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ESTRESSE OXIDATIVO NO GASTROCNÊMIO E HIPOCAMPO DE FÊMEAS SENESCENTES APÓS 
TREINAMENTO CONCORRENTE 

No período da senescência o indivíduo torna-se mais suscetível aos danos do estresse oxidativo (EO),
resultante do desequilíbrio entre as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (EROs e ERNs), com
consequente dano celular. Por consumir grande quantidade de oxigênio, o músculo esquelético pode
gerar EROs na mesma proporção, interferindo nas alterações musculares e propiciando a sarcopenia,
observado no músculo envelhecido. O tecido neural também é afetado pelo EO, sendo o hipocampo
extremamente sensível a este dano, favorecendo a neurodegeneração. O exercício crônico está
relacionado a concentrações diminuídas de marcadores de EO e aumento da capacidade antioxidante
enzimática e não enzimática em indivíduos jovens, adultos e idosos.
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INTRODUÇÃO

OBJETIVO

MÉTODOS

CONCLUSÃO

Analisar biomarcadores oxidativo do tecido muscular e neural de ratas Wistar no período da
periestropausa de ratas não treinadas (NT) ou após a realização detreinamento concorrente (TC).

Após análise de todos os resultados, concluímos que o treinamento concorrente modulou as respostas
nos tecidos estudados. Verificamos reparo de danos oxidativos e proteção antioxidante enzimática e não
enzimática em ratas durante a periestropausa, além de ganhos de força muscular e melhora no consumo
máximo de O2.

Figura 1: Análise de desempenho das ratas NT e TC no período experimental. Análise CCVM
(A) e TIVM (C) das ratas NT no início (17 meses) e ao final (21 meses) do estudo; análise do
CCVM (B) e do TIVM (D) das ratas do grupo TC em cada mês do período experimental (10– 50),
com início aos 17 meses e o final, aos 21 meses. NT = não treinadas; TC = treinamento
concorrente; CCVM = capacidade de carregamento voluntário máximo; TIVM = teste
incremental de velocidade máxima; **p < 0,0031 vs 17 meses; : **** p < 0,0001 vs 17 meses
ou 1º; ++++ vs 2º; •••• vs 3º;p= 0,0230 vs 4º. Número de animais = 20/group.

Figura 2: Dano oxidativo proteico e lipídico. Concentração de TBARs no tecido muscular
esquelético gastrocnêmio (A) e no hipocampo (B); concentração de PC no tecido muscular
(C) e no hipocampo (D) das ratas dos grupos NT e TC. TBARs = Substâncias Reativas ao
Ácido Tiobarbitúrico; PC = proteína carbonilada; NT = não treinada; TC = treinamento
concorrente; A: ** p <0,0069; B: ***p <0,0009 e C: ** p <0,0078. Número de animais = 7 –
10/grupo.

Figura 3: Defesa antioxidante não-enzimática. Análise da defesa antioxidante não enzimática
no gastrocnêmio (A, B, C) e no hipocampo (D, E, F) de ratas com 21 meses que não realizaram
treinamento (NT) e ratas que realizaram treinamento concorrente (TC – 120 dias/3x/semana).
FRAP = Capacidade Antioxidante Total; AU = ácido úrico; GSH = glutationa; NT = não treinadas;
TC = treinamento concorrente; A e F: **** = p <0,0001; I: *** = p <0,0003. Número de animais
= 7 – 10/grupo.

Figura 4: Defesa antioxidante enzimática. Análise da defesa antioxidante enzimática no
gastrocnêmio (A, B, C) e no hipocampo (D, E, F) de ratas com 21 meses que não realizaram
treinamento (NT) e ratas que realizaram treinamento concorrente (TC – 120
dias/3x/semana). SOD = superóxido dismutase; CAT = catalase; GPx = glutationa
peroxidase; NT = não treinadas; TC = treinamento concorrente; A: * p <0,0498; D e E: **p
<0,0012; H: *p <0,0204. Número de animais = 7 - 10/grupo.
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Ratas (17 meses) multíparas e no período da periestropausa participaram do treinamento concorrente
[treinamento de força (escada) seguido de treinamento aeróbio (esteira)], 3x/semana durante 120
dias. Após o período de TC, foi realizado a coleta do material e processamento das amostras.

RESULTADOS
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