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Resumo 
 

O objetivo do presente estudo foi verificar se o pré-condicionamento com 
exercício físico previne a atrofia dos cardiomiócitos e reduz a deposição de 
colagénio induzida pela DOX. Para tal, 40 ratos Wistar machos foram 
aleatoriamente divididos em dois grupos; sedentários e treinados. Os animais 
do grupo sedentário permaneceram restringidos ao espaço da gaiola durante 
o protocolo experimental, enquanto os pertencentes ao grupo treinado foram 
submetidos a um protocolo de exercício de intensidade moderada (20m/min) 
em tapete rolante, com duração de 1 hora/dia, 5 dias na semana, durante 4 
semanas. Ao fim do protocolo metade dos animais de cada grupo foram 
injetados com solução veículo (SED + V, n=10 / TRN + V, n=10), enquanto os 
demais (SED + DOX, n= 10 / TRN + DOX, n= 10) foram injetados 
intraperitonealmente com Doxorrubicina (20mg/kg/peso). 48 horas após a 
administração da DOX todos os animais foram sacrificados. Amostras do 
tecido cardíaco foram colhidas e processadas para a análise da área de 
secção transversa (AST) e deposição de colagénio total e por sub-regiões 
através de microscopia ótica. Os resultados mostraram que o exercício físico 
parece ter sido capaz de atenuar o desenvolvimento da atrofia dos 
cardiomiócitos, como também, contribuir na redução dos níveis de deposição 
de colagénio cardíaco. Essas alterações poderão contribuir para a 
amplificação na visão da toxicidade induzida pela DOX, abrangendo o 
coração como um todo, tanto a nível molecular quanto morfológico.  
 
Palavras-chave: Cardioproteção; Pré-Condicionamento; Exercício; 
Cardiotoxicidade; Doxorrubicina 
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Abstract 
 

The aim of the present study was to address the impact of exercise pre-
conditioning on cardiomyocyte atrophy and collagen deposition induced by 
DOX. Male witar rats (n=40) were randomly divided in two groups: sedentary 
and trained. Animals from the sedentary group remained with movements 
confined to the cage space during the experimental protocol, while trained 
animals were submitted to treadmill exercise training of moderate intensity (20 
m/min), 1 hour/day, 5 days/week. After the four-week period, half of the 
animals from each group were again randomly divided and injected with a 
vehicle solution (SED + V, n=10 / TRN + V, n=10) while the other half were 
injected with Doxorrubicin (20 mg/Kg) administered intraperitoneally (SED + 
DOX, n= 10 / TRN + DOX, n= 10). Forty eight hours after DOX treatment, all 
animals were sacrificed. Samples from heart tissue were collected and 
prepared for cross sectional area and collagen evaluation, total and by sub-
regions, through microscopy. The results show that exercise training prevents 
cardiomyocyte atrophy as well as collagen deposition. These alterations may 
contribute to improve the understanding of DOX-induced toxicity, affecting the 
heart as an all, at the molecular and morphological level. 
 
 
 
 
Key Words: Cardioprotection; Pre-conditioning; Exercise, Cardiotoxicity; 
Doxorrubicin 
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Introdução Geral e Estrutura da Dissertação 
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1.1 INTRODUÇÃO GERAL 
 

Atualmente é cada vez mais suportada por evidências científicas a 

idéia de que a prática regular de exercício possibilita a aquisição de inúmeros 

benefícios para a saúde física e mental do praticante [1, 2]. A atividade física, 

em particular os programas de exercício bem elaborados, promovem vários 

benefícios, tais como; melhoria da performance física e aumento significativo 

da qualidade de vida [3, 4], bem como reduz o risco de desenvolvimento de 

diversas doenças crónicas, tais como diabetes mellitus, cancro, obesidade, 

hipertensão e sobretudo doenças cardiovasculares [5-7]. Adicionalmente, 

possui um efeito efetivo no tratamento de doentes com isquemia do 

miocárdio, insuficiência cardíaca, diabetes mellitus tipo 2, e doença pulmonar 

obstrutiva crónica [8].  

Na tentativa de compreender ou elucidar os potenciais efeitos 

cardioprotectores do treino físico, vários modelos experimentais de lesão 

cardíaca têm sido utilizados. Destes, destacam-se a isquemia-reperfusão (I-

R) [9-14], enfarte do miocárdio [14-17] e a administração aguda/crônica de 

Doxorrubicina (DOX) [18]. Neste contexto, hoje sabe-se que o exercício físico 

agudo [19, 20] e com destaque particular para o realizado com caráter 

crônico e prolongado [18, 19, 21-28] fornece proteção paralela ou atenua 

alguns dos efeitos tóxicos da DOX [21, 23-26, 29-31]. Este efeito protetor é 

observado tanto com doses agudas [18, 19, 21, 25, 26, 32] elevadas bem 

como com o tratamento crónico [22, 23, 28], com doses menos agressivas.  

Contudo, os mecanismos responsáveis pelos efeitos cardioprotectores 

do treino físico ainda permanecem por esclarecer. Algumas evidências 

sugerem que o aumento das defesas antioxidantes [nomeadamente da 
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manganês superóxido dismutase (MnSOD)] [11], glutationa peroxidase [28], 

catálase cardíaca [21, 28] e o aumento da expressão dos canais de potássio 

dependentes de ATP sarcolemais [10, 33] e mitocondriais [34], dentre outros 

são determinantes para a proteção conferia pelo exercício no modelo da 

DOX.  

 Apesar de estes mecanismos poderem eventualmente ser 

fundamentais na proteção, é de considerar que a cardioprotecção seja 

bastante mais complexa, envolvendo muitos outros intermediários. Ainda, é 

também possível que alguns dos seus mecanismos adquiram maior ou 

menor relevância de acordo com as especificidades do estímulo lesivo. 

Grande parte dos estudos sobre a DOX e exercício sustentam à 

cardioproteção conferida pelo exercício físico a níveis moleculares, pouco se 

sabe a respeito das alterações morfológicas a nível histológico. Portanto o 

presente estudo justifica-se pela necessidade de se conhecer os mecanismos 

subjacentes a ação da DOX na cardiotoxicidade gerada no miocárdio, 

nomeadamente a nível da deposição de colagénio e da atrofia dos 

cardiomiócitos e o efeito do exercício na minimização ou proteção contra a 

cardiotoxicidade gerada. 

 
1.2. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 
Este trabalho apresenta uma estrutura elaborada a partir do Modelo 

Escandinavo. A dissertação é composta por quatro capítulos (descritos no 

quadro 1). O primeiro capítulo apresenta a introdução geral da dissertação, o 

segundo e terceiro apresentam os artigos desenvolvidos, enquanto o quinto 

capítulo apresenta as conclusões gerais. No fim de cada capítulo são 

apresentadas as respectivas referências bibliográficas. 
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Quadro 1: Capítulos da dissertação e seus principais objetivos. 
 
	  
Capítulo	  1	  	   Apresentar a introdução geral, bem como a pertinência do 

estudo e seus respectivos objetivos. 
 
	  
Capítulo	  2	   Cardioproteção induzida pelo exercício físico no modelo de 

cardiotoxicidade induzida pela Doxorrubicina. 
 

Realizar uma breve revisão dos mecanismos de 
cardiotoxicidade induzidos pela Doxorrubicina e o efeito do 
exercício como terapia coadjuvante.  

 
 

Capítulo	  3	   Efeito protetor do treino físico de intensidade moderada na 
atrofia dos cardiomiócitos e deposição de colagénio induzida 
pela administração aguda de doxorrubicina em ratos. 
 
Avaliar o efeito do pré-condicionamento com exercício físico na 
atenuação da atrofia dos cardiomiócitos e deposição de 
colagénio no ventrículo esquerdo. 

 
 
Capítulo	  5	  	   Apresentar a síntese final e as conclusões gerais da 
Dissertação. 
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Cardioproteção induzida pelo exercício físico no modelo de 
cardiotoxicidade induzida pela Doxorrubicina 
Arantes do Nascimento. R; Moreira-Gonçalves. D; Ferreira. M. A.; Duarte. J. A 

CIAFEL, Biochemistry Department, Faculty of Sport, University of Porto, Porto 
 

Objetivo: No presente trabalho de revisão procuramos sumariar informações relativas à 
cardioproteção induzida pelo exercício físico no modelo de cardiotoxicidade induzida pela 
Doxorrubicina (DOX). Métodos: Foram procurados termos relevantes associados a tese nas 
principais bases de dados, tais como EBSCO e Pubmed. Para além de artigos publicados em 
peer-review. capítulos de livros também foram analisados para esta apreciação. Resultados: Os 
principais resultados encontrados apontam evidências que o exercício possui capacidade de 
minimizar as alterações bioquímicas e morfológicas deletérias induzidas pela DOX no 
miocárdio, prevenindo a disfunção cardíaca. O seu efeito protetor parece estar relacionado com 
o aumento das defesas antioxidantes e diminuição do stress oxidativo. Embora sem evidências 
diretas, os estudos analisados também sugerem que o exercício poderá exercer o seu efeito 
protetor prevenindo a atrofia cardíaca através da modulação da proteólise e a síntese proteica. 
Também, pelo seu efeito anti-neurohumoral e anti-oxidante, o exercício poderá prevenir a 
deposição de colagénio. Conclusão: O exercício físico protege contra os efeitos deletérios da 
DOX ao nível funcional, estrutural e molecular. A maioria dos estudos focam-se no domínio 
mitocondrial, stress oxidativo e defesas antioxidantes. Dada a multiplicidade da 
cardiotoxicidade da DOX, são necessários estudos que abordem o efeito protetor do exercício 
físico a vários níveis. 
 

Key Words: Cardioproteção; Exercício; Cardiotoxicidade; Doxorrubicina; Stress oxidativo; Degradação proteica 
 

 
1. Exercício físico e proteção cardíaca 
 
São cada vez mais os estudos que confirmam e 
suportam a tese de que a prática regular de exercício 
possibilita a aquisição de inúmeros benefícios para a 
saúde física e mental do praticante [1, 2]. A atividade 
física, em particular os programas de exercício bem 
elaborados, promovem vários benefícios tais como a 
redução do risco de desenvolvimento de algumas 
doenças crónicas (doenças cardiovasculares, diabetes 
mellitus, cancro, obesidade, hipertensão) [3-5], 
melhoria da performance física e aumento 
significativo da qualidade de vida [6, 7]. 
Adicionalmente, possui um efeito efetivo no 
tratamento de doentes com isquemia do miocárdio, 
insuficiência cardíaca, diabetes mellitus tipo 2, e 
doença pulmonar obstrutiva crónica [8].  
Vários modelos experimentais de lesão cardíaca têm 
sido utilizados para tentar compreender o potencial 
cardioprotector do exercício físico. Destes, destacam-
se    a    isquemia-reperfusão   (I-R) [9-14],   enfarte do  

 
miocárdio [14-17] e a cardiotoxicidade induzida pela 
Doxorrubicina (DOX) [18]. Neste contexto, hoje sabe-
se que o exercício físico agudo e crónico, realizado 
previamente, protege contra o dano provocado pela I-
R [19, 20], em animais de ambos os géneros [19, 21], 
jovens e velhos [22]. Mesmo com a laqueação total 
permanente da artéria coronária, o pré-
condicionamento mostrou ser capaz de prevenir a 
deterioração da função cardíaca, atenuar algumas 
alterações estruturais (tais como a perda de capilares e 
a deposição de colagénio) e melhorar a sobrevida [14, 
15, 17, 23]. De referir que este efeito protetor do 
exercício parece perdurar mesmo até vários dias após 
o cessamento do treino [14, 15, 17, 23].  
Apesar de nos últimos anos o exercício físico ter vindo 
a ser alvo de maior atenção, os mecanismos 
responsáveis pelos seus efeitos cardioprotectores 
permanecem por esclarecer. No contexto da I-R, 
algumas evidências sugerem que o aumento das 
defesas antioxidantes [nomeadamente da manganês 
superóxido dismutase (MnSOD)] [11] e o aumento da 
expressão dos canais de potássio dependentes de ATP 
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sarcolemais [10, 24] e mitocondriais [25] são 
determinantes para a proteção conferia pelo exercício. 
Apesar de estes mecanismos poderem eventualmente 
ser fundamentais na proteção, é de considerar que a 
cardioprotecção seja bastante mais complexa, 
envolvendo muitos outros intermediários. Ainda, é 
também possível que alguns dos seus mecanismos 
adquiram maior ou menor relevância de acordo com as 
especificidades do estímulo lesivo.  
 
2. O pré-condicionamento com exercício 
físico e a DOX 
 
Um dos modelos utilizados para estudar a 
cardioproteção induzida pelo exercício físico que tem 
vindo a suscitar interesse crescente é a DOX. Tal 
motivo prende-se não só pela sua elevada 
cardiotoxicidade que, como tal, representa um 
estímulo agressor interessante para estudar o potencial 
cardioprotetor do exercício, mas também pela falta de 
medidas terapêuticas que atenuem os seus efeitos 
secundários.  
 
2.1 A DOX e a sua cardiotoxicidade 
 
A DOX é uma droga antineoplásica da família das 
antraciclinas, de largo espectro solúvel em água muito 
utilizada pela sua eficácia no tratamento de uma 
diversidade de tumores sólidos e de leucemia em 
crianças e adultos [26-28]. Seu efeito anti-tumoral está 
relacionado a capacidade de intercalar duplas hélices 
de ácido desoxirribonucleico (ADN) nuclear e 
mitocondrial ou ligar-se covalentemente a proteínas 
envolvidas na replicação de ADN e de transcrição, 
como também interferir na atividade da enzima 
topoisomerase II, desenvolvendo quebras irreparáveis 
no ADN, propiciando à morte celular e proliferação 
através da inibição da síntese proteica [26, 27]. 
Contudo, o seu uso terapêutico é extremamente 
condicionado pelas alterações nocivas que induz, 
nomeadamente ao nível da plasticidade cardíaca, 
sendo a cardiotoxicidade induzida a citotoxidade mais 
comum [27, 29, 30]. De facto, o seu uso continuado 
exerce um efeito tóxico que é dependente da dose, é 
irreversível e culmina sobretudo no desenvolvimento 
de insuficiência cardíaca e outras cardiomiopatias [29, 
31, 32]. Sabe-se que a incidência relatada de disfunção 
cardíaca induzida pelo fármaco varia de 4% a uma 
dose cumulativa de 500-550 mg/m2, a >36% em 
pacientes que receberam 600 mg/m2 ou mais [33]. O 
grau de cardiotoxicidade depende de fatores 
relacionados ao tipo de tratamento (tipo de fármaco, 
dose cumulativa e esquema de administração, 
combinação de drogas potencialmente cardiotóxicas 
ou associação com radioterapia) ou fatores 
relacionados ao paciente (idade, presença de fatores de 

risco cardiovascular ou preexistência de alguma 
doença cardíaca e irradiação anterior no mediastino) 
[26, 34, 35]. Evidências científicas comprovaram que 
pacientes tratados com DOX apresentam maior risco 
de morte cardiovascular do que o risco de recorrência 
do tumor [36], 15 vezes mais propensão a sofrer 
insuficiência cardíaca [37], 10 vezes mais 
probabilidade de desenvolver doença coronária [38] e 
7 vezes maior taxa de mortalidade cardíaca após o 
tratamento [36]. 
 
2.1.1 Cardiotoxicidade aguda e crónica 
 
Existem um conjunto de alterações agudas e crônicas 
induzidas pela DOX que contribuem para o mau 
prognóstico. A cardiotoxicidade aguda normalmente 
pode surgir em minutos/horas após a infusão do 
fármaco [29, 33, 39], enquanto a subaguda é 
evidenciada alguns dias ou semanas após a 
administração da DOX. É caracterizada por alterações 
eletrocardiográficas, anormalidades na repolarização 
ventricular, arritmias ventriculares ou por insuficiência 
cardíaca aguda, miocardite e pericardite [40, 41], 
aumento do stress oxidativo [42-44], alterações no 
metabolismo do colagénio[45, 46], indução de morte 
celular por apoptose ou necrose [32]. Por sua vez, a 
cardiotoxicidade crônica causada pela DOX ocorre 
mais tardiamente, aproximadamente 1-20 anos após o 
fim do tratamento [47]. Pode ser dividida em dois 
grupos de acordo com o aparecimento dos sintomas: 
inicial, quando os indícios se manifestam no primeiro 
ano após o fim do tratamento, e final, quando se 
manifestam 1 ano após a terapia [41]. São 
características comuns à cardiotoxicidade crónica: 
anomalias eletrofisiológicas, disfunção sistólica 
ventricular esquerda assintomática, cardiomiopatia 
dilatada, levando à insuficiência cardíaca congestiva, 
isquemia do miocárdio, arritmias, hipertensão e 
tromboembolismo [29, 36, 41, 48, 49]. A 
cardiotoxicidade crônica é a forma mais frequente e 
temida causada pelo tratamento com DOX, pois é 
desenvolvida sorrateiramente, de forma progressiva e 
é irreversível [45, 50-52], podendo levar a morte [53, 
54]. Contudo, vale ressaltar que apesar de todos os 
efeitos nefastos a DOX é uma das terapias mais 
eficazes no tratamento anti-cancro. Através das novas 
abordagens terapêuticas e fármacos, muitos pacientes 
puderam a partir de então gozar de uma maior 
expectativa de vida. De acordo com dados 
recentemente publicados estima-se que existam mais 
de 300.000 sobreviventes de cancro infantil só nos 
EUA [55] e que as taxas de sobrevivência já se 
aproximam de 80% [56]. Novas pesquisas científicas 
indicam que esta melhora na sobrevida é acompanhada 
por aumentos significativos no longo prazo morbidade 
e mortalidade [57, 58]. Todavia, atualmente tem sido 
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muito debatida a necessidade de se preocupar não 
somente com a taxa de sobrevida, mas sim com a 
preservação física dos pacientes a longo prazo, já que 
grande parte dos medicamentos utilizados na terapia 
anti-cancro geram efeitos secundários altamente 
deletérios a saúde cardíaca do paciente. Nesse sentido, 
vários estudos têm sido feitos na tentativa de 
esclarecer os mecanismos subjacentes à lesão induzida 
pela DOX de modo a poder desenvolver estratégias 
terapêuticas eficazes. 
 
2.2.2 Mecanismos subjacentes às 
alterações cardíaca induzidas pela DOX 
 
Uma das hipóteses mais estudadas sugere que a 
cardiotoxicidade induzida pela DOX é consequência 
de lesão mitocondrial e aumento do stress oxidativo, 
em parte, devido à sua elevada acumulação no 
coração, no qual a concentração é 10x superior à 
concentração em outros tecidos, como por exemplo no 
fígado, rim e baço [59-61]. Tal fato explica-se pelo 
coração ser o tecido corporal com maior quantidade de 
mitocôndrias (aproximadamente 35% do volume de 
células) [62, 63], pelas mitocôndrias serem 
consideradas uma evidente fonte para a produção de 
espécies reativas de oxigénio (ERO) [64], pelo 
reduzido turnover dos cardiomiócitos e pelo nível 
relativamente baixo de enzimas antioxidantes 
comparativamente a outros tecidos [65].  
O stress oxidativo é causado por um desequilíbrio 
entre a produção excessiva de ERO e nitrogénio e 
diminuição da capacidade antioxidante e de reparação 
da célula, induzindo dano em todas as macromoléculas 
como o ADN, proteínas e lípidos [66]. As ERO 
provêm da interação entre o oxigênio (O2) e radicais 
livres gerando o anião superóxido (O2

·−) e o radical 
hidroxilo (.OH), bem como de derivados não radicais 
de O2 tal como o peróxido de hidrogénio (H2O2). 
Evidências científicas mostram que o tratamento com 
DOX induz um aumento da produção mitocondrial de 
radicais livres e, consequentemente, um aumento do 
stress oxidativo [59, 67, 68].  
A DOX é um antibiótico de origem natural, 
constituída por um monossacarídeo, a dausonamina, 
ligada por meio de uma ponte glicosídica a uma 
tetraciclina [47]. Uma das caraterísticas das 
antraciclinas é possuírem nos seus anéis adjacentes 
moléculas de quinona e hidroquinona que funcionam 
simultaneamente como doadoras e receptoras de 
eletrões [69]. O organelo mais afetado pela toxicidade 
da DOX é sem dúvida a mitocôndria. Este facto deve-
se, em parte à retenção da DOX na membrana interna 
mitocondrial através da formação de um complexo 
irreversível com a cardiolipina afetando o 
funcionamento da cadeia transportadora de eletrões. 

Este complexo DOX-cardiolipina também provoca a 
formação de espécies reativas como O2

·−, H2O2 e .OH e 
depleção dos níveis de ATP e reservas de fosfato, o 
que contribui ainda mais para a deterioração da função 
mitocondrial [70]. No entanto, o mecanismo principal 
de toxicidade da DOX é a sua capacidade de sofrer 
ciclos redox. Na mitocôndria, o nicotinamide adenine 
dinucleotide phosphate-oxidase (NADPH) 
desidrogenase do complexo I doa um eletrão 
desemparelhado à DOX, formando um radical livre 
denominado semiquinona [59, 71], instável em 
condições aeróbias. O seu eletrão desemparelhado é 
cedido ao O2, formando o radical O2

·− e novamente 
DOX [72]. Esta sequência de reações descritas são 
altamente lesivas para as células cardíacas, uma vez 
que pequenas quantidades do fármaco podem formar 
inúmeros radicais O2

·−, formando um ciclo, conhecido 
como ciclo redox da DOX [47, 73]. Para além das 
reações de oxidação/redução na mitocôndria, a DOX é 
também facilmente reduzida por outras 
oxidoreductases na célula como, por exemplo, pela 
NADPH citocromo P450 redutase no retículo 
endoplasmático e no núcleo, e pela xantina oxidase e 
óxido nítrico sintetase (NOS) no citoplasma [71]. Para 
elevadas concentrações, a DOX liga-se ao local 
enzimático da óxido nítrico sintetase endotelial 
(eNOS) resultando na produção de O2

·− em detrimento 
de óxido nítrico (NO). O O2

·−  produzido por 
intermédio das várias reações de oxidoredução, pode 
reagir com o NO livre originando um radical mais 
tóxico, o peroxinitrito (NOO-) [74]. 
A homeostasia do ferro (Fe3+) é importante para o 
funcionamento da célula, devido à integração em 
várias enzimas como co-fator, na hemoglobina e 
mioglobina e síntese de ADN. No entanto, o ferro é 
um metal de transição que, quando em presença do 
radical O2

·−, é reduzido a Fe2+, sendo este novamente 
re-oxidado na presença de H2O2 com a produção do 
radical .OH através da reação de Haber-Weiss [75]. A 
DOX é também reduzida na presença de ferro livre 
dando origem ao seu metabolito doxorrubicinol, capaz 
de interagir com os grupos tiol das proteínas, aumento 
a citotoxicidade da DOX. Contudo, as concentrações 
fisiológicas de ferro livre são relativamente baixas 
comparativamente com as necessárias para reagir com 
a DOX e provocar os efeitos cardiotóxicos visíveis 
[76]. Recentemente, alguns autores sugeriram que os 
efeitos da DOX no metabolismo de ferro não são 
mediados por interações DOX-ferro, mas sim através 
da regulação das proteínas que sequestram e 
armazenam o ferro intracelular. Um dos mecanismos 
propostos é a interação do ferro com o grupo sulfidrilo 
da aconitase/proteína reguladora do ferro-1 (IRP-1) 
citoplasmática, que impedirá a transcrição de proteínas 
como a ferritina e transferrina envolvidas no 
armazenamento do ferro [77, 78]. Consequentemente, 
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a inativação da IRP-1 vai aumentar o ferro livre, agora 
disponível para perpetuar o ciclo oxidação/redução da 
DOX [79, 80]. 
 
2.2.2.1 Alterações mediadas pelo stress 
oxidativo na cardiotoxicidade induzida 
pela DOX 
 
Como referido anteriormente, o stress oxidativo tem 
sido considerado um mediador determinante de várias 
alterações induzidas pela DOX, com consequências 
devastadoras para o coração (revisto por [76, 81]). De 
seguida, iremos focar-nos em algumas dessas 
alterações, nomeadamente sobre a atrofia dos 
cardiomiócitos e a remodelação da matriz extracelular.  
 
2.2.2.1.1 Atrofia dos cardiomiócitos 
 
A atrofia muscular caracteriza-se histologicamente por 
uma diminuição na área de secção transversa da fibra, 
acompanhada por alterações morfológicas a nível dos 
organelos celulares e componentes do citoesqueleto, 
principalmente a nível mitocondrial e do retículo 
sarcoplasmático [82, 83]. Vários estudos mostram que 
a administração aguda e crónica de DOX resulta em 
diminuições significativas da área de secção transversa 
dos cardiomiócitos [84-90]. Embora ainda não estejam 
esclarecidos os mecanismos, a diminuição da área da 
fibra parece ser mediada por um conjunto de 
adaptações transcripcionais e de alterações 
bioquímicas que, por um lado promovem a degradação 
proteica e, por outro, promovem a diminuição da 
síntese proteica, [91-93].  
 
2.2.2.1.1.1  Degradação proteica 
 
A degradação da maioria das proteínas celulares 
envolve um processo dependente de ATP em que 
participam um sistema denominado ubiquitina- 
proteossoma (UPS) [94-97]. O sistema possui uma 
função determinante no controlo de qualidade das 
proteínas, marcando proteínas indesejadas, danificadas 
ou mutantes para que sejam posteriormente 
degradadas pelo proteossoma [75, 98]. Vários estudos 
têm vindo a sublinhar a significância funcional deste 
sistema na fisiologia cardiovascular e na doença. 
Especificamente, a ativação (ou disfunção) do UPS foi 
descrita em situações de isquemia do miocárdio e 
insuficiência cardíaca [99] e implicado na degradação 
de proteínas citosólicas, nucleares e miofibrilares com 
consequências óbvias na funcionalidade cardíaca 
[100]. Apesar do seu papel na toxicidade induzida pela 
DOX não se encontrar esclarecido, evidências recentes 
mostraram aumento da atividade do UPS no músculo 

cardíaco [101, 102]. A aplicação de um inibidor do 
UPS em ratinhos tratados com DOX resultou em 
menores níveis de toxicidade [102]. Adicionalmente, 
foi demonstrado que a DOX inibe a atividade das 
bombas de cálcio dependentes de ATP (SERCA2a), 
resultando num aumento da concentração citosólica 
deste ião [73, 103, 104]. Sabe-se que a sobrecarga de 
cálcio estimula a proteólise de proteínas sarcoméricas 
por ativação das calpaínas e da caspase-3 [89, 105, 
106], eventualmente fornecendo substrato para o UPS. 
O papel da calpaína na lesão induzida pela DOX ainda 
não está esclarecido mas a sua inibição preveniu a 
proteólise da titina em cardiomiócitos isolados tratados 
com DOX [107] e preveniu a disfunção cardíaca num 
modelo animal de I-R [11, 108]. Assim sendo, é 
possível que a ativação de protéases como a caspase-3 
e a calpaína, ativadas pela sobrecarga citosólica de 
cálcio, induzam clivagem de proteínas contráteis, as 
quais são posteriormente degradadas pelo UPS, 
contribuindo assim para a atrofia e disfunção cardíaca 
induzida pela DOX. 
Adicionalmente ao aumento da proteólise, a 
administração da DOX resulta na diminuição da 
síntese proteica. De fato, estudos recentes mostram 
que a DOX, mesmo agudamente, induz desregulação 
da via da Protein kinase B / mamalian target of 
rapamycin complex (AkT/mTOR), via esta que regula 
a síntese proteica e crescimento celular [86, 109, 110]. 
A sua ativação foi suficiente para prevenir a redução 
da massa cardíaca e a disfunção cardíaca [85]. A 
administração de DOX resultou também na 
diminuição de expressão de proteínas sarcoméricas 
tais como as miosinas de cadeia pesada (MHC), a 
troponina I, a desmina e a titina, proteínas estas que 
desempenham um papel determinante na manutenção 
da integridade estrutural e funcional dos 
cardiomiócitos [85, 89, 90, 109]. 
 
2.2.2.1.2 Remodelação da matriz 
extracelular  
 
A matriz extracelular que dá suporte ao coração é 
composta por várias proteínas, das quais se destaca o 
colagénio. Em condições normais, a sua abundância é 
relativamente baixa, sendo esses níveis no entanto 
determinantes para a manutenção da integridade 
estrutural e funcional do miocárdio [4, 111, 112]. 
Contudo, em determinadas condições que agridem o 
coração, tais como após o enfarte do miocárdio, 
quantidades elevadas de colagénio (fibrose cardíaca) 
são formadas, substituindo cardiomiócitos que são 
perdidos por necrose [113, 114]. Estudos animais 
mostram que a DOX também induz necrose, 
inflamação cardíaca e fibrose [79, 115-117]. Embora 
pouco estudado no contexto da DOX, vários fatores 
podem influenciar na deposição de colagénio, tais 
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como, aumento da resposta anti-inflamatória no tecido 
cardíaco através da expressão de citocinas, como fator 
de necrose tumoral-α (TNF-α), morte celular por 
necrose [118] e aumento da formação de ERO [119]. 
Todas estas alterações influenciam no aumento da 
atividade dos fibroblastos e consequente proliferação e 
deposição de tecido fibroso [120]. A acumulação de 
fibrose tem um efeito deletério significativo sobre a 
função cardíaca, afetando a complacência, 
promovendo arritmias e prejudicando a difusão de 
oxigénio [121-126].  
 
2.2 Exercício físico e cardioproteção na 
DOX 
 
Tendo em conta as alterações deletérias induzidas pela 
DOX existe uma constante necessidade de desenvolver 
estratégias terapêuticas eficazes a fim de encontrar um 
equilíbrio entre os danos deletérios gerados pelo 
fármaco e os benefícios da terapia oncológica com 
DOX. O exercício físico tem-se assumido como uma 
importante medida não-farmacológica de enorme 
potencial, capaz de aumentar a tolerância à 
cardiotoxicidade da DOX. Sabe-se que o exercício 
físico agudo [127, 128] e com destaque particular para 
o realizado com caráter crônico e prolongado [18, 42, 
127, 129-135] fornece proteção paralela ou atenua 
alguns dos efeitos tóxicos da DOX [30, 42, 130-133, 
136, 137]. Este efeito protetor é observado tanto com 
doses agudas [18, 42, 127, 132, 133, 138] elevadas 
bem como com o tratamento crónico [129, 130, 135], 
com doses menos agressivas. Os mecanismos pelos 
quais o exercício físico exerce o seu efeito 
cardioprotetor não estão esclarecidos mas sabe-se que 
este modula positivamente alguns importantes 
sistemas de defesa cardíacas (aumento das defesas 
antioxidantes) que parecem antagonizar alguns dos 
efeitos tóxicos causados pelo tratamento com DOX 
[42, 119, 133]. Por exemplo, evidências científicas 
apontam para uma associação entre a atenuação das 
lesões cardíacas induzidas pela DOX e o aumento dos 
níveis de enzimas antioxidantes existentes em ratos 
treinados, nomeadamente da superóxido dismutase de 
manganês (MnSOD) [18, 130, 131, 135] e glutationa 
peroxidase [135], bem como um aumento da catálase 
cardíaca [42, 135]. O exercício também foi 
demonstrado ser eficaz na melhoria da funcionalidade 
mitocondrial cardíaca em protocolos com DOX [18, 
42], diminuição da lesão oxidativa [18, 42, 127, 131, 
135, 139] e da produção de espécies reativas de 
oxigênio [139]. Outros estudos mostraram que o 
exercício aeróbico aumentou a tolerância cardíaca à 
DOX presumivelmente através do aumento da GHS 
[18] e das proteínas de choque térmico HSP 60 [18, 
42], HSP 70 [18] e HSP 72 [131], além de inibir a 
apoptose cardíaca induzida pela DOX através da 

redução na expressão da caspase-3 [18, 127, 130] e 
BAX [18]. Contudo, e como foi parcialmente revisto 
anteriormente, os efeitos cardiotóxicos da DOX são 
bem mais vastos e como tal, o efeito protetor do 
exercício físico pode passar por atenuar e/ou prevenir 
muitos outros aspectos que até então não têm merecido 
atenção. Por exemplo, desconhece-se qual o efeito do 
exercício físico na prevenção da atrofia dos 
cardiomiócitos ou na deposição colagénio, alterações 
estas observadas quer na fase aguda quer na fase 
crónica do tratamento com DOX [115-117] e que têm 
implicações diretas na disfunção cardíaca [123, 125]. 
 
2.2.1 Exercício físico e cardioprotecção na 
DOX: potenciais mecanismos 
 
Como descrito, o desenvolvimento de atrofia induzido 
pela DOX parece estar relacionado com níveis de 
proteólise aumentados e diminuição da síntese 
proteica. Estudos sobre o efeito preventivo do 
exercício em outros modelos animais de agressão 
cardíaca fornecem evidencias de que o exercício 
poderá prevenir as vias implicadas nesse efeito. No 
modelo de isquemia-reperfusão, foi demonstrado que 
o exercício físico atenuou a ativação da calpaína e da 
casapase-3 [11, 140]. Como descrito anteriormente, 
estas proteáses podem clivar miofilamentos contráteis 
para posterior degradação pelo UPS, resultando na 
menor produção de força contráctil dos cardiomiócitos 
bem como na redução da sua área de secção 
transversa. Adicionalmente, também foi demostrado 
que o exercício reduziu a expressão de Murf-1/MAFbx 
(muscle specific RING finger proteins/muscle atrophy 
F-Box protein), a qual é uma proteína envolvida na 
marcação de componentes do sarcómero (ex: titina e a 
troponina I) para posterior degradação pelo UPS [141]. 
Paralelamente, o exercício físico encontra-se associado 
à ativação da via AkT/mTOR, via esta que regula a 
síntese proteica e crescimento celular [86, 109, 110]. 
A ativação desta via pelo exercício físico encontra-se 
associada a melhoria da funcionalidade cardíaca [142-
145]. Na globalidade, todos estes fatores poderão 
prevenir a atrofia dos cardiomiócitos e, 
consequentemente, proteger a função ventricular. A 
melhoria observada nos animais treinados poderá estar 
relacionada com o aumento das defesas antioxidantes 
e menor stress oxidativo [42, 44, 119]. Considera-se 
que o stress oxidativo se encontra relacionado, direta 
ou indiretamente, na ativação destes mecanismos [81]. 
Como tal, a menor produção de stress oxidativo 
produzida pelo treino poderá deste modo prevenir a 
atrofia/degeneração dos cardiomiócitos [11, 85, 109]. 
Também como referido anteriormente, a acumulação 
de tecido fibroso afeta negativamente a 
contractilidade, atividade elétrica e difusão de 
oxigênio no miocárdio, aumentando a suscetibilidade 
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para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca [123, 
125]. Vários estudos têm demonstrado que o exercício 
previne a deposição de colagénio em modelos animais 
de enfarte ou insuficiência cardíaca [142, 146]. Tais 
melhorias poderão dever-se ao efeito anti-oxidante e 
anti-inflamatório do exercício físico [42, 44, 119, 
142]. A menor deposição de colagénio promovida pelo 
exercício físico poderá traduzir-se na melhoria da 
funcionalidade cardíaca. Na globalidade, estes dados 
sugerem que a cardioprotecção induzida pelo exercício 
físico no modelo de cardiotoxicidade da DOX poderá 
passar pela modulação da atrofia dos cardiomiócitos e 
prevenção da remodelação da matriz extracelular.  
 
3.  Conclusão 
 
A cardiotoxicidade é o principal efeito secundário 
causado pela administração da DOX em pacientes com 
cancro, podendo levar a morte ou gerar 
cardiomiopatias. A breve revisão efectuada sugere que 
o exercício físico aumenta a tolerância à DOX e como 
tal, tem um potencial enorme para ser usado na 
prevenção, atenuação e tratamento dos efeitos nefastos 
causados pelo fármaco.  
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Efeito protetor do exercício físico de intensidade moderada na 
atrofia dos cardiomiócitos e deposição de colagénio induzida pela 
administração aguda de doxorrubicina em ratos 
Arantes do Nascimento. R; Moreira-Gonçalves. D; Ferreira. M. A.; Duarte. J. A 

CIAFEL, Biochemistry Department, Faculty of Sport, University of Porto, Porto 
 

Introdução: Tendo em vistas a centralização dos estudos em torno das alterações moleculares 
causadas pela Doxorrubicina (DOX) e a escassez de trabalhos a nível histológico do tecido 
cardíaco, o objetivo do estudo foi verificar se o pré-condicionamento com exercício físico 
previne a atrofia dos cardiomiócitos e reduz a deposição de colagénio induzida pela DOX. 
Métodos: 40 ratos Wistar machos foram aleatoriamente divididos em dois grupos; sedentários e 
treinados. Os animais do grupo treinado foram submetidos a um protocolo de 4 semanas em 
tapete rolante com velocidade de 20m/min durante 1 hora, 5 vezes por semana, enquanto os 
sedentários permaneceram com movimentos restringidos ao espaço da gaiola. Ao final das 4 
semanas metade dos animais de cada grupo foram injetados com solução veículo (SED + V, 
n=10 / TRN + V, n=10), enquanto os demais (SED + DOX, n= 10 / TRN + DOX, n= 10) foram 
injetados intraperitonealmente com Doxorrubicina (20mg/kg/peso). 48 horas após a 
administração da DOX todos os animais foram sacrificados. Amostras do tecido cardíaco foram 
colhidas e processadas para a análise da área de secção transversa (AST) e deposição de 
colagénio total e por sub-regiões. Resultados: Os resultados mostraram que a DOX induziu 
atrofia dos cardiomiócitos nos animais sedentários, sendo estas alterações prevenidas no grupo 
TRN + DOX. A administração DOX também resultou em uma maior acumulação de tecido 
fibroso, principalmente na sub-região epicárdica, embora o grupo TRN + DOX tenha prevenido 
parcialmente essa condição. Conclusão: O pré-condicionamento com exercício físico de 
intensidade moderada preveniu a atrofia dos cardiomiócitos e deposição de colagénio em ratos 
submetidos ao tratamento agudo com DOX. Essas alterações poderão contribuir na redução dos 
efeitos deletérios do fármaco no músculo cardíaco como também colaborar para a melhoria da 
funcionalidade cardíaca no tratamento com DOX. 
 

Key Words: Exercício; Pré-Condicionamento; Doxorrubicina; Colagénio, Atrofia dos Cardiomiócitos 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
A Doxorrubicina (DOX) é um potente antibiótico da 
família das antraciclinas de largo espectro-solúvel em 
água prescrito para o tratamento de inúmeras doenças 
neoplásicas. Apesar de ser considerado um dos agentes 
anti-neoplásicos mais eficazes [1], o seu uso 
terapêutico encontra-se limitado devido à sua elevada 
cardiotoxicidade [2-4]. De facto, a sua utilização 
encontra-se associada ao desenvolvimento progressivo 
de lesões no músculo cardíaco, alterações estas que se 
manifestam clinicamente através da diminuição da 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo e 
desenvolvimento de insuficiência cardíaca [5, 6].   
Várias alterações têm sido observadas no miocárdio 
após tratamento com DOX e que parecem contribuir 
para o mau prognóstico  dos  doentes.   Agudamente, a  

 
DOX promove arritmias ventriculares, miocardite, 
pericardite e insuficiência cardíaca aguda [7, 8]. 
Subjacente a estas alterações parece estar aumento do 
dano celular por stress oxidativo [9-11], morte celular 
[5], inflamação e fibrose [12-14], atrofia/degeneração 
dos cardiomiócitos e diminuição da síntese de 
proteínas sarcoméricas [14, 15]. Por sua vez, a 
cardiotoxicidade crônica manifesta-se mais 
tardiamente, aproximadamente 1-20 anos após o fim 
do tratamento. É característico o desenvolvimento 
isquemia do miocárdio, arritmias, hipertensão e 
tromboembolismo, bem com disfunção sistólica 
ventricular esquerda assintomática e, 
consequentemente, insuficiência cardíaca congestiva 
[8, 16-18]. 
Numa tentativa de neutralizar, atenuar ou mesmo 
reverter os efeitos colaterais causados pela DOX, tem 
sido realizado um grande esforço no sentido de 
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desenvolver intervenções que minimizem os seus 
efeitos cardiotóxicos. Entre as várias estratégias 
testadas, o exercício físico tem sido alvo de alguma 
atenção, com várias evidências a sugerir que este é 
capaz de conferir proteção cardíaca contra os efeitos 
agudos [9, 19-21] e crônicos [21] da DOX. De facto, 
animais exercitados apresentam maior tolerância à 
DOX, estando as melhorias associadas com menor 
dano oxidativo [9, 11], prevenção da disfunção 
mitocondrial e da apoptose [9, 22-24], menor lesão 
ultra-estrutural [9, 20, 24], entre outras [25]. 
Na sua maioria, os trabalhos que se focam no estudo 
da DOX e exercício centram-se em estudos a níveis 
moleculares, nomeadamente a nível mitocondrial e nas 
defesas anti-oxidantes. Desconhece-se, por exemplo, 
qual o seu efeito a nível global, quais as efetivas 
alterações a nível histológico, nomeadamente na 
prevenção da atrofia e deposição de colagénio no 
ventrículo esquerdo, alterações estas que têm sido 
implicadas no desenvolvimento de insuficiência 
cardíaca aguda [13-15]. Evidências de outros modelos 
experimentais mostram que o pré-condicionamento 
com exercício físico previne a deposição de colagénio 
após enfarte do miocárdio [26] bem como atenua a 
degradação dos miofilamentos induzida pela isquemia-
reperfusão [27]. Deste modo, e sendo a DOX um 
medicamento utilizado por pacientes em 
quimioterapia, pouco tolerantes ao treinamento de alta 
intensidade, esta investigação terá como objetivo 
avaliar o efeito do pré-condicionamento com exercício 
físico de intensidade moderada e curta duração na 
minimização da atrofia e deposição de colagénio 
induzida pela DOX no coração de ratos de laboratório.  
 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
Caracterização da amostra 
 
O protocolo experimental foi realizado com 40 ratos 
Wistar (Charles River Laboratories España, SA), 
machos, com aproximadamente 5 semanas de idade, 
peso médio de 260g. Somente animais machos foram 
utilizados de modo a excluir o efeito protetor do 
estrogênio no tecido cardíaco presente nas fêmeas 
[28]. Durante o procedimento experimental os animais 
foram alojados em gaiolas coletivas, 5 ratos por gaiola. 
Os animais foram mantidos em ambiente controlado, 
com temperatura de aproximadamente 22º C, 
humidade relativa do ar de aproximadamente 50-60%, 
com ciclo de luz/escuro invertido 12/12h. Todos os 
animais tiveram livre acesso à água e ração comercial 
para roedores. Todos os procedimentos experimentais 
foram realizados de acordo com as especificações e 
recomendações do National Institute of Health (NIH) 
Guide for Care and Use of Laboratory Animal.  
 

Protocolos experimentais 
 
Após uma semana de aclimatização às condições 
laboratoriais, os animais foram aleatoriamente 
divididos em dois grupos: i) grupo sedentário (SED; n 
= 20), ii) grupo treinado (TRN; n = 20). Os animais 
pertencentes ao grupo TRN foram submetidos a um 
período de aclimatação ao exercício no tapete rolante 
em intensidade baixa (aproximadamente 10m/min) 
com aumento progressivo da duração e velocidade de 
corrida durante uma semana até ao máximo de 1h/dia, 
a uma intensidade de 20m/min com 0% de inclinação. 
Esta intensidade e duração foram então mantidas 
durante 4 semanas, ao longo das quais os animais 
treinaram 5 dias/semana. O programa de treinamento 
foi realizado no período da manhã entre as 9 e as 12 
horas. Por sua vez, os animais do grupo SED viram a 
sua atividade limitada ao espaço da gaiola. Vinte e 
quatro horas após a última sessão de treino, os animais 
de cada grupo foram subdivididos em dois grupos: 
Sedentário + DOX (SED + DOX, n= 10), Sedentário + 
Veículo (SED + V, n = 10), Treinado + DOX (TRN + 
DOX, n= 10) e Treinado + Veículo (TRN + V, n= 10). 
Os animais dos grupos SED+DOX e TRN+DOX 
foram tratados com uma dose única de DOX, 
administrada via intraperitoneal (ip) (20 mg/kg de 
peso corporal em 0,5 ml de soro fisiológico), ao passo 
que os animais dos grupos CONT+V e TRN+V 
receberam uma injeção ip salina (volume de soro 
fisiológico proporcional ao volume de DOX).  
 
Sacrifício dos animais, recolha e 
processamento dos tecidos 
 
Após terminar os respectivos protocolos 
experimentais, todos os animais foram sacrificados 48 
horas após a administração da DOX. Posteriormente 
foram anestesiados com injeção ip de 
Ketamina/Xilazina (0.09mg/g peso e 0.01mg/g peso, 
respectivamente). Posteriormente a administração do 
anestésico foram verificados os sinais reflexos do 
animal através do pinçamento das interdigitais e toque 
do globo ocular para assegurar o efeito do sedativo e 
então iniciar o processo de recolha dos tecidos. Após a 
abertura da cavidade abdominal e exposição da veia 
cava inferior foi colhido aproximadamente 5 ml de 
sangue, o qual foi armazenado em tubo eparinizado e 
subsequentemente centrifugado (5 min a 5000g, 4ºC). 
Uma alíquota de plasma foi obtida e armazenada a -
80ºC para posteriores análises bioquímicas. 
Posteriormente à abertura do tórax o coração foi 
rapidamente excisado e lavado em solução salina fria 
(tampão PBS, 4ºC) e secado cuidadosamente. De 
seguida, os grandes vasos foram retirados e procedeu-
se    à   separação   das   aurículas   e  ventrículos.    Os 
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ventrículos foram pesados e subdivididos em 2 partes, 
sendo elas a base, utilizada para homogeneização e o 
vértice armazenado em ependorfe embebido de 
paraformaldeído para análise histológica. O músculo 
soleus e grastrocnemius foram também colhidos, 
pesados e armazenados. 
 
Procedimentos de análise morfológica  
 
O vértice do ventrículo esquerdo foi fixado com 
paraformaldeído 4%, PBS 0,1 M, pH 7,2-7,4, com 
2,5% de sacarose e glutaraldeído 0,1%, durante 24 
horas, posteriormente desidratado em etanol, fixadas 
com xilol e embebidos em parafina de acordo com 
procedimentos histológicos habituais. Após 
emblocamento em parafina, seções destes tecidos 
processados foram cortados em peças de 
aproximadamente 5 μm em micrótomo (Leica 
Microsystems, modelo M2125) e montados em 
lâminas com revestimento de silano (Sigma, S4651-
72EA). Em seguida, foram colocadas durante 
aproximadamente 48 horas em estufa com temperatura 
média de 35ºC para promover maior adesão do tecido 
na lâmina. Após desparafinação em xilol e hidratação 
com etanol, as lâminas foram coradas com 
hematoxilina e eosina seguindo os procedimentos 
habituais para pigmentação dos tecidos.  
Para a quantificação do colagénio total utilizou-se um 
protocolo de coloração com Sirius Red (0,5g/500ml de 
solução aquosa saturada de ácido pícrico). Após 
desparafinação em xilol e hidratação em etanol as 
lâminas foram submetidas ao contacto com solução de 
Sirius Red por aproximadamente duas horas. Em 
seguida foram lavadas em duas mudanças de água 
acidificada (5% ácido acético) e posteriormente 
removido o excesso de água por agitação vigorosa da 
lâmina. Logo após os tecidos foram desidratados em 
três mudanças de etanol a 100% e posteriormente 
colocados em xilol e, finalmente, preparados em 
lamelas com DPX.  
Para análise morfológica dos cortes transversais dos 
ventrículos as lâminas coradas com hematoxilina e 
eosina ou com Sirius Red foram fotografadas em 
microscópio óptico (Carl Zeiss) com a ampliação de 
400x. Para posterior cálculo da área de secção 
transversal dos cardiomiócitos e quantificação de 
colagénio, o ventrículo esquerdo foi sistematicamente 
dividido em 8 sub-regiões (regiões subpericárdicas 
1/2/3/4 e regiões subendocárdicas 1/2/3/4), sendo 
fotografadas aproximadamente 4 fotos de cada sub-
região, totalizando aproximadamente 32 fotografias 
por lâmina, objetivando assim compreender de uma 
forma global todas as zonas do tecido. As fotografias 
de microscopia óptica dos cortes transversais do 
ventrículo esquerdo foram digitalizadas e analisadas 
com o software NIH ImageJ (Image Processing and 

Analysis in Java, USA). Foram contabilizadas para 
área de secção transversa apenas cardiomiócitos 
arredondados com núcleo centralmente localizado. 
Para cada grupo foram contabilizadas as áreas de 
aproximadamente 2800 cardiomiócitos. Para 
quantificação do colagénio total foi utilizado o 
software Image Pro Plus 6. Para cada coração 
processado foram contabilizados 32 fotografias, 
totalizando aproximadamente 320 fotografias por 
grupo.   
 
Análise Estatística 
 
Todos os dados são expressos pela média e desvio 
padrão. Foram utilizados testes não paramétricos para 
todas as variáveis analisadas, pois as mesmas não 
possuíam distribuição normal de acordo com o teste de 
Shapiro-Wilk. Para a comparação entre grupos foi 
utilizado o teste de Kruskal-Walis. O cálculo dos 
dados foi efetuado com o software Graph Pad Prism 5 
e o nível de significância foi estabelecido com um 
valor de P<0,05. 
 
RESULTADOS  
 

Durante o procedimento experimental todos os ratos 
sobreviveram e cumpriram com o protocolo de 
treinamento descrito. Ao serem sacrificados, alguns 
animais do grupo tratado com DOX apresentaram 
fluído ascítico intraperitoneal.  
 
Parâmetros morfométricos 
 
Os dados referentes à caracterização morfológica dos 
animais encontram-se expressos na Tabela 1. A 
administração de DOX induziu uma diminuição 
ligeira, não significativa, do peso corporal e do 
gastrocnemius no grupo SED+DOX (P>0,05 vs. 
SED+V). Todos os animais exercitados apresentaram 
uma diminuição significativa do peso corporal e do 
gastrocnemius (P <0,05 vs. SED+V). As diferenças 
observadas no peso do gastrocnemius foram esbatidas 
quando relativizadas ao peso corporal (P>0,05 vs. 
SED+V). A administração de DOX não induziu 
qualquer alteração adicional nestes parâmetros. 
Ao nível do coração, a DOX induziu uma redução da 
massa cardíaca no grupo SED+DOX, como ilustram a 
diminuição significativa do peso do coração (P<0,05 
vs. SED+V) e do rácio Peso Ventrículos/Peso corporal 
(P<0,05 vs. todos os grupos). Quanto ao grupo 
TRN+DOX, observou-se diminuição significativa do 
rácio Peso Ventrículos/Peso corporal em comparação 
com os grupos TRN+V e SED+DOX (P<0.05). No 
grupo TRN+V, o treino induziu um aumento do peso 
do coração (P<0,05 vs. TRN+DOX) e do rácio Peso 
Ventrículos / Peso corporal (P <0,05 vs. SED+V).  
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Tabela 1. Efeito do treinamento de endurance e tratamento com DOX em alguns parâmetros morfométricos.  

Todos os valores referem-se a média e DP. *p<0,05 vs. SED + VEÍC; +p<0,05 vs. TRN + VEÍC; #p<0,05 vs. SED + DOX 
 
 
Análise da área de secção transversa 
 
O vértice do ventrículo esquerdo de todos os animais 
foi examinado por microscopia ótica. Foi mensurada a 
área de secção transversa (AST) de aproximadamente 
2.800 ± 650 cardiomiócitos por grupo. Procedemos a 
análise deste parâmetro de forma total e por sub-
região, nomeadamente subendocárdica e 
subpericárdica. 
 
Área de secção transversa total 
 
Os resultados da AST total estão ilustrados na figura 1. 
A administração de DOX resultou numa diminuição 
significativa da AST no grupo SED+DOX (P<0,05 vs. 
todos os grupos) tendo este efeito sido prevenido no 
grupo TRN+DOX (p<0,05 vs. SED+DOX). O grupo 
TRN+V apresentou um aumento significativo deste 

parâmetro comparativamente a todos os restantes 
(P<0,05). 
 
Área de secção transversa por sub-regiões 
 
Os resultados relativos à área de secção transversa dos 
cardiomiócitos por sub-regiões estão representados na 
figura 2. Ambos os grupos treinados demonstraram 
mais hipertrofia dos cardiomiócitos na sub-região 
endocárdica (p<0,05 vs. todos os grupos). No grupo 
SED+DOX não se verificaram alterações (p>0,05 vs. 
SED+V). Relativamente a sub-região pericárdica 
observamos um aumento significativo da AST dos 
cardiomiócitos nos grupos SED+DOX, TRN+V E 
TRN+DOX (p<0,05 vs. SED+V). Este aumento foi 
mais marcado no grupo SED+DOX (p<0,05 vs. 
TRN+V e TRN+DOX) e no grupo TRN+V (P<0,05 
vs. TRN+DOX). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Mensuração da área de secção transversa dos cardiomiócitos do ventrículo esquerdo: A) Representação gráfica dos 
resultados da AST total e B) Imagens ilustrativas dos resultados da AST total. Os resultados do gráfico são expressos em 
média e DP. SED+V: sedentário administrado com veículo; SED+DOX: sedentário administrado com DOX; TRN+V: treinado 
administrado com veículo; TRN+DOX: treinado administrado com DOX. * p<0,05 vs. SED+V; # p<0,05 vs. SED+DOX; + 
p<0,05 vs. TRN+V. 

       SED + V SED + DOX  TRN + V TRN + DOX 

Peso Corporal (g)      333,6 ± 12,5 319,4 ± 11,5 300,8 ± 4,26* 298,4 ± 14,2* 

Peso  do Coração (g)          0,70 ± 0,0 0,59 ± 0,0* 0,71 ± 0,0# 0,61 ± 0,0 

Peso Ventrículos / Peso Corporal (g/g)       0,20 ± 0,0 0,19 ± 0,0*+ 0,23± 0,0* 0,21 ± 0,0+# 

Peso do Gastrocnemius (g)      4,35 ± 0,3 3,80 ± 0,1 3,61 ± 0,1* 3,60 ± 0,3* 

Gastrocnemius /Peso Corporal (g/g)      0,01±0,0 0,01±0,0 0,01±0,0 0,01±0,0 
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Figura 2: Mensuração da área de secção transversa dos cardiomiócitos do ventrículo esquerdo por sub-regiões: A) 
Representação gráfica dos resultados da AST por sub-regiões e B) Imagens ilustrativas dos resultados da AST por sub-regiões. 
Os resultados do gráfico são expressos em média e DP. SED+V: sedentário administrado com veículo; SED+DOX: sedentário 
administrado com DOX; TRN+V: treinado administrado com veículo; TRN+DOX: treinado administrado com DOX. * p<0,05 
vs. SED+V; # p<0,05 vs. SED+DOX; + p<0,05 vs. TRN+V. 
 
 
Análise da deposição de colagénio 
 
Para avaliar a deposição de colagénio no coração, 
preparações histológicas do tecido cardíaco foram 
coradas com Sirius Red. Tal como a AST, também 
procedemos a análise total e por sub-regiões da 
deposição de colagénio no ventrículo esquerdo 
conforme representado na figura 3 e 4. 
 
Deposição de colagénio total 
 
Tal como ilustrado na figura 3, observamos um 
aumento significativo da deposição de colagénio em 
ambos os grupos tratados com DOX (p<0,05 vs. 
SED+V). Contudo o exercício físico foi capaz de 
atenuar significativamente produção de colagénio no 
tecido cardíaco (p<0,05 vs. SED+DOX). Não foram 

observadas alterações no grupo TRN+V (p>0,05 vs. 
SED+V).   
 
Deposição de colagénio por sub-regiões  
 
Quanto à deposição de colagénio por sub-regiões 
(figura 4) foi possível constatar na região 
subendocárdica um aumento significativo no grupo 
SED+DOX e TRN+DOX (p<0,05 vs. SED+V). O 
treino atenuou essa deposição mas não de forma 
significativa (p<0.05 vs. SED+DOX). Relativamente à 
região subpericárdica a administração de DOX induziu 
um aumento significativo de colagenio no grupo 
SED+DOX (p<0,05 vs. SED+V). Esse aumento foi 
prevenido pelo exercício, com os animais do grupo 
TRN+DOX a apresentarem níveis de colagénio muito 
inferiores ao grupo SED+DOX (p<0,05). 
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Figura 3: Rácio colagénio total por % de área do ventrículo esquerdo. A) Representação gráfica dos resultados do rácio 
colagénio por % de área e B) Imagens ilustrativas dos resultados do rácio de colagénio por % de área. Os resultados do gráfico 
são expressos em média e DP. SED+V: sedentário administrado com veículo; SED+DOX: sedentário administrado com DOX; 
TRN+V: treinado administrado com veículo; TRN+DOX: treinado administrado com DOX. * p<0,05 vs. SED+V; # p<0,05 vs. 
SED+DOX; + p<0,05 vs. TRN+V. 
 
 
DISCUSSÃO 
 
No presente estudo investigamos o efeito 
cardioprotetor do exercício físico em ratos tratados 
com DOX, nomeadamente a nível de alterações 
histológicas. Os nossos resultados sugerem que o pré 
condicionamento com exercício físico de intensidade 
moderada-baixa previne a atrofia dos cardiomiócitos, 
bem como atenua a deposição do colagénio.  
Foi demonstrado em estudos anteriores que o pré-
condicionamento com exercício físico atenua os danos 
causados pela DOX, diminuído manifestações 
bioquímicas e morfológicas que caracterizam a sua 
cardiotoxicidade [9, 22-25]. Contudo, desconhece-se 
qual o impacto do exercício físico na modulação de 
alguns aspectos importantes, nomeadamente sobre a 
atrofia cardíaca e deposição de colagénio. Os nossos 
resultados mostram que a administração de DOX, 
agudamente, resulta numa diminuição da massa 
cardíaca nos animais sedentários. Esta observação foi 
confirmada histologicamente, com o grupo SED+DOX 
a apresentar ~2% de diminuição da AST dos 
cardiomiócitos. Estes resultados corroboram outros 
trabalhos [14, 15, 29-31], apresentando contudo a 
novidade de que níveis significativos de atrofia podem 
ocorrer tão precocemente quanto 48h após a 
administração de DOX. De notar que as 4 semanas de 
exercício de intensidade moderada-baixa foram 
capazes de prevenir tal efeito deletério da DOX. Esse 
impacto assume relevância se tivermos em 
consideração que a atrofia dos cardiomiócitos tem sido 

associada com o desenvolvimento de disfunção 
cardíaca [14, 15, 30-32]. A prevenção da atrofia por 
parte do exercício físico poderá ajudar a explicar, pelo 
menos parcialmente, o efeito cardioprotector do 
exercício físico. Quando avaliada a área de secção 
transversa dos cardiomiócitos por sub-região foi 
verificado que ambos os grupos treinados 
apresentaram maior hipertrofia das células nas regiões 
endocárdicas. Já nas regiões pericárdicas houve um 
aumento significativo da AST nos animais do grupo 
SED+DOX. Estudos realizados com ratos hipertensos 
também sugerem que maior hipertrofia dos 
cardiomiócitos na sub-região pericárdica em relação a 
sub-região endocárdica. Tal fato pode ser explicado 
pela dilatação do ventrículo esquerdo e maior tensão 
sofrida pela parede cardíaca em consequência da 
patologia [33], modificações estas também fortemente 
evidenciadas na cardiotoxicidade induzida pela DOX 
em roedores [34].  
Apesar de o presente estudo não ter sido dedicado ao 
esclarecimento dos mecanismos responsáveis por estes 
resultados, algumas evidências sugerem que a 
diminuição da síntese proteica [14, 15, 30], aumento 
da degradação dos miofilamentos [14, 31, 32] e 
eventualmente a apoptose de cardiomiócitos [14, 30, 
32, 35] poderão estar subjacentes à atrofia. De facto, 
estudos recentes mostram que a DOX, agudamente, 
induz desregulação da via da AkT/mTOR, via esta que 
regula a síntese proteica e crescimento celular [14, 31, 
36]. A sua ativação foi suficiente para prevenir a 
redução da massa cardíaca e a disfunção cardíaca [15].  
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Figura 4: Quantificação de colagénio por sub-regiões do ventrículo esquerdo. A) Representação gráfica dos resultados da 
quantificação de colagénio por sub-regiões e B) Imagens ilustrativas dos resultados da quantificação de colagénio por sub-
regiões. Os resultados do gráfico são expressos em média e DP. SED+V: sedentário administrado com veículo; SED+DOX: 
sedentário administrado com DOX; TRN+V: treinado administrado com veículo; TRN+DOX: treinado administrado com 
DOX. * p<0,05 vs. SED+V; # p<0,05 vs. SED+DOX; + p<0,05 vs. TRN+V. 
 
A DOX resultou também na diminuição de expressão 
proteínas sarcoméricas tais como as miosinas de 
cadeia pesada (MHC), a troponina I, a desmina e a 
titina, proteínas estas que desempenham um papel 
determinante na manutenção da integridade estrutural 
e funcional dos cardiomiócitos [14, 15, 37, 38]. Ainda, 
a DOX parece inibir a atividade das bombas de cálcio 
dependentes de ATP (SERCA2a), resultando num 
aumento da concentração citosólica de cálcio, o que 
estimula a proteólise por ativação das calpaínas e da 
caspase-3 [38-40]. O papel da calpaína na lesão 
induzida pela DOX ainda não está esclarecido mas a 
sua inibição preveniu a disfunção cardíaca num 
modelo animal de isquemia-reperfusão [27, 41]. Na 
globalidade, todos estes fatores poderão levar a atrofia 
dos cardiomiócitos e, consequentemente, induzir 
disfunção ventricular. A melhoria observada nos 
animais treinados poderá estar relacionada com o 
aumento das defesas antioxidantes e menor stress 

oxidativo [9, 11, 22]. Considera-se que o stress 
oxidativo se encontra relacionado, direta ou 
indiretamente, na ativação destes mecanismos [25]. 
Como tal, a menor produção de stress oxidativo 
produzida pelo treino poderá deste modo prevenir a 
atrofia/degeneração dos cardiomiócitos [14, 15, 27]. 
No nosso estudo, também verificamos um aumento 
significativo de fibrose com a administração aguda de 
DOX, alteração esta que foi prevenida pelo exercício 
físico. Grande parte dos achados científicos apontam o 
aumento na deposição de colagénio semanas após a 
administração da DOX. Os nossos resultados indicam 
um aumento na deposição de colagénio 48h após a 
aplicação intraperitoneal de DOX. A análise por sub-
regiões demonstrou um aumento de tecido colagenoso 
na sub-região pericárdica no grupo SED+DOX 
relativamente aos demais. Dados similares foram 
revelados em outros estudos que evidenciaram o 
aumento da deposição de colagénio na sub-região 
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pericárdica devido ao maior stress resultante da 
redução da contratilidade cardíaca e fibrose gerada 
pela DOX [33]. A remodelação estrutural do 
ventrículo esquerdo com deposição elevada de 
colagénio intersticial e fibrose encontra-se associada à 
diminuição da contractilidade ventricular [13]. Vários 
fatores podem influenciar na deposição de colagénio, 
tais como, aumento da resposta anti-inflamatória no 
tecido cardíaco através da expressão de citocinas, 
como fator de necrose tumoral-α (TNF-α), morte 
celular [42] e aumento da formação de espécies 
reativas de oxigênio [22]. Todos os mecanismos 
citados anteriormente influenciam na elevação da 
atividade dos fibroblastos e consequente proliferação e 
deposição de tecido fibroso [43]. O fato do grupo 
TRN+DOX apresentar uma menor deposição de 
colagénio em relação ao grupo SED+DOX pode ser 
atribuído em parte ao seu efeito anti-oxidante e anti-
inflamatório [9, 11, 22, 44]. A menor deposição de 
colagénio promovida pelo exercício físico poderá 
traduzir-se na melhoria da funcionalidade cardíaca, tal 
como observado em modelos animais de enfarte ou 
insuficiência cardíaca [26, 44]. 
 
CONCLUSÃO 
 
O presente estudo fornece evidências histológicas de 
que o pré-condicionamento com exercício de baixa 
intensidade consegue modular os efeitos deletérios 
precoces induzidos por uma única dose intraperitoneal 
de DOX. A menor atrofia cardíaca e menores níveis de 
deposição de colagénio nos animais exercitados 
poderão ajudar a explicar as melhorias observadas na 
funcionalidade cardíaca em estudos anteriores. 
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4. CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo sugerem que: 

- uma dose única de DOX foi capaz de, apenas 48h após a sua 

administração, induzir atrofia dos cardiomiócitos nos animais 

sedentários; 

- a região sub-endocárdica foi a região mais afectada pelo efeito atrófico 

da DOX nos animais sedentários; 

- o exercício físico de intensidade moderada-baixa preveniu a atrofia dos 

cardiomiócitos induzida pela DOX; 

- ambos os grupos treinados demonstraram hipertrofia dos cardiomiócitos 

nas duas sub-regiões estudadas, embora mais marcada na região sub-

endocárdica; 

- uma dose única de DOX foi capaz de, apenas 48h após a sua 

administração, induzir aumento da deposição de colagénio nos animais 

sedentários; 

- as duas sub-regiões estudadas apresentaram níveis elevados de 

colagénio nos animais sedentários tratados com DOX. 

- o exercício físico de intensidade moderada-baixa preveniu a deposição 

de colagénio induzida pela DOX. 
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