as well (r = ,694; p = ,000; r = ,646; p = ,000, 

respectively). Regarding VO2max, this variable is also correlated with the DNA 

damage in lymphocytes and oxidative DNA damage in lymphocytes (r = -,590; p 

= ,000; r = -,453; p = ,000, respectively). In short, the results of this study show 

that older individuals have higher DNA damage in lymphocytes compared to 

younger individuals, and that these higher levels are associated with lower 

levels of VO2máx. 

 
 

Key-words: aerobic capacity, ageing, DNA damage, lymphocyte. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

A relação entre o exercício físico e saúde tem sido, nas últimas décadas, 

foco de bastante interesse e de estudo por parte da comunidade científica. 

Apesar de que já desde épocas remotas se ter salientado o valor do exercício 

físico como forma de tratamento e de melhoria da saúde, é nas últimas 

décadas que o valor epidemiológico desta relação tem sido verdadeiramente 

estudado. 

O Homem actual é fruto de todo um processo evolutivo, que lhe permitiu 

prosseguir até aos dias de hoje. Durante milhares de anos os antepassados 

mais próximos do Homem actual dependeram fortemente das suas 

capacidades motoras para a sobrevivência, não só pela necessidade de fuga 

aos seus predadores mas também porque estes eram sobretudo caçadores e 

recolectores (Leroi-Gourhan, 1987). Neste sentido, de acordo a teoria 

Darwinista, semelhante ao que ocorre ainda hoje no mundo selvagem, a 

selecção natural actuou sobre os indivíduos da espécie humana seleccionando 

por um lado os mais aptos e por outro eliminando os menos capazes. Ou seja, 

durante a maior parte de todo o processo evolutivo da espécie humana 

sobreviveram, mais facilmente, os indivíduos com maiores capacidades, das 

quais se fazem ressaltar as capacidades motoras. 

Em contraposição a todo este cenário, verifica-se que nas últimas décadas 

a par de todo o avanço tecnológico, cultural e social, e relacionado com estes, 

também se tem vindo a assistir a todo um conjunto de mudanças profundas 

nos padrões e hábitos de vida, destacando-se alterações ao nível da 

componente física das tarefas diárias. A maior urbanização e a modificação 

das exigências laborais são algumas das alterações que têm promovido um 

estilo de vida cada vez mais sedentário, o qual parece evidenciar-se com o 

decorrer da idade (Barlow et al., 2006; Gibbons, Henry, Ulijaszek, & Lightowler, 

2004). Também o desenvolvimento tecnológico pode ser uma possível causa, 

uma vez que a maioria das tecnologias visa a comodidade e diminuição de 

esforço na realização das demais tarefas do dia-a-dia. 
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Pode-se então dizer que o organismo que outrora seguiu uma linha de 

evolução em que a actividade física era parte integrante da sua vida como 

forma de sobrevivência, é na actualidade um organismo hipocinético que faz 

um uso distinto das suas capacidades anteriormente seleccionadas.  

Com base nisto, são vários os estudos na actualidade sobre epidemiologia 

da actividade física que investigam tanto os possíveis benefícios da actividade 

física na saúde, como os efeitos do sedentarismo enquanto factor associado a 

um maior risco de prevalência de problemas de saúde (Blair et al., 1989; 

Katzmarzyk, Church, Janssen, Ross, & Blair, 2005). 

Actualmente, está estabelecida a ideia que a prática de exercício físico 

regular melhora as capacidades físicas, tais como a força, resistência aeróbia, 

flexibilidade, entre outras, contribuindo para a promoção e melhoria da 

condição física e psicológica, dando assim a capacidade ao indivíduo de 

melhor desempenhar as tarefas do dia-a-dia (Astrand, Bergh, & Kilbom, 1997). 

Para além de tudo isto, vários estudos têm reforçado as evidências de que o 

exercício físico constitui um meio de promoção de saúde (Brooks, Fahey, & 

White, 1996; Dishman, 1986; Ekelund, Franks, Sharp, Brage, & Wareham, 

2007; Fries, 1998; W. McArdle, Katch, & Katch, 1996; O'Donovan et al., 2005) 

O potencial efeito benéfico do exercício físico, quando realizado de forma 

regular, na promoção da saúde, parece ser explicado pelo facto deste induzir 

um certo número de adaptações que levam a uma reorganização orgânica e 

funcional variável em função de uma exigência interna e externa. É 

precisamente este conjunto de adaptações, causadas pelo exercício físico, que 

têm surgido como especial foco de atenção na investigação científica dentro da 

área. Assim, alguns indicadores de aptidão física têm sido considerados 

também como indicadores do estado de saúde. O consumo máximo de 

oxigénio (VO2máx), indicador de aptidão cardiorespiratória, é disso exemplo. 

Este para além de estar associado a uma maior capacidade de realizar tarefas 

físicas do dia-a-dia, proporcionando aos indivíduos uma maior autonomia e 

qualidade de vida, é considerado pela literatura como sendo um factor que está 

inversamente correlacionado com o aparecimento de doenças cardiovasculares 

(DCV) e também com o risco de mortalidade por várias causas (Wei et al., 
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1999). Com isto, parece fazer sentido que o exercício físico poderá tornar o 

organismo mais capaz de se manter em boa saúde.  

O organismo humano, enquanto unidade funcional e complexa, dependerá 

de vários factores para a sua manutenção e equilíbrio, nomeadamente ao nível 

da sua capacidade de resistência a todo um conjunto de agentes internos e 

externos potencialmente nefastos para o seu funcionamento. É aqui que o 

sistema imunitário assume um papel de extrema importância na capacidade de 

manutenção da saúde. São vários os estudos que têm surgido no sentido de se 

compreender a relação entre o exercício físico e os efeitos deste em termos 

crónicos ao nível do sistema imunitário. No entanto, os mecanismos 

subjacentes a esta relação ainda não são claros, particularmente quando se 

consideram os efeitos do envelhecimento.  

O envelhecimento é caracterizado pelo declínio progressivo das funções 

biológicas dos seres vivos. Nesta temática têm sido desenvolvidas algumas 

teorias explicativas, designadas como teorias do envelhecimento. Contudo, a 

busca pela compreensão deste fenómeno não se baseia unicamente na 

explicação de uma só teoria, mas sim na combinação das diferentes teorias 

como um processo complexo e multifactorial (Rosa et al., 2005; Weinert & 

Timiras, 2003). Possíveis explicações para a ocorrência de disfuncionalidade 

celular, decorrente do envelhecimento, recaem por um lado sobre questões 

genéticas e por outro lado sobre os fenómenos estocásticos. Estes dois 

acontecimentos que são especialmente relevantes devido ao aumento e 

acumulação de danos genéticos verificados com o decorrer da idade. No que 

respeita aos fenómenos estocásticos, a justificação pode ser entendida 

segundo várias perspectivas, uma das quais assente na explicação da teoria 

do stress oxidativo, em que a produção de espécies reactivas de oxigénio 

(ERO) poderá, entre outros, reagir e danificar o DNA celular. Neste sentido e 

acrescentando-se o factor exercício físico, é referido pela literatura que este 

provoca um aumento de consumo de oxigénio, numa relação com a 

intensidade, e que este aumento está associado a um aumento da produção de 

ERO (Davies, Quintanilha, Books, & Packer, 1982). Assim, o exercício físico 

pode ser um comportamento gerador de stress oxidativo causando, 
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possivelmente, lesão no DNA nuclear de várias células do organismo, 

nomeadamente em linfócitos. Diversos estudos identificaram uma aumento da 

8-hidroxiguanina, um indicador de danos oxidativos de DNA, com o exercício 

(Wierzba, Olek, Fedeli, & Falcioni, 2006). Por outro lado, é reconhecido ao 

exercício físico um efeito modulador tanto ao nível das defesas antioxidantes 

bem como na maior eficiência metabólica dos tecidos (Leeuwenburgh & 

Heinecke, 2001), podendo, neste caso, exercer uma influência no sentido de 

minorar e até melhorar o estado funcional geral do organismo, nomeadamente 

dos linfócitos. Considerando os efeitos do envelhecimento na diminuição da 

funcionalidade geral do organismo, questiona-se em que medida os efeitos 

crónicos do exercício físico poderão atenuar as lesões do DNA nuclear dos 

linfócitos, promovendo uma situação mais favorável aos indivíduos mais aptos. 

O presente trabalho tem como objectivo: 1) estudar a associação entre 

VO2máx e idade; 2) analisar a relação existente entre rupturas e danos 

oxidativos DNA em linfócitos e idade; 3) analisar a relação entre as rupturas e 

danos oxidativos de DNA em linfócitos e o VO2máx. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

2.1 Exercício Físico e Saúde 
 

A inactividade física é reconhecida, actualmente, como sendo um factor de 

risco de saúde, sendo, no entanto, passível de ser alterado uma vez que é um 

factor comportamental (ACSM, 1998). A literatura refere inúmeros benefícios 

da prática de exercício físico para a saúde, por um lado pela melhoria das 

capacidades físicas e psicológicas, potenciando a capacidade de realização de 

trabalho, por outro, reduzindo os factores de risco para a saúde, estando por 

isso associado a uma menor incidência de doença (Astrand et al., 1997; Brooks 

et al., 1996; W. McArdle et al., 1996). Neste âmbito, estudos realizados 

demonstram a associação existente entre o exercício físico regular e a 

diminuição do risco de doenças cardiovasculares (DCV) (Bassuk & Manson, 

2005; Blair et al., 1989; Burke et al., 2001; Katzmarzyk et al., 2005; Lee, Sesso, 

& Paffenbarger, 2000; O'Donovan et al., 2005) diabetes tipo II (Bassuk & 

Manson, 2005; Ekelund et al., 2007; Hu et al., 2001; Lee et al., 2000; Wei et al., 

1999; Yaspelkis, 2006), hipertensão (Barlow et al., 2006), osteoporose (Simões 

et al., 2005 (Lee et al., 2000), cancro (Blair et al., 1989; Lee et al., 2000) e 

doença mental (Dishman, 1986; Laurin, Verreault, Lindsay, MacPherson, & 

Rockwood, 2001). Particularmente nos países industrializados do ocidente o 

grupo das DCV, assume liderança das causas de morte (Thom et al., 2006). Os 

estudos realizados nesta área assentam, uma parte da sua discussão, na 

compreensão e no apuramento dos factores de risco associados à prevalência 

deste grupo de doenças em determinada população (Thom et al., 2006). Entre 

estes, a literatura tem destacado diversos factores, tais como, a raça, o sexo, a 

hereditariedade, a idade e os hábitos de vida (Thom et al., 2006).  

Os efeitos crónicos do exercício físico, tanto em condições patológicas 

como em condições normais de saúde, visando o desenvolvimento de aptidão 

física, parecem estar associados ao facto do mesmo promover adaptações 

positivas na generalidade das estruturas orgânicas (Costa Rosa, 2004). Estas 
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adaptações parecem levar a uma reorganização orgânica e funcional de acordo 

com as exigências internas e externas promovidas pelo exercício físico. 

A prática regular de exercício, parece promover uma série de alterações 

hemodinâmicas, metabólicas, endócrinas, neuronais e estruturais que se 

repercutem a vários níveis. O exercício físico é frequentemente reconhecido 

como factor no combate aos desequilíbrios da distribuição da composição 

corporal, nomeadamente na diminuição de massa gorda e aumento de massa 

muscular e óssea; no favorecimento de um perfil metabólico mais saudável, 

através do controlo de alguns parâmetros sanguíneos, tais como colesterol, 

triglicerídeos e glicose; e ainda pelo reflexo nos diferentes sistemas do 

organismo, como o sistema cardiovascular, imunitário, endócrino, nervoso. 

As adaptações no sistema respiratório e cardiovascular parecem surgir 

como resultado de modificações tais como a melhoria na capacidade e 

eficiência ventilatória, aumento da capacidade de difusão pulmonar, maior 

débito cardíaco, transporte e distribuição de oxigénio, e aumento da 

capacidade em consumir oxigénio pelos tecidos e consequentemente o 

aumento do consumo máximo de Oxigénio (VO2máx) (Chicharro & Vaquero, 

1995). É neste sentido que o VO2máx se constitui como indicador da 

capacidade funcional do sistema cardiovascular, indicador este que está 

amplamente demonstrado ser mais elevado em indivíduos submetidos a treino 

aeróbio comparativamente aos seus pares sedentários, em qualquer idade 

(Brooks et al., 1996; Pimentel, Gentile, Tanaka, Seals, & Gates, 2003; T. M. 

Wilson & Tanaka, 2000). Um ponto que deverá ser considerado, assenta no 

facto de que a manutenção destas alterações está relacionada com a resposta 

ao estímulo provocado pelo exercício físico repetido sistematicamente e ao 

longo do tempo (W. McArdle, Katch, & katch, 2000). Por outro lado, o baixo 

nível de VO2máx tem sido considerado um factor de risco independente na 

mortalidade, tanto por causas cardiovasculares como por outras causas (Blair 

et al., 1995; Blair et al., 1989). Importa ainda salientar que toda esta relação se 

torna mais relevante quando se considera o factor idade, isto devido à 

crescente diminuição da funcionalidade geral do organismo verificada com o 

decorrer do fenómeno de envelhecimento.  
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2.2 Envelhecimento, Saúde e Exercício Físico 
 

O fenómeno de envelhecimento é geralmente caracterizado pela 

ocorrência de um progressivo declínio funcional do organismo. Um aspecto 

curioso e no qual recai algum debate, é o facto do envelhecimento aumentar a 

variabilidade das características de uma população, sugerindo que o declínio 

associado à idade é variável de indivíduo para indivíduo. Neste sentido, o 

envelhecimento não é, provavelmente, evitável, sabendo-se contudo que 

existem factores que alteram a sua expressão nos diferentes indivíduos 

(Westerterp, 2000). Deste modo, o envelhecimento biológico poderá ser 

encarado como um fenómeno complexo, resultante da interacção de diferentes 

factores, tais como os genéticos e os estocásticos, que acentuam todo o 

processo de envelhecimento primário e secundário (M.P. Mota, 2003; 

Spirduoso, 1995). Deste modo, o envelhecimento caracteriza-se pela 

progressiva perda de funcionalidade ao longo da vida havendo uma maior 

susceptibilidade para o aparecimento de doenças e maior probabilidade de 

morte (M. P. Mota, Figueiredo, & Duarte, 2004; Weinert & Timiras, 2003). 

Entende-se por envelhecimento primário aquele que ocorre na ausência de 

doença (Goldeberg, Dengel, & Hagberg, 1996). No que respeita ao 

envelhecimento secundário, este é acompanhado pelo aparecimento de 

patologias (doença) que aceleram todo o fenómeno de envelhecimento 

(Goldeberg et al., 1996). 

Com base na informação do conhecimento biológico, epidemiológico e 

demográfico, desenvolveu-se um vasto número de teorias com o objectivo de 

se identificar a causa e/ou o processo que explica o envelhecimento e a sua 

consequência inevitável, a morte. O grande desenvolvimento e crescimento da 

pesquisa nesta temática tem sido fortemente estimulado pelo: 1) aumento da 

esperança média de vida; 2) pelo menor, mas significativo, aumento do tempo 

máximo de vida; 3) aumento da percentagem de idosos na população, 

principalmente nos países desenvolvidos; 4) aumento da proporção dos gastos 
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na saúde com populações idosas (Weinert & Timiras, 2003). As teorias do 

envelhecimento são frequentemente divididas em dois grupos segundo duas 

perspectivas diferentes. Num grupo, as teoria estocásticas que identificam 

factores e acontecimentos ocorrentes ao longo da vida que causam danos 

aleatórios e cuja acumulação provoca o envelhecimento. Num segundo grupo, 

as teorias não estocásticas que vêem o envelhecimento como o resultado de 

uma série de eventos programados que ocorrem em todos os organismos ao 

longo do tempo (Sozou & Kirkwood, 2001). Contudo, actualmente a busca de 

repostas e o entendimento deste fenómeno não deverá, segundo alguns 

autores, basear-se unicamente na explicação de uma só teoria, mas sim na 

combinação das diferentes teorias como um processo complexo e multifactorial 

(Rattan, 2006; Rosa et al., 2005; Weinert & Timiras, 2003). A progressão do 

envelhecimento, bem como o seu fenótipo são muito variáveis entre diferentes 

espécies, entre organismos da mesma espécie, entre órgãos, tecidos e células 

de um mesmo organismo e entre macromoléculas dentro de uma mesma célula 

(Rattan, 2006). De acordo com esta perspectiva, o envelhecimento não terá 

apenas uma causa universal, fenótipo ou consequência, excepto a morte 

(Rattan, 2006).  

Embora se possa retirar a conclusão anterior, isto não significa que não se 

investigue uma ou várias possíveis causas, a progressão e as consequências 

do envelhecimento. Pelo contrário, numa população em que o número de 

idosos atinge valores cada vez maiores, torna-se premente determinar os 

mecanismos subjacentes ao envelhecimento, no sentido de se poder, dentro do 

possível, intervir de forma a minimizar as suas consequências e assim 

promover a saúde dos indivíduos aumentando a sua qualidade de vida. Neste 

sentido, tem-se atribuído ao exercício físico um papel fundamental no 

desenrolar de todo este fenómeno, na medida em que solicita, como referido 

anteriormente, um número favorável de respostas que poderão contribuir para 

um envelhecimento “saudável”.  

Relativamente às respostas do organismo atribuídas ao exercício físico é 

necessário ter em atenção os princípios do treino, uma vez que a forma como a 

carga é administrada influencia de forma determinante todo o percurso 
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adaptativo do indivíduo ao exercício. Deste modo, a carga deverá ser ajustada 

ao praticante de forma a induzir mais eficientemente as adaptações funcionais 

desejadas. Esta relação entre carga e os efeitos da mesma são particularmente 

importantes, especialmente na consecução de estudos nesta área. Por 

exemplo, é comum encontrar na literatura estudos que comprovam uma 

diminuição do consumo máximo de oxigénio (VO2máx) com a idade (Eskurza, 

Donato, Moreau, Seals, & Tanaka, 2002; McGuire et al., 2001; Pimentel et al., 

2003; Schiller, Casas, Desouza, & Seals, 2001; Tanaka et al., 1997), sendo de 

referir que esta descida esteve associada a uma diminuição da carga diária de 

exercício físico (Berthouze et al., 1995; Eskurza et al., 2002; McGuire et al., 

2001; Pimentel et al., 2003). A dinâmica das cargas de exercício utilizadas 

parece justificar, em parte, a diferença de resultados constatados, 

principalmente quando a relação entre a diminuição dos níveis de exercício 

físico e o envelhecimento é tão próxima. Outros factores podem, ainda, 

contribuir para a variedade de resultados, tais como, variações no nível inicial 

de condição física dos indivíduos testados, modificações do nível de actividade 

física espontânea entre os períodos de teste, alterações do peso e composição 

corporal e ocorrência de doenças (Schwartz & Buchner, 1994). 

A diminuição progressiva da capacidade geral de realizar trabalho com a 

idade poderá estar, em parte, relacionada com a redução da actividade física 

e/ou exercício e até da restrição da actividade física originada por determinado 

tipo de incapacidade, e não tanto devido ao processo de envelhecimento 

primário. De acordo com Holloszy et al. (1992), as consequências negativas de 

um estilo de vida sedentário distribuem-se por duas categorias, por vezes 

sobrepostas: (1) desenvolvimento de várias formas de atrofia muscular devido 

ao desuso, e (2) aumento do risco de desenvolver certos processos 

patológicos, incluindo aterosclerose, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão. 

Esta semelhança entre a atrofia muscular por desuso observada no estilo de 

vida sedentário e o declínio nas capacidades físicas com o envelhecimento, 

levaram diversos autores a considerar a possibilidade de, por um lado, se 

poder atribuir a perda de capacidade de realizar trabalho, em idades 

avançadas, a uma atrofia muscular progressiva originada pelo desuso e, por 
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outro lado, à possibilidade de melhorar a potência aeróbia, a força, a 

flexibilidade e o equilíbrio nos idosos sedentários, através do treino (Barry & 

Eathorne, 1994; Brooks et al., 1996; Daley & Spinks, 2000; Schwartz & 

Buchner, 1994; M. M. Wilson & Morley, 2003). 

A perda de capacidade na realização de trabalho com idade, parece 

também estar relacionada a alterações no sistema cardiovascular, as quais 

parecem levar a uma progressiva disfuncionalidade deste sistema (Ferrari, 

Radaelli, & Centola, 2003; W. McArdle et al., 1996; Schwartz & Buchner, 1994; 

Shephard, 1989). O VO2máx, como referido anteriormente, diminui 

progressivamente com a idade como consequência de todo um conjunto de 

alterações ocorrentes em diversos sistemas com o envelhecimento. Este 

decréscimo pode ser visto como resultado de alterações relacionadas, em 

parte, com o envelhecimento primário, nomeadamente nas alterações que 

ocorrem no miocárdio que estão relacionadas com o débito cardíaco (volume 

sistólico e frequência cardíaca) e, ainda, com a diminuição dos níveis de 

actividade física e desuso, com a idade (Barry & Eathorne, 1994; Brooks et al., 

1996; McGuire et al., 2001; Pimentel et al., 2003). As alterações vasculares 

periféricas, a capacidade do músculo esquelético em extrair oxigénio e a 

diminuição da massa muscular com a idade também contribuem para a 

diminuição progressiva do VO2máx com a idade (Brooks et al., 1996; Fleg & 

Lakatta, 1988; W. McArdle et al., 1996). O exercício físico regular pode induzir 

um aumento da capacidade cardiovascular, não só por aumentar a capacidade 

contráctil do miocárdio, potencializando o transporte de oxigénio e outras 

substâncias aos tecidos periféricos, como também, pelas alterações 

morfológicas, bioquímicas e funcionais que ocorrem ao nível dos músculos 

esqueléticos (Brooks et al., 1996; Shephard, 1989). O VO2máx pode aumentar 

nos idosos sedentários saudáveis submetidos a programas de exercício físico 

regular se a intensidade, duração e frequência do treino forem suficientes 

(Brooks et al., 1996; Hawkins & Wiswell, 2003; Holloszy, Spina, & Kohrt, 1992; 

McGuire et al., 2001). Nestas condições, é possível obter aumentos 

substanciais no rendimento físico, assim como, nas funções hemodinâmicas, 

endócrinas e metabólicas, nos idosos, semelhantes ao observado nos jovens 
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mas variável com o estado de treino, estado nutricional e características do 

programa de treino (Brooks et al., 1996; Goldeberg et al., 1996; Hawkins & 

Wiswell, 2003). 

As alterações do sistema imunitário são também uma evidência de extrema 

relevância decorrentes do fenómeno de envelhecimento. O organismo humano, 

está continuamente exposto a bactérias, vírus, fungos e parasitas, que ocorrem 

sobretudo na pele, na boca, nas vias respiratórias, no tracto intestinal, nas 

mucosas dos olhos e até nas vias urinárias. Muitos destes agentes são 

capazes de produzir doenças, havendo mesmo possibilidade de levar à morte, 

caso atinjam os tecidos internos do organismo (Guyton & Hall, 2006). A 

capacidade que o organismo humano tem de resistir a todo este conjunto de 

agentes tóxicos, e a diferentes infecções, deve-se à existência do sistema 

imunitário, sistema de defesa este constituído sobretudo pelos leucócitos e 

células teciduais originalmente derivadas dos leucócitos (Burmester & Pezzuto, 

2003; Guyton & Hall, 2006). Este sistema é geralmente dividido em dois tipos 

distintos mas que se interrelacionam de forma complementar, o sistema 

imunitário inato e o adaptativo. O sistema imunitário inato, constituído 

sobretudo pelas células fagocíticas, células NK (natural killer) e algumas 

proteínas sanguíneas, é referido como a “primeira linha de defesa” do 

organismo contra a infecção (Brooks et al., 1996; Burmester & Pezzuto, 2003; 

Guyton & Hall, 2006). O sistema imunitário adaptativo, constituído pelos 

linfócitos B e linfócitos T, embora mais lento na resposta tem a capacidade de 

memória e por isso reage de forma direccionada para determinado patogénio 

específico, permitindo uma protecção mais duradoura a esse mesmo patogénio 

(Brooks et al., 1996; Burmester & Pezzuto, 2003; Guyton & Hall, 2006). Com o 

envelhecimento verifica-se um declínio progressivo da resposta imune, 

fenómeno designado por imunossenescência, sendo esta uma das explicações 

pela a qual ocorre uma maior incidência de doenças causadas por infecção e 

também maior probabilidade de morte (Aw, Silva, & Palmer, 2007; Ginaldi, 

Loreto, Corsi, Modesti, & De Martinis, 2001; Gruver, Hudson, & Sempowski, 

2007; Phillips, Burns, & Lord, 2007; Smith, Kennedy, & Fleshner, 2004). 

Algumas das alterações são a diminuição da resposta proliferativa dos 
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linfócitos, o gradual declínio do número de células T não diferenciadas (naive, 

natural) devido à atrofia do timo e a acumulação de células T de memória, 

diminuição da capacidade citotóxica das células NK, declínio da produção e da 

actividade de resposta das células B, que juntamente com o aumento de 

algumas citocinas inflamatórias contribui para a perda de competência do 

Sistema imune na defesa do organismo (Hakim & Gress, 2007) 

O exercício físico tem sido estudado como potencial instrumento de 

intervenção nesta área, por um lado devido às alterações directas neste 

sistema, por outro lado devido as alterações que ocorrem indirectamente como 

consequência de modificações, entre outras, endócrinas e metabólicas 

(Pedersen et al., 1999; Pedersen, Helge, Richter, Rohde, & Kiens, 2000; 

Phillips et al., 2007). 

Um estudo realizado por Nieman et al. (1993) com mulheres idosas 

verificou que a função das células NK e células T era superior em mulheres 

altamente treinadas comparativamente a mulheres sedentárias. É de referir 

ainda que neste estudo o grupo de mulheres sedentárias quando sujeitas a um 

programa de exercício aeróbio durante 12 semanas, embora experimentasse 

um aumento do seu VO2máx, não foram verificadas quaisquer alterações na 

função imune (Nieman, Henson, & Gusewitch, 1993). Se por um lado este 

estudo parece demonstrar a existência de relação entre o estado de treino e a 

função imune durante o envelhecimento, por outro lado sugere que 12 

semanas de treino aeróbio não foram suficientes para alterar a funcionalidade 

do sistema imunitário. Várias questões emergem daqui, nomeadamente as 

relacionadas com o tempo do programa de treino e também com as 

características da componente da carga administrada. Em contraposição ao 

estudo anterior, um outro estudo realizado por Crist et al. (1989) relatou a 

existência de alterações da função das células NK em mulheres idosas quando 

sujeitas a um programa de treino de 16 semanas (Crist, Mackinnon, Thompson, 

Atterbom, & Egan, 1989). Como diferentes tipos de exercício causam diferentes 

adaptações orgânicas, Raso et al. (2007) estudou os possíveis efeitos de um 

programa de exercício de resistência com pesos e da idade na funcionalidade 

imunitária. Assim, submeteu um grupo de mulheres com idades entre os 60 e 
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os 70 anos a um programa de exercício durante 12 meses. Os resultados 

revelaram que 12 meses de treino de moderada resistência induziram 

aumentos significativos do nível de força muscular em mulheres idosas. 

Contudo, no que respeita aos parâmetros imunológicos avaliados não se 

verificaram quaisquer alterações fenotípicas e/ou funcionais (Raso, Benard, AJ, 

& Natale, 2007). Ainda para estudar os efeitos crónicos do exercício físico e do 

envelhecimento na resposta das células T e dos anticorpos a um antigénio 

específico, Smith et al. (2004) realizaram um estudo com 46 indivíduos (um 

grupo de praticantes regulares de exercícios aeróbios e outro grupo de 

sedentários). Os resultados evidenciaram uma diminuição da resposta imune 

no grupo dos idosos relativamente ao grupo dos mais jovens, sendo no entanto 

de referir que no grupo dos idosos os activos apresentavam níveis de resposta 

significativamente superiores comparativamente aos seus pares sedentários 

(Smith et al., 2004). A particularidade deste estudo que se evidencia, é o facto 

de que o estado de treino apenas se relacionou com a funcionalidade do 

sistema imune em indivíduos idosos, não se tendo verificado o mesmo em 

indivíduos jovens. Ou seja, este estudo sugere que durante o envelhecimento, 

em que há uma maior tendência para a debilitação do sistema imune, o 

exercício físico parece apresentar-se como modulador positivo a este nível. 

Outros estudos têm também revelado diferenças significativas nesta resposta 

funcional entre indivíduos activos idosos comparativamente aos seus pares 

sedentários (Drela, Kozdron, & Szczypiorski, 2004; Shinkai, Kohno, & Kimura, 

1995).  

Parece fazer sentido dizer-se que exercício físico crónico exerce, também 

aqui, um efeito imunomodulador, porém a informação relativa às adaptações e 

possíveis consequências funcionais associadas ao exercício físico não são 

conclusivas (Nieman, 2000; Pedersen et al., 1999; Pedersen et al., 2000; Raso 

et al., 2007). Factores associados à idade, estado e nível de treino inicial, 

componentes da carga administrada no caso de programa de treino, estado 

nutricional e componentes do sistema imunitário avaliadas, entre outros, 

parecem explicar a diversidade de resultados (Nieman, 2000; Raso et al., 

2007). Outro factor que deverá ser tomado em consideração é o facto de que o 
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sistema imunitário não é um sistema isolado, pelo contrário, a sua actividade 

influencia e é influenciada por uma série de outros sistemas que, também 

estes, se modificam em resposta ao exercício físico. 

A compreensão da inter-relação entre as diversas questões associadas ao 

envelhecimento, anteriormente abordadas, enquanto fenómeno complexo, é o 

núcleo central das teorias do envelhecimento. Todavia a explicação para os 

acontecimentos decorrentes deste fenómeno podem ser encarados de várias 

perspectivas diferentes. Neste sentido, a ocorrência de perda de funcionalidade 

celular verificada anteriormente nos diferentes cenários apresentados, poderá 

ser explicada com base na acumulação irreversível de danos celulares como 

resultado da interacção entre factores genéticos e estocásticos que ocorrem 

durante a vida. Por sua vez, esta acumulação de danos parece levar à quebra 

do estado de homeostasia e neste sentido provocar um declínio fisiológico 

progressivo associado à idade. Estes fenómenos são especialmente relevantes 

e têm sido explorados na medida em que se tem verificado a ocorrência de um 

aumento e acumulação de danos genéticos com o envelhecimento (B.N. Ames 

& Gold, 1991; Giovannelli, Riolo, & Dolara, 2003; Ozawa, 1995).  

 

 

2.3 Genotoxicidade 
 

 

Por genotoxicidade entende-se a capacidade que certas substâncias têm 

para produzir danos ao nível do material genético. Esses danos, no caso de 

não serem convenientemente reparados ou revertidos, poderão originar 

mutações (Tamarin, 2002).  

Desde a proposta de Vries (1901), o termo mutação sofreu várias 

alterações, referindo-se na actualidade a qualquer mudança hereditária na 

sequência do material genético (DNA ou RNA) de células vivas ou de vírus 

(Rieger , Michaelis, & Green, 1991)  
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Com base na extensão do genoma afectado, é frequentemente 

estabelecida uma base de classificação de mutações que se divide em duas 

grandes classes: 

1. Mutações genicas ou intralocus – alterações do número ou do tipo de 

bases dentro do limite de um gene; 

2. Mutações multilocus – alterações que envolvem mais do que um 

gene e que podem ser subdivididas em mutações estruturais 

cromossómicas e mutações numéricas cromossómicas.  
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Quadro 1 - Tipos de mutações nucleares (Gaivão, 1999) 

Classe Tipos Descrição 

Substituição de um par 

de bases 

Transição – substituição de uma purina 

por outra purina ou de uma pirimidina 

por outra pirimidina 

Transversão – substituição de uma 

pirimidina por uma purina ou vice-versa 

 
Mutações intralocus 

Alteração do número 

de pares de base 

Adição, delecção, duplicação, inversão, 

translocação de um número reduzido 

de pares de bases dentro dos limites de 

um gene 

Duplicação 
Presença repetida de um segmento de 

bases (directa ou inversa) 

Delecção Perda de um segmento de bases 

Inversão 

Segmento de bases com a sequência 

em ordem inversa, podendo ou não 

incluir o centrómero 

Translocação 

Segmento de bases que se transfere 

para outra zona do cromossoma 

(transposição) ou troca de segmentos 

entre cromossomas não homólogos  

Aneuploidia  

e.g. Monossomia (2n-1) 

Trissomia (2n+1) 

Ocorrência de cromossomas a mais ou 

a menos, de forma que o número 

cromossómico resultante não é múltiplo 

nem uma adição do número haploide 

normal da espécie (2n+x) 

Mutações multilocus 

Poliploidia 

e.g. Triploide 

Tetraploide 

Tem repetido o número básico (ou 

haploide) de cromossomas, 3, 4, 5... x 

vezes (xn) podendo ser alô ou 

autopoliploides. 
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Quanto à origem das mutações, estas podem ser classificadas como: 

1. Mutações espontâneas – sempre que não apresentam qualquer 

evidência de serem produto da acção de agentes externos; 

2. Mutações induzidas – mutações resultantes de uma exposição 

conhecida a agentes externos. 

Portanto as mutações podem surgir como consequência dos danos 

provocados por agentes endógenos ou ambientais e de natureza física, 

biológica ou química. Contudo, como já foi referido anteriormente, a mutação 

só ocorre no caso do dano ser persistente e não for reparado pelos 

mecanismos de reparação do DNA, processo que será descrito mais há frente. 

Relativamente aos agentes genotóxicos, independentemente da sua natureza 

constituem-se como potenciais agressores do genoma podendo provocar-lhe 

alterações profundas ao nível da informação genética pondo em causa toda a 

integridade e funcionalidade celular. Estes agentes podem ser por isto 

considerados agentes mutagénicos, uma vez que independentemente da sua 

natureza são capazes de aumentar a taxa de mutação (Tamarin, 2002). Neste 

sentido, o estudo dos danos genéticos e dos mecanismos associados têm sido 

alvo de variadas e numerosas investigações, podendo-se definir vários tipos de 

danos de DNA de acordo com o local lesado e também de acordo com os 

vários mecanismos de acção dos agentes genotóxicos, como mostra a figura 

seguinte. 
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SÍTIOS APURÍNICOS 
(Agentes alquilantes monofuncionais) 

INTERCALAÇÕES 
(acridinas) 

FORMAÇÃO DE RADICAIS 
(BUDR+Luz, raios-X) 

ADUCTO DE UMA MOLÉCULA VOLUMOSA 
(ex: Benzo(a) pireno) 

RUPTURAS DE CADEIA SIMPLES 
(Raios-X, U.V., etc...) 

DÍMERO DE PIRIMIDINA 
(U.V.) 

DANOS DE BASES 
(Raios-X) 

RUPTURAS DE CADEIA DUPLAS 
(Radiações ionizantes) 

LIGAÇÕES CRUZADAS INTER CATENÀRIAS 
(Agentes alquilantes bifuncionais) 

LIGAÇÕES CRUZADAS INTRA CATENÁRIAS 
(Agentes alquilantes polifuncionais) LIGAÇÕES CRUZADAS DNA-PROTEÍNA 

(Raios-X, agentes alquilantes polifuncionais) 

FOSFOTRIESTERES 
(Agentes alquilantes monofuncionais) 

SÍTIOS APIRIMIDÍNICOS 
(Agentes alquilantes monofuncionais) 

ALQUILAÇÃO 
(Agentes alquilantes monofuncionais) 

  
Figura 1 - Tipos de lesões primárias no DNA (Obe & Natarjan, 1982) 

 

Embora o termo mutação seja o passo determinante para a evolução dos 

organismos (Tamarin, 2002; Tonjum, Havarstein, Koomey, & Seeberg, 2004; 

Torres, 1994) é pelas consequências negativas no organismo que as mutações 

interessam aqui estudar, podendo estas ir desde mutações aparentemente 

invisíveis, passando por pequenas alterações fenotípicas até às alterações com 

efeitos letais. Ou seja, a gravidade das consequências das mutações depende 

das alterações que provocam em termos funcionais e o impacto que essa 

funcionalidade tem no organismo como um todo. 

Neste âmbito, têm sido realizados alguns estudos que tentam estabelecer a 

relação entre a maior acumulação de danos no DNA (ex: aberrações 

cromossómicas, DNA ligações cruzadas, rupturas de DNA) com o 
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envelhecimento, apesar dos resultados não serem muito esclarecedores 

(Randerath, Randerath, & Filburn, 1996). Contudo, é de realçar que o 

desenvolvimento, nesta área, de técnicas sensíveis às alterações das bases e 

rearranjos do DNA está a alterar estas perspectivas. Com base neste aspecto, 

alguns autores apontam para a existência desta relação em diferentes espécies 

animais, ou seja entre o efeito cumulativo das mutações e o fenómeno de 

envelhecimento (B.N. Ames & Gold, 1991; Giovannelli et al., 2003; Ozawa, 

1995). 

O estudo da genotoxicidade passa também pelos agentes potencialmente 

lesivos para o DNA, dos quais as ERO, potenciais agentes indutores de lesões 

macromoleculares, têm sido alvo de bastante interesse, como será referido no 

próximo ponto deste trabalho. 

 

 

2.3.1 Dano Oxidativo do DNA celular 
 
 

Foi em 1878 que Paul Bert pôs em evidência algumas das acções lesivas 

do oxigénio no organismo, sendo posteriormente em 1956 que Harman propôs 

a Teoria dos Radicais Livres, sugerindo, nesta, a relação existente entre os 

radicais livres (RL) e os efeitos acumulados prejudiciais, verificados nas 

estruturas celulares (Halliwell & Gutteridge, 1989). Desde então, várias têm 

sido as publicações que sugerem o papel importante destas substâncias na 

promoção de situações degenerativas (Beckman & Ames, 1998a; Davies et al., 

1982). 

Dentro das ERO podem ser encontrados os RL, como o radical anião 

superóxido (O2
•-) e o radical hidroxilo (HO•), e espécies não radicais, como o 

peróxido de hidrogénio (H2O2) e o oxigénio singleto (1/2O2).  

As ERO por serem espécies muito instáveis e reactivas e que são formadas 

durante os processos normais do metabolismo celular, têm a capacidade de 

reagir muito facilmente com as mais variadas estruturas celulares, tais como, 

membranas lipídicas, ácidos nucleicos, proteínas, enzimas e outras moléculas, 
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podendo provocar-lhes alterações acentuadas ao nível da sua funcionalidade 

(Beckman & Ames, 1998a, 1998b; Ortenblad, Madsen, & Djurhuus, 1997; Sen, 

1995).  

No que se refere às reacções das ERO com o DNA, estas podem ser uma 

das causas da ocorrência de mutações somáticas, estando estas, 

possivelmente, na origem da síntese defeituosa de proteínas e ainda a génese 

de transformações malignas. Um dos componentes do DNA susceptível de ser 

danificado é o açúcar pertencente a esta estrutura, designado de desoxiribose, 

que ao oxidar-se pode induzir o rompimento da ligação entre este açúcar e o 

grupo fosfato do nucleótido seguinte, mecanismo através do qual se formam 

rupturas de cadeia simples (Tamarin, 2002). Além da reacção anteriormente 

referida, os radicais hidroxilo (HO•) também podem reagir com as bases 

nitrogenadas do DNA (Halliwell & Gutteridge, 1989; Tamarin, 2002). Na 

actualidade já foram identificadas pelo menos 24 alterações de bases do DNA 

associadas a processos com ERO (D. M. Wilson, Sofinowski, & McNeill, 2003). 

Destas, a 8-hidroxiguanina (7,8-dihidro-8-oxoguanina; 8-oxoG) é uma das que 

mais atenção tem recebido devido à quantidade existente no organismo e ao 

seu impacto biológico (D. M. Wilson et al., 2003). A 8-oxoG resulta da acção do 

OH• com a base de purina, a guanina. Esta base alterada é uma das mais 

abundantes e potencialmente mais mutagénicas, sendo por isso utilizada como 

marcador de stress oxidativo (Kasai et al., 1986). O DNA pode ainda ser 

danificado por ERO mas de forma indirecta, através da formação de 

hidroperoxidos resultantes de danos dos lípidos membranares (Randerath et 

al., 1996). O malondialdeido é um destes produtos que no caso de não ser 

removido rapidamente poderá reagir com outras moléculas, especialmente com 

o DNA, e provocar danos (Gonzáles-Torres, Betancourt-Rule, & Ortiz-Muniz, 

2000). 

  

2.3.1.1 Mecanismos de Protecção Antioxidante 
 

A possível lesão e a gravidade da mesma, provocada pelas ERO, depende 

num primeiro momento dos mecanismos de protecção antioxidante e num 
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segundo momento dos mecanismos de reparação do DNA. Relativamente aos 

mecanismos de protecção antioxidante, podem ser classificados em dois 

grandes grupos (Laires, Monteiro, & Ferreira, 2001): 

1. Sistema enzimático – a superóxido dismutase (SOD), a catalase 

(CAT) e a glutationa peroxidase (GPX); 

2. Sistema não enzimático – fazem parte deste sistema a glutationa 

reduzida (GSH), vitamina E, vitamina C, ß-caroteno e outros 

carotenoides, flavonóides, cobre, zinco, manganês, selénio, ferro e 

magnésio. De referir que as substâncias referentes a este último 

sistema estão fortemente relacionados com a dieta alimentar. 

No que respeita ao sistema enzimático antioxidante, as principais enzimas 

antioxidantes que podem ser encontradas nos organismos são a SOD, a GPx, 

e a CAT (Laires et al., 2001). Estas enzimas têm a capacidade de transformar 

as ERO em espécies menos reactivas ou até neutralizar os efeitos destas 

mesmas espécies (Powers, Ji, & Leeuwenburgh, 1999) 

Relativamente à SOD, é de salientar a existência, nos mamíferos, de três 

isoenzimas que diferem pelo ião metálico a que estão associados, bem como 

pelo local onde se encontram. Neste sentido, existe uma isoenzima citosólica 

(Cu,Zn-SOD ou SOD1), outra mitocôndrial (Mn-SOD ou SOD2) e uma outra 

forma do espaço extracelular (Cu,Zn-SOD ou SOD3) (Fridovich, 1995). A SOD 

constitui a primeira defesa contra os radicais O2
•- actuando como enzima 

catalisadora  da dismutação do radical O2
•- em H2O2 e oxigénio (ver equação 1) 

(Powers et al., 1999). 

         2O2
•- + 2H+     SOD          H2O2 + O2                                                  (Equação 1) 

 Por sua vez, a GPx utiliza a Glutationa reduzida (GSH) e cataliza a redução 

do H2O2 ou hidroperóxidos orgânicos em H2O (ver equação 2) e álcool (ver 

equação 3). Nesta reacção a glutationa reduzida (GSH) é oxidada e passa a 

glutationa oxidada (GSSG) (Powers et al., 1999). 

  2GSH + H2O2    GPx      GSSG + 2 H2O                (Equação 2) 

  2GSH + ROOH     GPx    GSSG + ROH                (Equação 3) 
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A actividade da GPx depende da disponibilidade do substrato GSH que tem 

função de dador de electrões. Uma vez que a GSH é oxidada pela GPx 

formando a GSSG, existe a necessidade das células regenerarem este 

substrato. Esta função ocorre através da enzima glutationa redutase (GR) que 

usa o NADPH para a reacção de redução (ver equação 4) (Powers et al., 

1999). 

  GSSG + NADPH     GR       2GSH + NADP+  (Equação 4) 

 

Uma outra forma de protecção contra o H2O2 é a CAT, enzima esta que tem 

como principal função catalizar a reacção de decomposição do H2O2 em H2O e 

O2 (ver equação 5) (Powers et al., 1999). 

  2H2O2     CAT      2H2O + O2     (Equação 5) 

 

De certo modo, verifica-se uma grande variabilidade destas defesas entre 

as espécies animais, mas a sua existência é universal entre os organismos 

aeróbios, o que poderá significar que a protecção contra os potenciais efeitos 

nocivos das ERO é necessária para a sobrevivência (Beckman & Ames, 1998a; 

Powers et al., 1999). 

 

2.3.1.2 Mecanismos de Reparação do DNA celular para danos 
oxidativos 

 

Muito embora existam mecanismos de protecção antioxidante, existe 

sempre uma quantidade de oxidantes que escapam a estes mecanismos 

causando danos celulares, particularmente no DNA. Estima-se que se 

produzam, entre 100 a 500 8-oxoG por dia em cada célula (Collins & Gaivao, 

2007). O potencial efeito mutagénico e citotóxico destes danos depende 

determinantemente da eficácia dos mecanismos de reparação da célula. No 

caso de as células não serem possuidoras de um mecanismo adequado de 

reparação vão estar sujeitas a danos mais persistentes no DNA que por sua 
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vez causarão mutação genética ou morte celular (Cooke, Evans, Dizdaroglu, & 

Lunec, 2003; Guetens, De Boeck, Highley, van Oosterom, & de Bruijn, 2002). 

Os danos indutores de mutação em locais que regulam o crescimento celular 

ou a diferenciação poderão em última instância colocar em risco o 

funcionamento biológico do organismo, podendo assim levar à doença (Cooke 

et al., 2003; Randerath et al., 1996; Tamarin, 2002; Torres, 1994; D. M. Wilson 

et al., 2003). Como forma de protecção, relativamente a estes processos, as 

células são possuidoras de mecanismos de reparação. 

Os mecanismos de reparação para danos oxidativos, detectam as bases de 

DNA oxidadas e removem-nas essencialmente por dois tipos de processo: 

reparação por excisão de bases (BER) que envolve a remoção de bases 

lesadas por acção de glicosilases; e outro processo mais complexo que 

envolve a reparação por excisão de nucleotidos (NER) (Cooke et al., 2003). A 

identificação dos produtos resultantes destes processos, presentes nos fluidos 

extracelulares, tem sido utilizada para detecção de lesões específicas (Cooke 

et al., 2003). A este nível têm também surgido outras técnicas para análise de 

danos de DNA em células específicas, entre outras em Linfócitos. O ensaio do 

cometa (comet assay - single cell gel electrophoresis) é uma destas técnicas, 

que permite a avaliação de danos em células isoladas. Esta técnica na sua 

forma original mede as rupturas de DNA. As células são acamadas em agarose 

em lâminas para microscópio onde são lisadas com sais e detergentes para 

remoção das membranas, citoplasma e da maioria das proteínas incluindo as 

histonas. Segue-se um período de desnaturação em meio alcalino (pH > 13) e 

procede-se depois à electroforese, que provoca a migração dos fragmentos 

das rupturas de DNA no sentido do ânodo formando um halo, semelhante à 

cauda de um cometa (ver figura 2). Esta migração é visualizada com o recurso 

a um microscópio de fluorescência e aos respectivos corantes fluorescentes, 

sendo possível desta forma quantificar o grau de dano de DNA. Quanto maior 

for a quantidade de rupturas mais intenso se torna o halo ou cauda, 

comparativamente à cabeça do cometa. Neste tipo de ensaio pode-se ainda 

recorrer à incubação de enzimas específicas que têm a capacidade de detectar 

determinado tipo de danos. Estas enzimas detectam as zonas danificadas, 
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causando a ruptura nessas mesmas zonas, o que provoca o aumento do 

número de rupturas verificadas através do aumento da intensidade da cauda. 

Algumas destas enzimas são a Endonuclease III (detecta pirimidinas oxidadas) 

e a formamidopirimidina DNA glicosilase (FPG, para a 8-oxoG) (Collins & 

Gaivao, 2007; Collins et al., 2008).  

 

Figura 2 – Imagem de um linfócito e do halo em forma de cometa formado pela migração 
dos fragmentos de DNA. 

   

2.3.2 Exercício Físico e danos oxidativos do DNA 
 

 

Tem sido atribuído ao exercício físico agudo um efeito importante na 

produção de stress oxidativo (Bloomer, Goldfarb, Wideman, McKenzie, & 

Consitt, 2005; Ilhan, Kamanli, Ozmerdivenli, & Ilhan, 2004; Leeuwenburgh, 

Hansen, Holloszy, & Heinecke, 1999; Morillas-Ruiz et al., 2005; Soares, 2005; 

Vincent, Morgan, & Vincent, 2004; Zhang et al., 2004) no entanto, também foi já 

descrito que quando praticado regularmente e durante um longo período de 

tempo pode levar a uma adaptação do sistema antioxidante, em determinados 

tecidos. Neste sentido, alguns estudos sugerem que após um determinado 

período de sujeição a exercício físico regular, se verifica um aumento crónico 

da actividade enzimática antioxidante (Alessio & Goldfarb, 1988; Doménech et 

al., 2005; Lawler & Powers, 1998; A. McArdle, Pattwell, Vasilaki, Griffiths, & 

Jackson, 2001; Miyazaki et al., 2001; Powers et al., 1994; Powers & Hamilton, 
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1999; Sen, Marin, Kretzschmar, & Hanninen, 1992). Estas adaptações na 

capacidade e protecção antioxidante em indivíduos treinados, poderão torná-

los mais capazes de resistir aos efeitos das ERO, nomeadamente ao nível dos 

danos oxidativos que estas potenciam no DNA celular. 

Como anteriormente foi referido, alguns estudos utilizam células específicas 

para avaliação de danos de DNA, particularmente células sanguíneas como os 

linfócitos. A utilização destas células nos estudos de genotoxicidade 

fundamenta-se em duas razões principais: o sangue é geralmente o único 

tecido que pode ser colhido facilmente de indivíduos saudáveis; por outro lado, 

os linfócitos são simples de isolar e uma vez que circulam por todo o 

organismo, o seu estado metabólico e do DNA é um reflexo de todo o meio 

envolvente, ou seja o reflexo do estado geral do organismo (Collins & Gaivao, 

2007; Collins et al., 2008). Neste sentido, têm surgido alguns trabalhos com 

intuito de compreender de que forma o exercício físico resulta, ou não, em 

dano oxidativo do DNA de linfócitos. Pelas alterações que o exercício físico 

provoca no ambiente envolvente às células sanguíneas, como o aumento do 

fluxo sanguíneo, stress térmico, pelo aumento da exposição a uma variedade 

de ERO e também espécies reactivas de nitrogénio, hormonas, citocinas e 

outras moléculas biologicamente activas (Wierzba et al., 2006), também aqui 

os linfócitos poderão ser um bom indicador do estado geral do organismo. 

Algumas evidências têm demonstrado a ocorrência de danos no DNA de 

linfócitos em humanos em associação com o exercício físico, quando realizado 

em hipoxia (Moller, Loft, Lundby, & Olsen, 2001) em indivíduos muito activos 

(Pandey et al., 2006; Radak, Pucsuk, Boros, Josfai, & Taylor, 2000) e em 

animais após exercício (Wierzba et al., 2006). Contudo, dados de outros 

estudos não verificaram quaisquer alterações a este nível (Moller et al., 2001; 

Peters, Van Eden, Tyler, Ramautar, & Chuturgoon, 2006; Selman, McLaren, 

Collins, Duthie, & Speakman, 2002). Algumas variáveis, tais como a 

intensidade e duração do protocolo de exercício físico, variáveis ambientais 

(poluentes e temperatura), dieta e estado de treino, podem estar na base 

destas diferenças encontradas.  
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Assim, é reconhecido ao exercício físico um papel modulador das funções 

biológicas com especial relevância nas alterações provocadas pelo exercício 

crónico, nomeadamente ao nível do sistema imunitário. Contudo, a relação 

existente entre exercício físico crónico e a integridade do sistema imunitário ao 

longo da idade não é totalmente clara, o que evidencia algum défice de 

informação nesta área. 

Tem sido demonstrada uma relação entre a maior evidência de danos no 

DNA de linfócitos com a idade. Uma das hipóteses que tem sido levantada 

recai nos danos oxidativos causados na e pela mitocôndria, uma vez que esta 

desempenha um papel fundamental na produção de ATP para a célula e na 

apoptose celular. A mitocôndria, organelo de maior importância na produção de 

energia, tem sido referenciada como um dos locais mais importantes na 

formação de ERO, que ocorre durante o processo de fosforilação oxidativa (B. 

N. Ames, Shigenaga, & Hagen, 1993; Beckman & Ames, 1998b; Dargel, 1992; 

Lawler & Powers, 1998; Leeuwenburgh et al., 1999; Shigenaga, Hagen, & 

Ames, 1994). Estima-se que entre 1% a 5% do oxigénio consumido, durante o 

processo de respiração celular, seja transformado em intermediários reactivos 

(Becerro & Miquel, 2002), os quais podem provocar efeitos lesivos cumulativos 

nas diferentes estruturas celulares estando estes, possivelmente, associados 

ao fenómeno de envelhecimento (Ross et al., 2002). 

Neste sentido, é proposto neste trabalho estudar-se a relação entre idade e 

os danos de DNA de linfócitos humanos e verificar em que medida o VO2máx 

pode atenuar ou agravar os possíveis efeitos do envelhecimento a este nível.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

3.1 Amostra 
 

Este estudo foi efectuado em humanos, voluntários. A amostra foi 

constituída por 37 homens, com idade média de 50,51±16,62 anos, altura 

média de 169,68±8,44 cm e peso médio de 74,01±9,24 kg. 

Todos os participantes foram previamente informados relativamente a todos 

os procedimentos e riscos a que estariam sujeitos durante a realização dos 

testes e assinaram uma declaração de consentimento de acordo com a 

declaração de Helsínquia. 

 

 

3.2 Avaliação da aptidão Cardiorespiratória 
 

Para avaliar o consumo máximo de oxigénio, procedeu-se à realização de 

uma prova de esforço no tapete, com medição contínua e directa do gás 

expirado através do equipamento “SENSORMEDICS 2900”. A prova de esforço 

no tapete realizou-se até 85% da Frequência Cardíaca máxima prevista (220-

idade), seguindo o protocolo de Bruce (Bruce, Kusumi, & Hosmer, 1973). O 

VO2máx. foi posteriormente estimado com base na recta de regressão dos 

valores médios do VO2 e a FC obtidos no último minuto de cada patamar da 

prova de esforço, entre 55% e 85% da FC máxima prevista. 

 

 

3.3 Ensaio de electroforese em gel de Linfócitos - Ensaio do Cometa  
 

Os protocolos para o isolamento de linfócitos e para o ensaio de cometas, 

usados neste estudo, seguiram as orientações gerais do “Comet Assay Interest 

Grou Web Site”, cuja última revisão data de Outubro de 2006. 
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O ensaio de cometas permite alterações técnicas em todos os seus passos 

do seu procedimento segundo o protocolo de Collins et al., (2001), utilizado no 

presente trabalho. A descrição deste protocolo será efectuada de seguida 

segundo as suas diferentes etapas. 

 

 

3.3.1 Fase da Preparação das Lâminas com Agarose  
 

A utilização das lâminas embora seja só necessária após a fase de 

isolamento de linfócitos, é necessária a sua preparação com pelo menos 24h 

de antecedência.  

Na realização deste passo foram utilizadas lâminas com um lado 

esmerilado, a fim de permitir a sua rotulagem. Estas lâminas foram submersas 

em agarose de ponto de fusão normal (NMA), (Gibco BRL – Paisley, Escócia) a 

1%, dissolvida em água. Depois de limpas, numa das faces, as lâminas foram 

colocadas em posição horizontal e em papel absorvente à temperatura 

ambiente durante 24h. 

  

 

3.3.2 Fase da Obtenção do Sangue 
 

O sangue foi obtido em cada sujeito através de punção no dedo, colhendo-

se quantidade de aproximadamente 30µL de sangue capilar para tubos com 

heparina. 

 

 

3.3.3 Fase de Isolamento de Linfócitos 
 

Nesta fase, todos os reagentes bem como o restante material a ser utilizado 

foram mantidos a uma temperatura de aproximadamente 4ºC, com excepção 

da agarose de baixo ponto de fusão que se encontrava a 37ºC.  
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Depois de efectuada a recolha de sangue, cada amostra foi transferida para 

microtubos plásticos de 1,5mL, procedendo-se à sua diluição com PBS (1x), 

homogeneizando com cuidado e sem agitar. 

De seguida, com a micropipeta no fundo deste microtubo, colocaram-se 

100µL de solução de isolamento de linfócitos (RAFER – Cora), com cuidado 

para não misturar as diferentes fases. 

Os microtubos foram depois levados para a centrífuga, à temperatura de 

4ºC, e centrifugados a 200xg durante 5 minutos. Após a centrifugação, com a 

ajuda de uma micropipeta, procedeu-se à recolha de 100µL de camada de 

linfócitos (camada existente entre a solução de isolamento de linfócitos e o 

PBS) para um outro microtubo de plástico. 

De seguida, foi efectuada uma lavagem adicionando-se 1mL de PBS, 

homogeneizando bem e sem agitar.  

Procedeu-se a uma nova centrifugação a 200xg à temperatura de 4ºC e 

eliminou-se o máximo de sobrenadante.  

À pellete adicionaram-se 280µL de agarose de baixo ponto de fusão (LMP). 

Depois de bem homogeneizado, com cuidado e sem agitar, foram retirados 

2x70µL de amostra e colocados em cada uma das lâminas em duas partes 

iguais, procedendo-se imediatamente à colocação de duas lamelas 18x18mm 

por lâmina, para posterior solidificação no frigorífico pelo período de 5 minutos. 

 

 

3.3.4 Fase de Lise Alcalina 
 

Após a solidificação da agarose, retiraram-se as lamela e as lâminas foram 

submergidas em solução de lise previamente arrefecida (99 mL de tampão de 

lise e 1mL de Triton X-100). Foram assim mantidas, a 4ºC, na obscuridade, 

pelo período mínimo de 1h (no máximo 4h). 

Este passo tem como objectivo a lise das membranas celulares e nuclear e 

de outras proteínas, a inactivação das enzimas intracelulares e 

desproteinização do DNA, ficando apenas os “nucleóides”. Terminada esta 
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etapa, as lâminas foram retiradas com cuidado da solução e secas, pelo lado 

inferior, em papel absorvente. 

 

 

3.3.5 Fase de Acção Enzimática 
 

De seguida prepararam-se 300 ml de tampão enzimático. As lâminas foram 

colocadas numa tina e sujeitas a três lavagens sucessivas nesta solução 

tampão, a um temperatura de 4ºC pelo período de 5 minutos cada lavagem. De 

seguida colocaram-se as lâminas em papel absorvente. 

Depois de preparada a diluição da enzima formamidopirimidina DNA 

glicosilase (FPG) com tampão enzimático, colocaram-se 50µL de solução 

enzimática, ou de tampão enzimático no caso das lâminas de controlo, 

cobrindo-se de imediato com lamelas de 22x22mm. Estas lâminas foram de 

seguida postas em câmara húmida a incubar a 37ºC, durante 30 minutos.  

 

 

3.3.6 Fase de Desnaturação do DNA 
 

A desnaturação do DNA foi feita em tinas electroforéticas horizontais em 

meio frio (aproximadamente 4ºC). As lâminas foram dispostas na tina todas no 

mesmo sentido, com a parte codificada voltada para o cátodo (preto). Em 

seguida, as tinas foram cheias, a um nível de aproximadamente 0,25 cm acima 

das lâminas, com solução electroforética fria previamente preparada (300 mM 

de NaOH e 1mM de EDTA dissolvidos em água destilada). As lâminas foram 

deixadas neste tampão básico (pH=13,5) pelo período de 40 minutos, para 

permitir que, antes da fase de electroforese, haja uma desnaturação do DNA e 

a conversão dos sítios AP em rupturas de cadeia simples.  
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3.3.7 Fase de Electroforese em Condições Alcalinas 
 

Após 40 minutos de desnaturação, seguiu-se então o passo de 

electroforese, permanecendo a tina em meio frio, durante 30 minutos, a uma 

voltagem fixa de 25 Volt e ajustada a 300 mA, que corresponde a 1,14V/cm. 

 

 

3.3.8 Fase de Neutralização e Secagem 
 

Nesta fase, as preparações foram retiradas da tina de electroforese e 

neutralizadas através de duas lavagens, sendo uma com tampão de 

neutralização (pH=7,5) e outra com água destilada, pelo período de 10 minutos 

cada lavagem. Este tampão foi preparado a partir de 48,45g/L de Tris (400mM) 

dissolvido em água destilada, armazenado a 4ºC. Este passo visou a 

eliminação dos restos de álcalis e detergentes que poderiam interferir com a 

coloração. No final das lavagens as lâminas foram retiradas para secagem, 

ficando à temperatura ambiente e em papel absorvente, para posterior 

armazenamento antes da visualização. 

 

 

3.3.9 Visualização ao Microscópio de Fluorescência das Células 
Coradas 

 

Para corar o DNA das células foi utilizado o Brometo de Etídeo (2µg/mL). 

As lâminas foram coradas imediatamente antes de serem visualizadas com 

20µL de corante em cada gel.  

As lâminas foram visualizadas num Microscópio de Fluorescência da marca 

CARL ZEISS Axio Imager A1, com uma lâmpada fluorescente (HBO -103W2, 

100Watt). O filtro de excitação utilizado (comprimento de onda 515-560 nm) foi 

o adequado para Brometo de Etídeo. 
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As células foram observadas com a objectiva de 40x e analisadas imagens 

aleatoriamente (2x100 imagens por lâmina) recorrendo ao software “Visual 

Comet Assay” e ao método de análise visual (Collins, 2004). 

A análise de imagens de cometas, é possível, tal como anteriormente 

referido, sem recurso a software informático, uma vez que o olho humano tem 

a capacidade de resolução suficiente para discernir imagens de cometas 

evidenciando, diferentes tipos de danos (Collins, 2004). Desenvolveu-se, então, 

um método de análise visual que se baseia na existência de 5 classes: desde a 

classe 0 (incluídos os nucleóides sem cauda visível, portanto sem qualquer 

dano), até à classe 4 (incluindo os nucleóides que apresentam maior cauda, ou 

seja maior intensidade de danos) (ver figura 3) (Collins, 2004). 

Foram seleccionados 2X100 cometas de cada lâmina, tendo o cuidado de 

evitar os bordos, locais com um maior potencial de erro por excesso de lesão. 

A cada cometa foi atribuído um valor de acordo com a classe de danos onde se 

insere, de modo a que a contagem total para cada lâmina pudesse ser 

efectuada, variando entre 0 e 400 unidades arbitrárias (UA). 

 

 

Figura 3 – Representação gráfica de cometas e das diferentes classes de lesão de 0 a 4 
para utilização da análise visual (adaptado de Collins, 2004) 
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3.4 Procedimentos estatísticos  
 

A análise dos dados foi efectuada através do software “Statistical Program 

for Social Sciences – SPSS” versão 13.0. 

A distribuição dos dados foi testada com o teste de Kolmogorov Smirnov e 

pela análise da caixa de bigodes (box plots) para identificação e expurgo dos 

outliers. 

A comparação entre os valores das rupturas de DNA (sem enzima) e de 

rupturas mais danos oxidativos de DNA (com FPG) foi efectuada através do t-

teste de Student para amostras emparelhadas. Para a determinação da 

existência de associação entre as diferentes variáveis procedeu-se à realização 

de um teste correlacional de Pearson. Para estabelecer cada recta de 

regressão entre as variáveis foi realizado uma regressão linear. O nível de 

significância foi estabelecido em 0.05. 
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4. RESULTADOS  
 

 

Os dados relativos ao VO2máx obtidos através da prova de esforço (ver 

Quadro 2) revelaram um valor médio de 41,95 ± 10,72 mL/kg/min. Na figura 4 

pode ser analisada a distribuição dos elementos da amostra pelos diferentes 

níveis de aptidão cardiorespiratória, não se verificando nenhum caso no nível 

muito pobre (nível mais baixo) sendo o nível excelente aquele que apresenta 

maior número de casos. Ainda com base nestes dados pode-se verificar que 

51,4% dos indivíduos da amostra estão no nível muito bom ou excelente (níveis 

superiores). 

 

Quadro 2 - Valores médios do VO2máx absoluto (mL/kg/min) e do VO2máx relativo 
(mL/kg/min) 

 Média ± DP Máximo Mínimo 

VO2máx absoluto 

(mL/min) 
3229,67 ± 531,84 3805 2756 

VO2máx relativo 

(mL/kg/min 
41,95 ± 10,72 68,00 23,18 
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Figura 4 – Caracterização da amostra pelos diferentes níveis de aptidão 
cardiorespiratória. 
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Na figura 5 está representada a recta de regressão onde se pode visualizar 

a tendência negativa dos valores de VO2máx relativo ao longo da idade. 
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Figura 5 – Recta de regressão da variável VO2máx relativo (mL/kg/min) com a idade.  

 

 

Os resultados da avaliação dos danos de DNA de linfócitos através do 

ensaio do cometa (comet assay - single cell gel electrophoresis) estão descritos 

em unidades arbitrárias (UA) e os valores médios obtidos podem ser 

observados na figura 6. Quando comparados os valores médios obtidos pelo 

ensaio do cometa (comet assay - single cell gel electrophoresis) sem enzima 

(rupturas de DNA) de 78,39 ± 37,88 UA com os valores com enzima FPG 

(rupturas de DNA mais danos oxidativos) de 99,56 ± 40,73, verificam-se 

diferenças estatisticamente significativas, sendo o valor com enzima FPG 

superior ao valor sem enzima (t= -7,184; p=,000).  
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Figura 6 – Nível de rupturas de DNA dos linfócitos, sem enzima, e rupturas mais danos 
de DNA de linfócitos, com enzima FPG. (* diferenças estatisticamente significativas 
p=,000) 

 

A análise correlacional entre as diferentes variáveis (idade, VO2máx, 

rupturas de DNA sem enzima e rupturas mais danos oxidativos de DNA com 

FPG) revelou existirem associações significativas entre estas, como pode ser 

visto no Quadro 3. Quanto à aptidão cardiorespiratória avaliada pelo VO2máx 

pode-se verificar que esta apresenta uma correlação negativa e significativa 

com a idade (ver quadro 3). 

No que diz respeito à variável idade, esta apresenta-se correlacionada de 

forma positiva com as danos do DNA dos linfócitos, tanto sem enzima como 

com enzima FPG.  
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Quadro 3 – Quadro de correlações entre as variáveis Idade, VO2máx relativo (mL/kg/min) 
rupturas de DNA de linfócitos e rupturas mais danos oxidativos de DNA com enzima 
FPG. 

 

Idade VO2máx 
relativo 

Rupturas de  
DNA (sem 
enzima) 

Rupturas de 
DNA mais danos 

oxidativos de 
DNA (com FPG) 

R 1 -0,734 0,694 0,646 

r2 x 100 (%) - 53,9 48,0 41,8 Idade 
P - ,000 ,000 ,000 

R -0,734 1 -0,59 -0,453 

r2 x 100 (%) 53,9 - 34,9 20,6 VO2máx relativo 
P ,000 - ,000 ,000 
R 0,694 -0,59 1 0,899 

r2 x 100 (%) 48,0 34,9 - 80,8 
Rupturas de 
DNA (sem 
enzima) P ,000 ,000 - ,000 

R 0,646 -0,453 0,899 1 

r2 x 100 (%) 41,8 20,6 80,8 - 

Rupturas de 
DNA mais 

danos 
oxidativos de 

DNA (com FPG) P ,000 ,000 ,000 - 

 
 

 

A figura 7A e 7B ilustra a tendência positiva entre a idade e as variáveis dos 

danos do DNA nos linfócitos, tanto sem enzima como com enzima FPG, 

respectivamente, demonstrando o aumento dos danos de DNA ao longo da 

idade. 

Relativamente ao VO2máx relativo, este apresenta-se correlacionado com 

as duas variáveis de danos de DNA nos linfócitos, no entanto esta correlação é 

inversa. Os gráficos da figura 7C e 7D ilustram a tendência inversa entre o 

VO2máx e as variáveis dos danos do DNA nos linfócitos, tanto sem enzima 

como com enzima FPG. 
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Figura 7 – (A) – Recta de regressão entre a variável idade e rupturas de DNA de 
linfócitos, sem enzima. (B) – Recta de regressão entre a variável idade e rupturas mais 
danos oxidativos de DNA de linfócitos, com FPG. (C) - Recta de regressão entre a 
variável VO2máx e rupturas de DNA de linfócitos, sem enzima. (D) - Recta de regressão 
entre a variável VO2máx e rupturas mais danos oxidativos de DNA de linfócitos, com 
FPG. 
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5. DISCUSSÃO 
 

 

No presente estudo, os resultados evidenciaram que ao longo da idade a 

aptidão cardiorespiratória, avaliada através do VO2máx, manifesta uma 

tendência decrescente. Estes dados são suportados por resultados 

encontrados em alguns estudos realizados. McGuire et al (2001) num estudo 

longitudinal com uma amostra composta por homens, verificaram que num 

período de tempo de 30 anos os níveis de VO2máx desceram de forma 

evidente, constatando-se uma correlação significativa inversa da idade com o 

VO2máx. No entanto, é de referir que este declínio verificado foi parcialmente 

revertido quando os indivíduos da amostra foram sujeitos a um plano de treino 

aeróbio durante um período de 6 meses (McGuire et al., 2001). Este estudo 

demonstra que embora haja uma evidente associação entre a idade e o 

VO2máx, uma parte deste declínio parece ser explicado pela diminuição do 

exercício físico dos indivíduos ao longo da vida. Outros estudos têm também 

corroborado a existência de associação inversa entre idade e VO2máx 

(Eskurza et al., 2002; McGuire et al., 2001; Pimentel et al., 2003; Schiller et al., 

2001; Tanaka et al., 1997) sendo de referir que esta descida esteve associada 

a uma diminuição da carga de exercício físico ao longo da vida (Berthouze et 

al., 1995; Eskurza et al., 2002; McGuire et al., 2001; Pimentel et al., 2003). No 

nosso estudo, verificamos que 54,8% do decréscimo do VO2máx parece ser 

explicado pela idade, podendo o restante, estar associado a outras variáveis, 

como por exemplo, a diminuição da prática do exercício físico. Se é visível 

neste estudo esta associação, é também importante salientar que quando 

analisados os dados em termos qualitativos, se pode verificar que uma grande 

parte dos indivíduos da amostra (51,4%) se situam nos dois níveis máximos, 

nível muito bom e excelente, de aptidão cardiorespiratória (Shvartz & Reibold, 

1990), ou seja, embora estes indivíduos experimentem uma diminuição do seu 

VO2máx com a idade, parecem manter-se num nível funcional 

cardiorespiratório acima do esperado para a sua idade, o que sugere que os 

sujeitos mantêm uma prática regular de exercício. 
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A avaliação do dano de DNA pelo ensaio do cometa (comet assay - single 

cell gel electrophoresis), em meio alcalino, fornece informação relativa às 

rupturas da cadeia de DNA, rupturas transitórias dos processos de reparação e 

sítios álcali-lábeis (Collins, 2004). Com base nos resultados encontrados no 

nosso estudo verificamos que com a idade existe uma maior tendência para 

ocorrência destes danos de DNA em linfócitos humanos. Alguns estudos têm 

também obtido um aumento significativo dos danos de DNA com a idade em 

várias células, nomeadamente em linfócitos humanos (Mutlu-Turkoglu et al., 

2003). A importância destes resultados baseia-se no facto de que os danos de 

DNA são o primeiro passo para a ocorrência de mutações, as quais se revelam 

de particular importância no aparecimento de diversas doenças e 

possivelmente no agravamento do envelhecimento (Moller, 2006; D. M. Wilson, 

3rd, Bohr, & McKinnon, 2008). 

Dentro das várias causas possíveis dos danos de DNA celular nos diversos 

tipos de células, particularmente em linfócitos humanos, o stress oxidativo e os 

seus efeitos cumulativos têm sido foco de especial interesse (D. M. Wilson, 3rd 

et al., 2008). No nosso estudo, os resultados demonstram a existência de uma 

associação positiva entre a idade e os danos oxidativos de DNA, sendo estes, 

evidenciados pelo ensaio do cometa com a enzima FPG, a qual permite 

verificar de forma mais específica e mais sensível, comparativamente ao 

ensaio do cometa sem enzima, os danos oxidativos das bases de purina. Esta 

enzima tem sido utilizada no ensaio do cometa como forma de determinação 

dos níveis de 8-oxoG, e também de outras purinas oxidadas, sendo por isso 

um indicador de dano oxidativo. Assim, estes resultados demonstram a maior 

presença de danos oxidativos do DNA em indivíduos idosos, o que vai ao 

encontro de alguns estudos (Mendoza-Nunez, Sanchez-Rodriguez, Retana-

Ugalde, Vargas-Guadarrama, & Altamirano-Lozano, 2001). Neste sentido, o 

aumento dos danos de DNA verificado com a idade pode ser explicado em 

parte com base no aumento do stress oxidativo que leva à agressão do DNA 

(D. M. Wilson, 3rd et al., 2008). Uma vez que a persistência dos danos do DNA 

depende determinantemente dos mecanismos de reparação do DNA, a 
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possível perda de funcionalidade destes pode ser uma das causas subjacentes 

ao aumento dos danos. 

O estudo realizado por Mutlu-Turkoglu et al (2003) constatou que os níveis 

plasmáticos aumentados de MDA e de grupos carbonilo, resultantes de 

reacções de stress oxidativo, estavam correlacionados positivamente com os 

níveis de danos no DNA de linfócitos em indivíduos idosos, o que reforça a 

ideia que em indivíduos idosos há um evidente aumento generalizado do stress 

oxidativo acompanhado de um aumento também de danos do DNA de 

linfócitos. Com base nos resultados de diferentes estudos parece haver uma 

tendência positiva dos danos de DNA com a idade independente de outros 

factores. 

A relação entre o nível da aptidão aeróbia, avaliada pelo VO2máx, nos 

danos de DNA sem enzima e com FPG, foi também testada no presente 

estudo. Os resultados obtidos evidenciam uma associação negativa entre estas 

variáveis, sendo de referir que foi mais elevada para os danos de DNA sem 

enzima comparativamente aos danos com FPG. Embora o VO2máx dependa 

de vários factores, entre os quais genéticos e da composição corporal, o 

exercício físico aeróbio induz um aumento do VO2max (Brooks et al., 1996; W. 

McArdle et al., 1996). Deste modo, parece aceitável considerar que os 

indivíduos mais aptos da nossa amostra deverão ser também aqueles que têm 

maior prática habitual de exercício físico. 

A influência do exercício físico, enquanto factor causador de danos do DNA 

de linfócitos, tem sido estudada, contudo, a maioria dos estudos têm-se 

centrado nos efeitos seus agudos (Duthie, Ma, Ross, & Collins, 1996; Peters et 

al., 2006; Wierzba et al., 2006), sendo os resultados pouco consistentes. 

Factores como o nível de treino dos sujeitos, protocolos de exercício, 

parâmetros e técnicas de avaliação, podem ajudar a explicar algumas das 

divergências.  

Hartmann et al (1994) constataram um aumento dos danos de DNA em 

leucócitos após o exercício físico levado à exaustão, ao passo que em 

exercício aeróbio de intensidade baixa e de longa duração não se verificaram 

alterações significativas. Ainda este autor constatou que o nível máximo de 
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dano ocorreu após 24h o exercício, retomando os níveis iniciais após 72h 

(Hartmann, Plappert, Raddatz, Grunert-Fuchs, & Speit, 1994). A diferença de 

intensidade existente entre as duas provas pode ter implicações a vários níveis. 

Desta forma, factores como agressão muscular, resposta imunitária e 

alterações endócrinas, são alguns dos factores que podem ajudar a explicar as 

diferenças existentes do nível de danos do DNA celular em exercícios de 

diferentes intensidades.  

A ocorrência de danos musculares após exercício está geralmente 

relacionada com exercício inabitual e/ou também exercícios de intensidade 

elevada (Robergs & Roberts, 1996; Ji, 1999). Por sua vez, os danos 

musculares provocados pelo exercício físico são seguidos de um aumento de 

citocinas na corrente sanguínea provenientes desse mesmo tecido danificado 

(Pedersen, 1996; Viru & Viru, 2001). Por conseguinte, sendo a resposta 

imunitária induzida pelas citocinas e estando as células do sistema imunitário 

relacionadas com o aumento da produção de ERO (Beckman & Ames, 1998; Ji, 

1999) então é possível que em situação de esforço de maior intensidade ocorra 

uma maior formação de ERO causada pela maior resposta imunitária e por isso 

o desenvolvimento de um meio mais propicio para a ocorrência de danos de 

DNA, nomeadamente nas próprias células do sistema imunitário como os 

linfócitos. 

Um outro factor que está positivamente relacionado com o aumento da 

resposta do sistema imunitário ao exercício é o aumento do nível de 

catecolaminas, na medida em que determinadas células do sistema imunitário, 

como os linfócitos, células NK, macrófagos e neutrófilos têm receptores ß-

adrenergicos sensíveis às catecolaminas (Pedersen et al., 2000). Neste 

sentido, o aumento das catecolaminas durante o exercício poderá estar 

também associado a um aumento da resposta imunitária, ou seja, a relação 

existente entre catecolaminas, resposta imunitária, danos ao nível muscular e 

maior intensidade do exercício, podem conduzir ao aumento da produção de 

ERO e consequentemente levar ao aparecimento de maior stress oxidativo. O 

stress oxidativo gerado no tecido muscular vai também induzir um aumento do 

stress oxidativo extracelular, nomeadamente ao nível sanguíneo onde se 
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encontram os linfócitos, expondo os mesmos a um meio com mais ERO. 

Contudo, os factores anteriormente referidos são influenciados pelo nível de 

treino dos indivíduos, uma vez que o exercício crónico tem efeitos adaptativos 

que podem minorar algumas das respostas agudas negativas associadas 

exercício físico. 

Embora tenha sido já constatado que o exercício físico agudo provoca um 

aumento na produção de oxidantes, também tem sido considerado que os 

efeitos crónicos deste, podem levar a uma adaptação do sistema antioxidante 

(Gomez-Cabrera, Domenech, & Vina, 2008; Ji, Gomez-Cabrera, & Vina, 2007). 

Neste sentido, alguns estudos sugerem que após um determinado período de 

exercício físico regular, se verifica um aumento crónico da actividade 

enzimática antioxidante (Doménech et al., 2005; Elokda & Nielsen, 2007; A. 

McArdle et al., 2001; Miyazaki et al., 2001; Powers et al., 1994; Powers et al., 

1999; Sen et al., 1992). Este facto poderá significar que um indivíduo treinado 

possui uma maior capacidade antioxidante podendo, desta forma, estar menos 

susceptível aos efeitos das ERO.  

Parise et al (2005) para estudar os efeitos do treino de força e da idade nos 

danos oxidativos de DNA, submeteram uma amostra de indivíduos idosos (68,5 

± 5,1 anos) a um programa de treino de força durante 14 semanas. Após o 

período de treino e comparando os resultados pré e pós-treino verificaram que 

os níveis de 8-oxoG na urina tinham decrescido de forma significativa sem, no 

entanto, se ter verificado qualquer alteração na actividade antioxidante. Desta 

forma, os dados do estudo referido apontam para um efeito benéfico do 

exercício físico crónico na possível diminuição da produção de ERO e/ou na 

melhoria dos mecanismos de reparação, minimizando assim os danos 

oxidativos do DNA no estado de repouso (Parise, Brose, & Tarnopolsky, 2005).  

O exercício físico enquanto factor de desequilíbrio transitório da 

homeostase parece levar a uma reorganização orgânica e funcional de acordo 

com as exigências internas e externas promovendo a adaptação. Destas 

alterações fazem-se ressaltar as do sistema antioxidante, que podem promover 

um ambiente mais saudável e preservador das células do organismo, 

nomeadamente dos linfócitos. Com base nos resultados do nosso estudo, 
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existe uma correlação inversa e significativa entre VO2máx e rupturas de DNA 

de linfócitos sem enzima e rupturas mais danos oxidativos de DNA com enzima 

FPG, no entanto é prematuro poder-se estabelecer uma relação de 

causa/efeito. É necessário ter em atenção que na base dos danos de DNA 

podem estar inúmeras causas, particularmente as relacionadas com factores 

ambientais e comportamentais, cuja influência poderá ajudar a completar os 

dados aqui encontrados. Para o melhor entendimento desta relação será 

necessário comparar grupos mais numerosos e verificar se entre indivíduos 

idosos com diferentes VO2máx também se verificam diferentes níveis de danos 

no DNA dos linfócitos em associação com os primeiros. Para além disto, 

também o estudo de questões subjacentes aos danos de DNA tais como a 

produção de ERO, a capacidade e estado antioxidante e mecanismos de 

reparação de DNA se tornam fundamentais para uma compreensão mais 

detalhada da relação entre idade, aptidão cardiorespiratória e danos de DNA 

celular em linfócitos. 
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6. CONCLUSÕES 
 

 

Do estudo realizado, podemos destacar as seguintes conclusões: 

 

1) A aptidão cardiorespiratória, avaliada pelo VO2máx, em indivíduos 

saudáveis demonstra uma associação inversa com a idade. 

2) As rupturas do DNA de linfócitos tendem a aumentar com a idade. 

3) As rupturas mais danos oxidativos em DNA de linfócitos, revelados pela 

FPG, são mais elevados em indivíduos idosos comparativamente a 

indivíduos jovens. 

4) Os resultados obtidos demonstram a existência de uma associação 

inversa entre o VO2máx e as rupturas de DNA de linfócitos. 

5) Os resultados obtidos demonstram a existência de uma associação 

inversa entre o VO2máx e as rupturas mais danos oxidativos 

determinados pela FPG em DNA de linfócitos humanos. 
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
 

Considerando a “Declaração de Helsínquia” da Associação Médica Mundial  
(Helsínquia 1964; Tóquio 1975; Veneza 1983; Hong Kong 1989; Somerset West 1996 e Edimburgo 2000) 

 
 
 

Designação do Estudo: 
 

Vai fazer parte da amostra de um estudo o qual é constituído por uma prova de 
esforço e por uma recolha de sangue: 
 
- a prova de esforço será realizada no tapete com intensidade progressiva até 
85% da FC máxima, seguindo o protocolo de Bruce, com medição contínua e 
directa do consumo de oxigénio, para posterior cálculo do VO2máx. 
- A recolha de sangue capilar será obtida antes da prova de esforço, através de 
punção no dedo (picada indolor no dedo), colhendo-se quantidade de 70µL 
para tubos com heparina. 
 
 
Eu, abaixo-assinado, (nome completo do voluntário) -------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------, compreendi a explicação 
que me foi fornecida acerca da investigação que se tenciona realizar, bem como do 
estudo em que serei incluído. Foi-me dada oportunidade de fazer as perguntas que 
julguei necessárias, e de todas obtive resposta satisfatória. 
Tomei conhecimento de que, de acordo com as recomendações da Declaração de 
Helsínquia, a informação ou explicação que me foi prestada versou os objectivos, os 
métodos, os benefícios previstos, os riscos potenciais e o eventual desconforto. Além 
disso, foi-me afirmado que tenho o direito de recusar a todo o tempo a minha 
participação no estudo, sem qualquer prejuízo próprio. 
Por isso, consinto que me seja aplicado o protocolo proposto pelo investigador. 
 
 
Data:  ____ / _________________ / 2008 

Assinatura do voluntário: ___________________________________________________ 

 
 
O Investigador responsável: 

Nome: Maria Paula Gonçalves da Mota  

Assinatura: 
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