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Resumo 



RESUMO 

A espécie Spirulina platensis tem sido relacionada à melhoria na função vascular, 
porém o efeito da sua associação com o treinamento de força sobre a reatividade 
vascular, ainda não tinha sido investigado. Assim, objetivou-se verificar os efeitos do 
treinamento de força e da S. platensis sobre a reatividade vascular, parâmetros 
bioquímicos e o estresse oxidativo, em aorta de ratos Wistar. Os animais foram 
divididos em oito grupos: sedentário (GS) e suplementados com S. platensis nas 
doses de 50 (GS50); 150 (GS150) e 500 mg/kg (GS500) e grupos treinados (GT) e 
suplementados com S. platensis nas doses de 50 (GT50); 150 (GT150) e 500 mg/kg 
(GT500). Os grupos GT realizaram treinamento de força durante 8 semanas. A 
análise bioquímica foi utilizada para quantificar a atividade da creatina quinase (CK) 
e lactato desidrogenase (LDH), níveis da proteína C reativa (PCR), de nitrito, 
malondialdeído (MDA) e atividade antioxidante. Para avaliar a reatividade vascular 
induziu-se uma curva concentração-resposta cumulativa à fenilefrina (FEN) 
(10-9-10-3 M) e à acetilcolina (ACh) (10-11-10-4 M). Para avaliar a participação do óxido 
nítrico, utilizou-se o L-NAME e em seguida, uma curva concentração-resposta 
cumulativa à FEN (10-11-10-3 M) era induzida. Foi demonstrado assim que o 
treinamento reduziu em torno de 30% o tempo de execução dos saltos, sem 
aumentar a atividade da LDH, CK, PCR e MDA em nenhum dos grupos GT quando 
comparado com o seu grupo controle. Com relação aos experimentos funcionais, 
observou-se que para a reatividade contrátil, entre os grupos GS, apenas GS500 
(pD2 = 5,6 ± 0,04 vs. 6,1 ± 0,06; 6,2 ± 0,02 e 6,2 ± 0,04), apresentou redução 
significativa na potência contrátil à FEN. No entanto para os grupos GT150 e GT500 
reduziram a potência contrátil à FEN (pD2 = 5,0 ± 0,06 e 5,3 ± 0,05 vs. 5,6 ± 0,07 e 
5,5 ± 0,05). Sendo que a dose de 500 mg/kg no grupo treinado reduziu a potência 
contrátil superior ao sedentário. Verificou-se ainda que a capacidade do treinamento 
de força e da S. platensis em reduzir a resposta contrátil foi eliminada na ausência 
do endotélio e a presença do L-NAME proporcionou uma maior resposta contrátil à 
FEN em todos os grupos, sendo essa resposta potencializada nos grupos GT e GS. 
Em relação à atividade relaxante nos grupos GS150 (pD2 = 7,0 ± 0,08 vs. 6,4 ± 0,06) 
e GS500 (pD2 = 7,3 ± 0,02 vs. 6,4 ± 0,06) a curva foi desviada para a esquerda, 
similarmente os grupos GT150 (pD2 = 7,6 ± 0,08 vs. 7,3 ± 0,02) e GT500 (pD2 = 8,0 
± 0,04 vs. 7,3 ± 0,02) também apresentaram o mesmo comportamento. No entanto, 
as suplementações nas doses de 150 e 500 mg/kg com o treinamento aumentaram 
ainda mais a resposta relaxante à ACh. A participação do NO foi reforçada quando 
se verificou aumento significativo na produção de nitrito na aorta de GT150 e GT500. 
A produção de MDA foi reduzida em todos os grupos em torno de 80%, enquanto o 
percentual de inibição da oxidação foi aumentado em torno de 50%, principalmente 
dos GT e GS nas doses de 150 e 500 mg/kg indicando uma potencialização na ação 
antioxidante entre essa associação. Assim, o presente estudo demonstrou que a 
suplementação crônica de S. platensis nas doses de 150 mg/kg e 500 mg/kg ou um 
programa de treinamento de força são isoladamente eficazes em promover um 
aumento na reatividade relaxante à ACh e uma diminuição na reatividade contrátil à 
FEN na aorta de rato, e ainda que a combinação destes dois procedimentos 
potencializa os efeitos. Estes efeitos são acompanhados por um aumento na 
concentração de nitrito, indicando participação da via do NO, por uma redução do 
estresse oxidativo e aumento na atividade antioxidante.  
Palavras-chave: exercício, vasorrelaxamento, vasoconstricção, óxido nítrico, 

atividade antioxidante. 
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Abstract 



ABSTRACT 

The species Spirulina platensis has been linked to improved vascular function, but 
the effect of its association with strength training on vascular reactivity, had not yet 
been investigated. The objective was to verify the effects of strength training and S. 
platensis on vascular reactivity, biochemical parameters and oxidative stress in aorta 
of Wistar rats. The animals were divided into eight groups: sedentary (SG) and 
supplemented with S. platensis at doses of 50 (SG50); 150 (SG150) and 
500 (SG500) mg/kg and trained groups (TG) and supplemented with S. platensis at 
doses of 50 (TG50); 150 (TG150) and 500 (TG500) mg/kg. The TG performed 
strength training for 8 weeks. Biochemical analysis was used to quantify the activity 
of creatine kinase (CK) and lactate dehydrogenase (LDH) levels of reactive C protein 
(RCP), nitrite, malondialdehyde (MDA) and antioxidant activity. To evaluate the 
vascular response induced is a cumulative concentration-response curve to 
phenylephrine (PHE) (10-9-10-3 M) and acetylcholine (ACh) (10-11-10-4 M). To assess 
the involvement of nitric oxide used is L-NAME and then a cumulative concentration-
response curve to the FEN (10-11-10-3 M) was induced. It has been shown so training 
reduced by around 30% of time jumps without increasing the activity of LDH, CK, 
CRP and MDA in any of TG when compared to its control group. The functional 
experiments, it was observed that for contractile reactivity between the SG groups, 
only SG500 (pD2 = 5.6 ± 0.04 vs. 6.1 ± 0.06, 6.2 ± 0.02, and 6.2 ± 0.04), a significant 
reduction in the contractile power to FEN. However GT150 and GT500 for groups 
reduced the contractile power to FEN (pD2 = 5.0 ± 0.06 and 5.3 ± 0.05 vs. 5.6 ± 0.07 
and 5.5 ± 0.05). Being that a dose of 500 mg/kg in the trained group reduced the 
contractile power above the sedentary. It was also found that the ability of strength 
training and S. platensis in reducing the contractile response was eliminated in the 
absence of the endothelium and the presence of L-NAME provided greater 
contractile response to FEN in all groups, and this enhanced response in TG and SG 
groups. Regarding the relaxing activity in the SG150 groups (pD2 = 7.0 ± 0.08 vs. 6.4 
± 0.06) and SG500 (pD2 = 7.3 ± 0.02 vs. 6.4 ± 0.06) the curve was shifted to the left, 
similarly the TG150 groups (pD2 = 7.6 ± 0.08 vs. 7.3 ± 0.02) and TG500 (pD2 = 8.0 ± 
0.04 vs. 7.3 ± 0.02) also showed the same behavior. However, supplementation at 
doses of 150 and 500 mg/kg with training further increased relaxant response to 
ACh. The role of NO was increased when there was significant increase in nitrite 
production in the aorta of TG150 and TG500. The production of MDA was reduced in 
all groups around 80%, while the oxidation inhibition percentage was increased by 
around 50%, mainly from the TG and SG at doses of 150 and 500 mg/kg indicating 
an enhancement in action antioxidant between such an association. Thus, the 
present study demonstrated that chronic supplementation of S. platensis at doses of 
150 mg/kg and 500 mg/kg or a strength training program alone are effective in 
promoting an increase in reactivity to ACh relaxing and a decrease in reactivity FEN 
contractile in the rat aorta, and that the combination of these two procedures 
enhances the effects. These effects are accompanied by an increase in nitrite 
concentration, indicating involvement of the NO pathway, by a reduction of oxidative 
stress and increased antioxidant activity. 
 
Keywords: exercise, vasorelaxation, vasoconstriction, nitric oxide, antioxidant 
activity. 
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Atualmente, a prática da medicina herbal implica na utilização de mais de 

53.000 espécies de produtos naturais para os cuidados primários à saúde (PAN et 

al., 2014). Várias destas são de origem aquática e também tem recebido destaque 

nas pesquisas farmacológicas, uma vez que o ambiente aquático é considerado rico 

em recursos naturais e muitos compostos biologicamente ativos (ASMATHUNISHA; 

KATHIRESAN, 2013).  

Recentemente, um dos organismos aquáticos que tem recebido destaque, 

devido as suas diversas atividades biológicas é a Spirulina platensis, também 

conhecida como Arthrospira platensis, uma alga verde-azulada de forma helicoidal, 

com comprimento de 0,2 a 0,5 mm. A S. platensis apresenta alto teor de proteínas 

(65 a 70% do seu peso seco), contém todos os aminoácidos essenciais, é uma fonte 

rica em vitamina B12, minerais, ácidos graxos essenciais, 15% de carboidratos 

complexos (MAZO et al., 2004; ASMATHUNISHA; KATHIRESAN, 2012; DE JESUS 

RAPOSO et al., 2013), além dos pigmentos fotossintéticos que apresentam uma 

variedade de propriedades farmacológicas (HERRERO et al., 2004; 

ASMATHUNISHA; KATHIRESAN, 2012; MARLES et al., 2011; KU et al., 2013).  

Por esses motivos, estudos pré-clínicos e clínicos, demonstram que a 

ingestão de S. platensis pode promover: diminuição na concentração plasmática de 

triacilgliceróis e lipoproteínas de baixa densidade (SAMUELS et al., 2002; 

NAGAOKA et al., 2005; MAZOKOPAKIS et al., 2014); controle da glicemia (PARIKH 

et al., 2001; JOVENTINO et al., 2012); redução de rinites alérgicas (REMIREZ et al., 

2002; KULSHRESHTHA et al., 2008); crescimento da microflora intestinal 

(KULSHRESHTHA et al., 2008); ação anticancerígena (KONÍČKOVÁ et al., 2014); 

ação anti-inflamatória (JOVENTINO et al., 2012; HWANG et al., 2013; KU et al., 

2013); ação anti-hipertensiva (LU et al., 2010; LU et al., 2011); ação antioxidante 

(HWANG et al., 2011; WU et al., 2012; ZHENG et al., 2013) e redução da disfunção 

endotelial (KAJI et al., 2002a; KAJI et al., 2002b).  

Dentre os efeitos citados da S. platensis, a realização de estudos acerca da 

ação antioxidante e reguladora da função endotelial são importantes, uma vez que 

alterações destas funções, caracterizadas por um aumento nas respostas 

vasoconstritoras, diminuição na capacidade vasodilatadora e um aumento na 

produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) em detrimento da redução das 

enzimas antioxidantes, estão associadas com os fatores de riscos cardiovasculares, 
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como a hipertensão (DHARMASHANKAR; WIDLANSKY, 2010; WESELER; BAST, 

2010; RODRIGO et al., 2011; VIRDIS; TADDEI, 2011; HIGASHI et al., 2012; VIRDIS 

et al., 2013). 

Nesse sentido, grande parte dos estudos investigou a ação in vitro de uma 

das espécies da Spirulina, a Spirulina maxima e demonstraram que ela induz 

melhora no tônus vascular (PAREDES-CARBAJAL et al., 2001; MASCHER et al., 

2006; JUÁREZ-OROPEZA et al. 2009). Com relação à S. platensis, os estudos 

ainda são escassos e até o presente momento, apenas um estudo foi identificado. 

Huang et al., (2005) verificaram o efeito da suplementação de polissacarídeos da S. 

platensis em ratos diabéticos e observou que a resposta contrátil foi reduzida 

significantemente, enquanto a resposta relaxante foi aumentada em anéis da aorta 

desses animais.  

Além disso, pesquisas têm demonstrado que o treinamento físico também 

reduz riscos cardiovasculares, como a hipertensão, pelos mesmos mecanismos 

elencados para a Spirulina, contudo os estudos foram realizados principalmente com 

o treinamento aeróbio. Em relação à outra modalidade de exercício, o treinamento 

de força também tem sido estudado. Algumas pesquisas realizadas com seres 

humanos identificaram as mesmas respostas, no entanto, as variáveis foram 

mensuradas indiretamente (MAEDA et al., 2006; HEFFERNAN et al., 2009; TRINITY 

et al., 2013; BECK et al., 2014; BRITO et al., 2014; CHOI et al., 2014). Assim, 

estudos que buscam explicar os mecanismos que respondem ao exercício de força 

utilizando metodologias mais diretas, como a reatividade vascular em modelos 

animais, ainda são escassos. Em um levantamento na literatura, apenas seis 

estudos investigaram a influência do exercício de força sobre a resposta vascular, 

três destes avaliaram o efeito agudo do exercício (LIZARDO et al., 2008; FARIA et 

al., 2010; FONTES et al., 2014) e três o efeito crônico (FIGARD et al., 2006; HARRIS 

et al., 2009; ARAUJO et al., 2013). 

 Nos estudos em que foram avaliadas as respostas crônicas ao treinamento 

também encontraram respostas similares, sugerindo que o treinamento de força 

promove benefícios no tratamento da disfunção endotelial. No entanto, não há um 

consenso nos protocolos utilizados entre eles. Figard et al. (2006) utilizou 

treinamento estático por um período de 14 semanas em ratas para avaliar anéis 

aórticos. Harris et al., (2010) realizou um treinamento por um período de 6 semanas 

com ratos idosos para avaliar a artéria femoral. Araújo et al., (2013) utilizou um 
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treinamento de 4 semanas com intensidade contínua de 50% de uma repetição 

máxima (1RM) em ratos hipertensos. 

Diante do exposto, torna-se claro que o número de pesquisas com 

treinamento de força ainda é reduzido. Além disso, a intersecção da Spirulina 

platensis e o treinamento físico merece ser investigada, pois hipotetisamos que 

mecanismos comuns podem ser potencializados ou mecanismos distintos podem se 

somar a fim de aumentar os efeitos benéficos elencados anteriormente. Assim 

sendo, o objetivo da presente pesquisa foi verificar os efeitos do treinamento de 

força e da Spirulina platensis sobre a reatividade vascular em aorta isolada de ratos 

Wistar, bem os possíveis mecanismos envolvidos nessa resposta. 
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2.1 Produtos Naturais 

Ao longo dos tempos os seres humanos têm contado com a natureza para 

atender diversas necessidades básicas, dentre essas, pode-se destacar a utilização 

das plantas como fonte de medicamentos para o tratamento de um largo espectro de 

doenças (BOTANIC GARDENS CONSERVATION INTERNATIONAL, 2013). Tem-se 

como exemplos, a quelina, isolada a Ammi visnaga (L) Lamk. que levou ao 

desenvolvimento de cromolina (sob a forma de cromoglicato de sódio) utilizado 

como um broncodilatador; e a galegine, a partir da Galega officinalis L.,  como 

modelo para a síntese de metformina e outros tipos de antidiabéticos (FABRICANT; 

FARNSWORTH, 2001). 

Como resultado, a popularidade das plantas medicinais tem aumentado nos 

últimos anos, nos países industrializados e em desenvolvimento (HUMBER, 2002). 

Uma pesquisa realizada em 2007 indicou que entre os norte-americanos, cerca de 

40% dos adultos e 11% das crianças utilizam a medicina alternativa e complementar 

(BARNES et al., 2008).  

Para assegurar o uso da medicina herbal no Brasil, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) vem elaborando normas como a resolução 89/04 que 

apresenta uma lista de 34 plantas, onde estão especificados nome botânico, nome 

popular, parte utilizada, padronização ou marcador, formas de uso, indicações ou 

ações terapêuticas, dose diária, via de administração e restrições quanto à venda 

com ou sem prescrição médica. Nesta lista constam, por exemplo, castanha-da-índia 

(Aesculus hippocastanum L.), alho (Allium sativum L.), babosa (Aloe vera L.), 

calêndula (Calendula officinalis), entre outros (BRASIL, 2004). 

Das 53.000 espécies de produtos naturais utilizadas na prática da medicina 

herbal para os cuidados primários à saúde, várias são de origem aquática, mas 

diferentemente das plantas, os organismos aquáticos não têm um histórico 

significativo de uso na medicina tradicional. O que se sabe é que os antigos fenícios 

utilizavam moluscos marinhos para produzir corantes roxos para tecidos e as algas 

para fertilizar o solo (PAN et al., 2014).  

O ecossistema aquático cobre mais de 70% da superfície terrestre e 

representa um recurso enorme para a descoberta de potenciais agentes 

quimioterapêuticos (BLUNT et al., 2012). Durante o período de 1977-1987, cerca de 

2500 novos metabólitos foram relatados a partir de uma variedade de organismos 

marinhos. Nessa perspectiva, Faulkner (2000), relatou que até 1998, haviam mais 
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de 840 novas estruturas descritas, e uma revisão mais recente desta série, 

publicada em 2012, listou 1003 novos compostos (BLUNT et al., 2012). Assim, estes 

estudos têm claramente demonstrado que o ambiente aquático é uma fonte rica de 

compostos bioativos, e que muitos pertencem totalmente a novas classes químicas 

não encontradas em fontes terrestres. 

Nesse sentido, estudos com a utilização de produtos aquáticos também tem 

recebido destaque nas pesquisas farmacológicas, devido a seus compostos 

biologicamente ativos conferirem benefícios significativos à saúde humana, tais 

como, ação anti-inflamatória (cembranoides isolados de corais da espécie 

Lobophytum crassum, com ação inibidora na cliclo-oxigenase do tipo 2) (PEARCE et 

al., 2007; CHAO et al., 2008);  ação  hipoglicêmica (éter pentabromodifenílicos 

isolados da esponja Lamellodysidea herbace,  inibe a proteína tirosina fosfatase 1B) 

(YAMAZAKI et al., 2013); ação antitrombótica (erylosides, dissacarídeos 

encontrados nas esponjas Erylus formosus, atividade antagonista para receptor de 

trombina) (STEAD et al., 2000), ação antioxidante (astaxantina, carotenoide extraído 

das microalgas Haematococcus pluvialis, sequestrador de radicais livres, supressor 

de espécies reativas de oxigênio) (RICCIONI et al., 2011); ação antihipertenvisa 

(fucoxantina, carotenoide extraído das microalgas Undaria pinnatifida, inibe a síntese 

de tromboxano A2) (RICCIONI et al., 2011), atividade vasorrelaxante (JUARÉZ-

OROPEZA et al., 2009), entre outras.  

Assim, as informações anteriores apresentaram a importância dos recursos 

naturais, como surgimento de moléculas bioativas para combater ou prevenir 

doenças. Ademais, que o ecossistema aquático desempenha um papel cada vez 

mais importante no futuro, especialmente levando em conta os avanços 

impressionantes do seu poder de síntese orgânica para resolver os problemas de 

abastecimento inerentes a este material de origem. No entanto, as informações 

sugerem que ainda existem alguns grupos de organismos aquáticos que precisam 

ser mais investigados e, consequentemente, divulgados, entre estes, se encontram 

as algas verde-azuladas.  
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2.2 Spirulina platensis 

As algas verde-azuladas, pertencente ao filo das cianobactérias e da família 

Spirulinaceae, são um dos procariontes fotossintéticos encontrados nos 

ecossistemas aquáticos. Certas espécies, incluindo Aphanizomenon flos-aquae, 

Spirulina platensis, Spirulina maxima, Spirulina fusiformis, Spirulina sp e Nostoc 

comuna var. sphaeroids Kutzing, têm sido consumidos pelos seres humanos há 

séculos (FURST, 1978; CIFERRE et al., 1983; HORI et al., 1994; PARIKH et al., 

2001; TORRES-DURAN et al., 2007; RASMUSSEN et al., 2009). Ao longo dos 

tempos, essas microalgas foram utilizadas como alimento tradicional de alguns 

povos mexicanos, africanos, americanos e orientais (FURST, 1978; CIFERRE et al., 

1983). 

Espécies de Spirulina têm sido encontradas numa variedade de ambientes, 

por exemplo, de águas tropicais do mar do norte (HUMM; WICKS, 1980), águas 

termais (ANAGNOSTIDIS; GOLUBIC, 1966), salinas (GOLUBIC, 1980), águas 

quentes de usinas de energia (GARDNER, 1917), tanques de peixes (RAYSS, 

1944), etc. Em alguns desses lagos a Spirulina cresce quase como uma 

monocultura, principalmente de acordo com o teor de sal, carbonatos e bicarbonatos 

(CIFERRE et al., 1983). 

Mas a população de S. platensis é a mais encontrada nas águas com maiores 

concentrações de sal, tal como um viveiro temporário pouco antes da seca, o que 

torna essa alga capaz de se adaptar em diferentes habitats e colonizar determinados 

ambientes em que a vida para outros micro-organismos seria muito difícil ou até 

impossível (CIFERRE et al., 1983).  

Inúmeros produtos à base delas estão disponíveis nos Estados Unidos em 

diferentes formas, incluindo pó ou cápsulas (DSLD 2009; NBJ 2009). Em ensaios 

clínicos, as doses utilizadas variaram de 1 a 8 g/dia até 24 semanas, mas a dose de 

5 g/dia é geralmente a mais recomendada pelos fabricantes (MARLES et al., 2011). 

Interessantemente, um estudo que adotou a ingestão de até 10 g/dia durante 6 

meses não verificou efeitos adversos (YAMANI et al., 2009). Além disso, nos EUA a 

venda anual de produtos contendo espécies de Spirulina chega a 700 milhões de 

dólares anualmente (SPOLAORE et al., 2006). No Brasil, sua comprovação de 

segurança para uso é respaldada pela ANVISA, sendo classificada como um novo 

alimento funcional ou suplemento alimentar, com propriedades nutracêuticas, 

segundo a Resolução n. 16/1999 e sob registro de número 4042 (ANVISA, 2013).    
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Apesar de, à princípio, o interesse pela S. platensis ser principalmente devido 

seu valor nutritivo, atualmente, muitos estudos têm demonstrado a eficácia e as 

potenciais aplicações clínicas da S. platensis no tratamento de várias doenças 

(KARKOS et al., 2008), por isso, ela está ganhando cada vez mais a atenção no 

mundo científico. Isso ocorre, uma vez que, a S. platensis contém vários nutrientes, 

incluindo proteínas, enzimas, ácidos graxos poli-insaturados, pigmentos, vitaminas, 

minerais e fibras que podem ser fornecidos ao consumir a microalga como um todo 

(HERRERO et al., 2004; MAZO et al., 2004; MARLES et al., 2011; KATHIRESAN, 

2013; DE JESUS RAPOSO et al., 2013; KU et al., 2013).  

Em vista do seu conteúdo de nutrientes e da sua riqueza de proteína, a 

S. platensis, a pode ser utilizada como produtos nutracêuticos ou ser incluído como 

alimentos funcionais, para combater e prevenir lesões em células/tecidos (PARK et 

al., 2008). Outras proteínas são capazes de aumentar a produção de colecistocinina, 

envolvida na supressão do apetite, diminuir o colesterol de baixa densidade e 

controlar os índices glicêmicos (KU et al., 2013). Também há relato de peptídios 

como o microcolin-A, com atividade imunossupressora (ARYA; GUPTA, 2011). 

Outros aminoácidos são constituintes de biocompostos, como hormônios e 

enzimas que, juntamente com as proteínas auxiliam na substituição de tecidos 

danificados (DE JESUS RAPOSO et al., 2013). Sobre as enzimas, S. platensis 

apresenta principalmente a superóxido dismutase (SOD), que é uma metaloenzima 

oxidorredutase, que contém ferro, cobre/zinco ou manganês na sua estrutura, 

servindo como meio de transporte de elétrons, a fim de atuar como antioxidante 

contra os radicais livres mais citotóxicos, o ânion superóxido. A anidrase carbônica é 

outra metaloenzima que está presente no sangue e é responsável pela catálise da 

reação que converte CO2 em ácido carbônico e íons de bicarbonato nas células. Por 

fim, encontra-se a lisozima, que apresenta ação antimicrobiana (DE JESUS 

RAPOSO et al., 2013). 

Acerca dos ácidos graxos poli-insaturados, sabe-se que os humanos 

necessitam de alguns ácidos graxos essenciais, como o ômega-3, ômega-6, ácido 

eicosapentaenoico, ácido docosahexaenoico e o ácido γ-linolênico. Nesse sentido, o 

consumo de S. platensis fornece especialmente grandes quantidades ácido γ-

linolênico e ômega 3, fundamentais para o sistema imunológico e a regeneração de 

tecidos, respectivamente (DE JESUS RAPOSO et al., 2013). O ácido γ-linolênico 

atua como um precursor das prostaglandinas da membrana celular, como o ácido 
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araquidônico (AA) e via ciclooxigenase (COX), aumenta a produção das 

prostaglandinas E1 e E2 na aorta de rato e reduz a produção sérica de tromboxano 

A2 (QUOC; PASCAUD, 1996).  

Sobre os pigmentos, as ficobiliproteínas (ficocianina, aloficocianina e 

ficoeritrina) estão presentes em maior proporção quando comparado à clorofila e os 

carotenoides (HERRERO et al., 2004; ASMATHUNISHA; KATHIRESAN, 2012; 

MARLES et al., 2011; KU et al., 2013). Mas a ficocianina, é o pigmento mais 

abundante sendo responsável por cerca de 20% do seu peso seco (ERIKSEN, 2008; 

KU et al., 2013; KUDDUS et al., 2013). Destaca-se por sua alta capacidade, 

antioxidante como sequestradora de radicais livres devido a sua estabilidade (BHAT 

et al., 2000), inibidora na formação de radicais superóxido por redução da expressão 

da subunidade p22phox da nicotinamida adenina dinucleotídio fostato (NADPH) 

oxidase (MCCARTY et al., 2007; KUDDUS et al., 2013), além moduladora positiva 

no sistema imunológico, uma vez que atua reduzindo a liberação da lactato 

desidrogenase LDH, e a expressão da sintase de óxido nítrico induzível (iNOS), da 

ciclooxigenase 2 (COX-2), do fator de necrose tumoral (TNF-α), e da interleucina-6 

(IL-6) (REDDY et al., 2003; SHIH et al., 2009; CHEN et al., 2012). Mais 

recentemente, Ichimura et al. (2013), através de uma análise imuno-histoquímica, 

relataram que a ficocianina aumentou significativamente a expressão da sintase de 

óxido nítrico endotelial (eNOS) em aorta de rato, e consequentemente, observou a 

redução da pressão arterial sistêmica através da maior biodisponibilidade de óxido 

nítrico (NO). 

Os carotenoides são outros pigmentos que apesar de estar presente em 

menor proporção, também são essenciais para o funcionamento do sistema imune, 

uma vez que atuam na redução de leucotrienos B4 (DENZLNGER et al., 1996; 

ROMAY et al., 1999). Eles podem terminar com um grupo cíclico (carotenos, tais 

como β-caroteno) ou um grupo funcional de oxigênio (oxicarotenoides ou xantofilas, 

como astaxantina). O β-caroteno é o mais comum, produz até 10% do peso seco, e 

tem uma das mais elevadas atividades pró-vitamina A, além de reguladora da SOD, 

catalase (CAT), lipídio peroxidase e bloqueadora de radicais livres por quelação dos 

íons metálicos, prevenindo a peroxidação lipídica, danos à proteínas e ao ácido 

desoxirribonucleico (DNA) (CUVELIER, 2001).  

Por fim, elenca-se a importante presença das vitaminas, minerais e fibras na 

S. platensis. As vitaminas do complexo B e vitamina E também atuam como 
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antioxidantes, como agentes de redução de oxigênio e como captador de radicais e 

agentes de quelação de metal (alguns compostos fenólicos, α-tocoferol), 

respectivamente (CUVELIER, 2001). Cálcio, fósforo, ferro e sódio auxiliam no 

processo de inibição da proliferação das células endoteliais vasculares e de fatores 

de crescimento fibroblásticos, podendo retardar o processo de disfunção endotelial 

(KAJI et al., 2002; YAMAMOTO et al., 2005). A alta quantidade de fibras, também 

encontrada pode ser um componente importante para promover o efeito 

hipolipemiante, tendo em vista que ela desempenha um papel na redução 

plasmática de colesterol (KU et al., 2013).  

Assim, os efeitos inibitórios de S. platensis na hiperlipidemia, inflamação e 

estresse oxidativo contribuem significativamente para a prevenção do 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, metabólicas e inflamatórias (KU et 

al., 2013). Nesse contexto, Parikh et al., (2001) demonstraram que diabéticos tipo 2 

que consumiram 2 g/dia de S. platensis por 2 meses apresentaram redução nas 

concentrações triglicéricas plasmáticas. Lee et al., (2008) complementaram que  

8 g/dia durante 3 meses além de proporcionar os mesmos benefícios apresentados 

pelo estudo anterior reduziu significativamente a pressão arterial desses pacientes. 

Outros estudos demonstram que essas respostas desencadeiam uma atividade 

antiaterogênica através de um menor desenvolvimento de lesão endotelial (RISS et 

al., 2007; CHEONG et al., 2010). 

Além de processo aterosclerótico, doenças como acidente vascular cerebral, 

infarto agudo do miocárdio, diabetes e outras doenças cardiovasculares são 

influenciadas tanto pela hiperlipidemia quanto por processos inflamatórios 

(PAOLETTI et al., 2004). Proteínas inflamatórias, como a proteína C-reativa, IL-6, e 

TNF-α, são marcadores inflamatórios para doença cardiovascular, fornece a 

identificação clínica de pacientes de alto risco (CHAIT, et al., 2005). Nesse sentido, 

Joventino et al. (2012) verificou em ratos diabéticos suplementados nas doses de 

(25, 50 ou 100 mg/kg, v.o.) por 10 dias, um decréscimo no TNF-α e atividade da 

mieloperoxidase em neutrófilos humanos, que tem papel fundamental na produção 

de ROS (JOVENTINO et al., 2012).  

 Torna-se importante ainda entender o papel antioxidante da S. platensis 

frente à doenças como a hipertensão, que está associada com o estresse oxidativo 

(KU et al., 2013). Esses efeitos protetores de S. platensis têm sido largamente 

atribuídos ao seu elevado conteúdo de ficocianina, que tem papel de sequestradora 
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de radical livre, inibindo quase 95% da peroxidação lipídica induzida pela produção 

de radicais alcoxila, hidroxila e peroxila (BHAT et al., 2000). 

  Dessa forma, estudos in vivo demonstram que a suplementação com S. 

platensis estimula a ação antioxidante endógena através de redução na expressão 

da subunidade p22phox da NADPH oxidase (RISS et al., 2008). Em humanos, outros 

estudos confirmaram que sua suplementação diminuiu os níveis plasmáticos de 

malondialdeido em pacientes diabéticos (LEE et al., 2008), enquanto que aumenta a 

capacidade antioxidante total e os níveis de enzimas antioxidantes em idosos (PARK 

et al., 2008).  

Por fim, destaca-se que os efeitos protetores de S. platensis acarretam na 

melhora da atividade reguladora da função endotelial e vascular. Nesse sentido, 

estudos investigam a influência da Spirulina nessas respostas concluindo que o uso 

crônico dessa microalga é capaz de melhorar a função endotelial, promovendo maior 

liberação de agonistas vasodilatadores derivados do endotélio, principalmente o NO 

e a prostaciclina, e reduzindo a liberação de agonistas vasoconstritores, 

principalmente endotelina e prostanoides, em animais com ou sem algum tipo de 

doença (PAREDES-CARBAJAL et al., 1997; PAREDES-CARBAJAL et al., 2001; 

JUÁREZ-OROPEZA et al., 2009; MASCHER et al., 2009). No entanto, esses 

estudos foram realizados com S. maxima, fazendo-se necessárias mais pesquisas 

agora com a espécie S. platensis. 
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2.3 Exercício Físico 

A literatura científica tem mostrado que atualmente o exercício físico é 

indicado como uma opção terapêutica importantíssima, pois fornece benefícios 

coadjuvantes à saúde (PAHKALA et al., 2014). O exercício físico é caracterizado por 

uma situação que retira o organismo de sua homeostase, pois implica no aumento 

instantâneo da demanda energética da musculatura exercitada, desencadeando 

respostas fisiológicas do exercício físico podem ser classificados como agudos 

imediatos, agudos tardios e crônicos (MCARDLE et al., 2011). 

Os efeitos agudos são aqueles que acontecem em associação direta com 

uma única sessão de exercício, podendo ser subdivididas em imediatas ou tardias 

(MCARDLE et al., 2011). As respostas imediatas são aquelas que ocorrem durante 

ou imediatamente pós-exercício, como por exemplo, o aumento da frequência 

cardíaca, ventilação e sudorese. Por outro lado, as respostas agudas tardias são 

aquelas observadas ao longo das primeiras 24 horas que se seguem após uma 

sessão de exercício, como por exemplo, a redução dos níveis tensionais vasculares 

(especialmente nos hipertensos) e o aumento do número de receptores de insulina 

nas membranas das células musculares. Por último, os efeitos crônicos, também 

denominados adaptações, são aqueles que resultam da exposição frequente e 

regular às sessões de exercício, representando os aspectos morfofuncionais que 

diferenciam um indivíduo fisicamente treinado de outro sedentário, alguns exemplos 

são a hipertrofia muscular e cardíaca (MCARDLE et al., 2011).  

O exercício físico pode se apresentar em diferentes formas, de modo que 

parece oportuno sistematizar algumas formas de classificação exposta na Tabela 1. 

Com o intuito de padronizar sua aplicação em diferentes populações, 

surgiram as diretrizes de prescrição de exercício, para o melhor aproveitamento do 

mesmo como instrumento de saúde (GARBER et al., 2011; FLETCHER et al., 2013; 

GHORAYEB et al., 2013). Dentre as principais instituições responsáveis pela 

elaboração das diretrizes, destaca-se internacionalmente o American College of 

Sports Medicine e nacionalmente a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. 

Ambas formulam recomendações e roteiros para prática de exercício físico em 

atletas, crianças e adolescentes, idosos, cardiopatas, adultos fisicamente ativos e 

sedentários e indivíduos com ou sem algum tipo de fisiopatologia. Esses 

documentos relatam que um programa de exercício físico regular, deve incluir 
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diariamente atividades que desenvolvam as capacidades cardiorrespiratórias, de 

resistência, flexibilidade e neuromotora (GARBER et al., 2011).   

 Evidências científicas demonstram que os efeitos benéficos do exercício são 

indiscutíveis e vão além do bem-estar psicológico, apresentando melhora sobre a 

função do músculo esquelético, sistema respiratório, sanguíneo, neurohumoral e 

autonômico, cardiovascular e antioxidante (Figura 1) (GIELEN et al., 2010). Dentre 

esses, os efeitos benéficos vasculares e antioxidantes têm se destacado, uma vez 

que, patologias como hipertensão, aterosclerose, acidente vascular cerebral, infarto 

agudo do miocárdio, diabetes e obesidade estão associadas com alterações, como a 

disfunção endotelial (LOVREN; VERMA, 2013). Dessa forma, torna-se 

imprescindível compreender os mecanismos fisiológicos, bioquímicos e moleculares 

envolvidos nos benefícios vasculares induzidos pelo exercício.  
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Tabela 1 – Classificações do exercício físico 

Denominação Características 

Pela via metabólica predominante  

Anaeróbico alático Grande intensidade e curtíssima duração 

Anaeróbico lático Grande intensidade e curta duração 

Aeróbico Baixa ou média intensidade e longa duração 

Pelo ritmo  

Fixo ou constante Sem alternância de ritmo ao longo do tempo 

Variável ou intermitente Com alternância de ritmo ao longo do tempo 

Pela intensidade relativa  

Exercícios cardiorrespiratórios  

Baixa ou leve  Até 30% do consumo máximo de O2 

Média ou moderada  Entre 30 e 70% do consumo máximo de O2 

Alta ou pesada  Acima de 70% do consumo máximo de O2 

Exercícios de força  

Baixa ou leve  Até 50% de uma repetição máxima (1RM) 

Média ou moderada  Entre 60 - 70% de 1RM 

Alta ou pesada  Acima de 80% de 1RM 

Pela mecânica muscular  

Estático  Não ocorre movimento e o trabalho 

mecânico é zero 

Dinâmico  Há movimento e trabalho mecânico positivo 

ou negativo 

 

Fonte: Adaptado de Garber et al., 2011. 
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Figura 1 – Resumo dos efeitos mediados pelo exercício em diferentes partes do sistema 

não cardiovascular, cardíaco, vascular, neuro-humoral e autonômico. 

 

 

Max = máximo; VE = ventrículo esquerdo; I/R = isquemia reperfusão; IC = insuficiência 
cardíaca; ICFEN = insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal; PNA = peptídio 
natriurético atrial; e PNC = peptídio natriurético cerebral; VFC = variabilidade da frequência 
cardíaca. Fonte: Adaptado de Gielen et al. (2010).  

 

As pesquisas sobre a fisiologia vascular em resposta ao exercício físico são 

focadas em dois aspectos importantes: primeiro na heterogeneidade dos 

mecanismos envolvidos na função vasomotora ao longo dos leitos vasculares e 

segundo nos mecanismos moleculares envolvidos nas melhorias da função 

endotelial vascular mediada pelo exercício, com ênfase nos estudos clínicos. 

Com relação ao primeiro aspecto é oportuno conhecer que a capacidade de 

resposta vasomotora não é uniformemente distribuída ao longo da árvore arterial. 

Nesse sentido, tem-se quatro mecanismos básicos regulando o tônus vascular em 

resposta a demanda metabólica: 1) vasodilatação mediada pelo endotélio induzida 

pelo fluxo sanguíneo, 2) controle miogênico, 3) vasodilatação metabólica e 4) o 
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controle simpático (JONES et al., 1995; KUO et al., 1995). Por sua veza 

vasodilatação dependente do endotélio é mais relevante nas artérias de resistência 

e de pequena condutância com até 150 µm de diâmetro, enquanto o controle 

metabólico e miogênico é dominante em artérias de resistência de pequeno porte, 

onde o aumento da pressão de perfusão também é mais pronunciado (KUO et al., 

1995). 

Os mecanismos envolvidos na função vasomotora em resposta ao exercício 

estão primeiramente associados com mecanossensores presentes na parede 

vascular. As artérias são expostas a duas forças principais: a tensão radial, como 

resultado da onda de pressão do sangue que se propaga ao longo da árvore arterial 

(por exemplo, como uma consequência da hipertensão arterial), e a tensão laminar 

de cisalhamento (shear stress) em função da força de atrito causada pelo fluxo 

sanguíneo anterógrado. Nesse sentido, respostas como redução da rigidez arterial e 

da vasoconstrição, bem como aumento da velocidade média de pico do fluxo e da 

vasodilatação dependente do endotélio, são resultados da tensão de cisalhamento 

mediada pelo fluxo sanguíneo pulsátil contínuo, promovido pela sessão de exercício 

(GIELEN et al. 2010).  

Por sua vez, o estresse de cisalhamento (Shear Stress) atua sobre os 

mecanismos em nível molecular envolvidos nas melhorias da função endotelial 

vascular mediada pelo exercício, uma vez que, envolve várias vias de sinalização, 

incluindo as vias, fosfatidilinositol 3-cinase (PI-3K), cinase 5 regulada por sinal 

extracelular (também conhecido como proteína cinase 7 ativada por mitógeno) e 

dependente do NO (DAVIS et al., 2010; ZARAGOZA et al., 2012). 

O citoesqueleto desempenha um papel importante na detecção do estresse 

de cisalhamento e a alta tensão é observada no lúmen e na membrana basal. Além 

disso, proteínas de adesão celular, tais como molécula-1 de adesão celular 

endotelial plaquetária (PECAM-1) e caderinas vascular endotelial, e receptor do fator 

de crescimento endotelial vascular tipo 2 (VEGFR-2), medeiam as respostas 

bioquímicas. Isso ocorre, por exemplo, quando VEGFR-2 ativa PI-3K, que é 

essencial para a fosforilação mediada pela proteína Akt e consequente ativação da 

eNOS (Figura 2) (DAVIS et al., 2010; GIELEN et al., 2010; ZARAGOZA et al., 2012). 
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Figura 2 – Os efeitos do exercício no endotélio vascular são mediados pelo aumento do 

cisalhamento associado com a ejeção cardíaca durante o exercício. 
 

 

Na porção luminal das células endoteliais, uma sinalização direta pode ocorrer através da 
deformação do glicocálix. Esse sinal induzido pelo estresse de cisalhamento pode ativar 
canais de cálcio (Ca2+), liberação de prostaciclina (PGI2) e relaxamento das células 
musculares lisas via AMPc. O receptor de VEGF 2 (VEGFR2) localizado na face luminal 
está associado com a caderina do endotélio vascular, β-catenina e PI3K que fosforilam a Akt 
que, por sua vez, fosforila e ativa a eNOS levando a uma maior produção de NO. As forças 
mecânicas também são transmitidas pelo citoesqueleto e podem ativar processos 
mitogênicos via proteína Ras. Por sua vez a Ras, libera o fator nuclear kappa B (NF-kB) 
permitindo sua translocação para o núcleo, onde irá ligar-se aos genes promotores 
responsáveis pela síntese da eNOS. A síntese aumentada de NO em resposta ao estresse 
de cisalhamento ativa a SOD extracelular, o que inibe a degradação do NO pelas EROS 
com consequente formação de peroxinitrito tóxicos. Fonte: Adaptada de Gielen et al. (2010).  

 

Dentre essas vias de sinalização o estresse de cisalhamente promovido pelo 

exercício tem maior parte da sua ação sobre a eNOS, a qual tem como papel 

produzir a partir da L-arginina, NO nas células endoteliais, que por  difusão, atinge 

as células do músculo liso vascular e provoca o relaxamento através de vias 

dependentes do monofosfato cíclico de guanosina (cGMP). Com isso, Hambrecht et 

al. (2003) observaram em pacientes com doença artéria coronariana submetidos a 4 

semanas de treinamento aeróbico apresentavam expressão da eNOS duas vezes 

maior no endotélio da artéria mamária esquerda. Estudos mais recentes apontam 
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que, o exercício de força promove uma melhora na função endotelial tanto em 

animais como em humanos com alguma doença. De fato, Faria et al. (2010) 

relataram aumento do relaxamento dependente do endotélio induzido por NO e 

prostanoides vasodilatadores.  

A biodisponibilidade de NO é também influenciada por espécies reativas de 

oxigênio. Nos estudos em animais e humanos submetidos a programas de 

treinamento de exercícios resultaram em uma expressão vascular aumentada de 

enzimas antioxidantes, como a SOD, CAT, e glutationa peroxidase (ENNEZAT et al., 

2001; DURRANT et al., 2009). E em contrapartida, há uma redução da expressão da 

NADPH oxidase e xantina oxidase (ZANCHI et al., 2008). De fato, Scheffer et al., 

(2012), demonstram que em animais submetidos a um treinamento de força houve 

um aumentou na atividade da SOD, glutationa peroxidase e CAT além da redução 

de malondialdeidos (AHMADIASL et al., 2012).  

Os vasos de resistência são influenciados predominantemente pela 

vasodilatação mediada pelo endotélio, enquanto as arteríolas menores recebem 

controle metabólico e miogênico. A princípio, todos os conceitos de controle 

metabólico são baseados na presença de um sensor de oxigênio acoplado a tensão 

das células do músculo liso vascular (DEUSSEN et al., 2006). 

Quatro modelos metabólicos estão atualmente em discussão: 1) 

Vasodilatação mediada por prostaglandinas através de canais de potássio ativados 

por ATP (KATP); 2) Adenosina funciona como um sensor de oxigênio do miocárdio, 

porque ela é gerada em um ritmo acelerado quando a relação oferta e demanda de 

oxigênio cai; 3) A produção de dióxido de carbono, por sua vez leva acidose ao 

tecido, pode aumentar o fluxo coronário; 4) Liberação de ATP de eritrócitos pode 

causar vasodilatação sob condições de hipóxia (GIELEN et al., 2010). 

Todos os estímulos vasodilatadores convergem para a ativação dos KATP, que 

leva a sua abertura no leito vascular, desencadeando na hiperpolarização das 

células do músculo liso e, consequente, inibição de canais de cálcio dependentes de 

voltagem (CaV).  Nesse caso, o exercício físico aumenta a sensibilidade e a resposta 

máxima dos vasos de resistência para a adenosina (GIELEN et al., 2010).  

Sobre o controle miogênico, está bem estabelecido que em modelos animais 

da espécie suína a vasoconstrição miogênica para o aumento da pressão de 

perfusão (~ 40 mmHg) é aumentada após o exercício de esteira demostrando que 
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CaV do tipo L e a proteína cinase C (PKC) determinam o tônus miogênico sob 

condições fisiológicas (GIELEN et al., 2010; KORZICK et al., 2004).  

 Apesar dessas metodologias serem cada vez mais modernas e completas, ao 

se falar da fisiologia vascular do exercício, torna-se necessário investigações mais 

pontuais, para que se tenha propriedade é confirmar a participação de alguns 

mecanismos, por esse motivo, a reatividade vascular tem começado a ser bastante 

utilizada para tentar explicar as respostas promovidas pelo exercício.  

Dessa forma, três estudos buscaram investigar a influência do treinamento de 

força sobre a resposta vascular.  Os estudos que avaliaram as respostas crônicas ao 

exercício encontraram respostas similares, sugerindo que o treinamento de força 

promove benefícios no tratamento da disfunção endotelial (FIGARD et al., 2006; 

HARRIS et al., 2010; ARAÚJO et al., 2013).   

Diante do exposto acima, torna-se claro que apesar do número de pesquisas 

envolvendo a utilização do treinamento de força ter tido ultimamente um aumento 

considerável e demostrarem a relação entre o exercício e a melhora da função 

endotelial, como a participação no NO e a atividade antioxidante, ainda necessita-se 

de mais investigações utilizando metodologias mais diretas para identificar quais são 

os mecanismos envolvidos, bem como a modulação dessas vias através de um 

produto natural como a S. platensis. 
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2.4 Estresse Oxidativo 

Os radicais livres são moléculas que contém um ou mais elétrons 

desemparelhados e existe de forma independente e são considerados altamente 

reativos porque aceitam elétrons de outras moléculas. A doação de elétrons pode, 

assim, produzir radicais livres adicionais, levando a uma reação em cadeia que 

continua até que uma reação terminal da cadeia ocorra (BLOOMER, 2008). A 

produção excessiva de radicais livres pode desencadear danos celulares 

cumulativos nas proteínas, nos lipídios, no DNA e em outros componentes, 

resultando nos diversos processos patológicos (SUGAMURA; KEANEY, 2011).    

Diante disso, pesquisas têm demonstrado que essas moléculas são 

importantes sinalizadores intracelular que contribuem para a remodelação vascular, 

modulando a contração/dilatação vascular, a migração, o crescimento/apoptose e 

turnover proteico da matriz extracelular. Logo, o aumento da formação de ROS 

identificadas nas doenças cardiovasculares como a hipertensão, está associado com 

redução nos níveis de NO e outros vasodilatadores, lesão do tecido endotelial, 

oxidação de proteínas, dano no DNA e aumento nas respostas pró-inflamatórias (XU 

et al., 2006).  

A espécie reativa de oxigênio é um termo geral que se refere não só aos 

radicais derivados do metabolismo do O2, mas inclui também derivado não radical 

reativo ao O2 (por exemplo, peróxido de hidrogênio). Da mesma forma, o termo 

espécies reativas de nitrogênio (RNS) refere-se aos radicais de nitrogênio reativos 

com outras moléculas em que o centro reativo é o nitrogênio (POWERS; JACKSON, 

2008). As ROS e de nitrogênio mais comuns estão expostas na tabela 2 abaixo. 

Destas, as mais reativas serão detalhadas a seguir.  
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Tabela 2 – Espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio. 

Espécies reativas de oxigênio 

Oxigênio singlete  1O2 

Ânion superóxido  O2
-• 

Peróxido de hidrogênio  H2O2 

Radical hidroxila  HO• 

Radical peridroxila  HO2
• 

Radical alcoxila  RO• 

Radical peroxila  ROO• 

Radical hidroperoxila  ROOH• 

Ácido hipocloroso  HCLO 

Ozônio  O3 

Espécies reativas de nitrogênio 

Óxido nítrico  NO 

Dióxido nítrico  NO2
 

Peroxinitrito  ONO2
- 

 

Fonte: Adaptado de Powers; Jackson, 2008. 

 

Destas, as mais reativas na célula são: ânion superóxido (O2
-•), peróxido de 

hidrogênio (H2O2), radical hidroxila (HO•), radical peroxila (HO2
•), oxigênio singlete 

(1O2), óxido nítrico (•NO) e peroxinitrito (ONOO-). 

Uma variedade de processos enzimáticos e não enzimáticos podem gerar as 

espécies reativas nas células de mamíferos. As fontes primárias são: cadeia 

respiratória mitocondrial, nicotinamida adenina dinucleotídio fosfato (NADPH) 

oxidase, xantina oxidase, sintase desacoplada do óxido nítrico (NOS), lipoxigenase e 

da mieloperoxidase (MPO), sendo as quatro primeiras responsáveis por agravar o 

quadro das doenças cardiovasculares (Figura 3) (SUGAMURA; KEANEY, 2011). 
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Figura 3 – Esquema representando fontes selecionadas de ROS que são conhecidas por 

ter implicações para doença cardiovascular. 
 

 

Fonte: Adaptada de Sugamura; Keaney (2011). 

 
A cadeia respiratória mitocondrial é a principal via para a geração de radical 

em sistemas biológicos que envolve o transporte de elétrons mitocondrial, onde o 

oxigênio é utilizado para a produção de ATP (Figura 4).  

Sob condições fisiológicas, a maior parte do oxigênio consumido pelas células 

é reduzida à água na mitocôndria através de uma série de reduções de unielétrons 

através da ação do complexo citocromo oxidase. No entanto, 1-5% da passagem de 

oxigênio ao longo da cadeia respiratória pode dar origem ao O2
-•, que conduz a 

outras espécies não radicalares (H2O2) e radicais (HO•). Isto pode resultar da 

redução de um elétron de ubiquinona (coenzima Q), gerando ubisemiquinona, que 

posteriormente liga seu elétron não emparelhado com o O2 para formar O2
-•. No 

entanto, pode haver outros locais de geração de radicais livres na cadeia de 

transporte de elétrons (SUGAMURA; KEANEY, 2011). As mitocôndrias também 

geram o NO, que pode reagir com O2
-• para formar peroxinitrito ONOO-, um oxidante 

muito potente (GIULIVI, 1998). 
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Em contrapartida, as mitocôndrias são bem defendidas contra os danos dos 

radicais O2
•- através da enzima SOD; mas em casos, por exemplo, como uma 

doença cardiovascular ou exercícios de longa duração, esse dano é evidente, uma 

vez que, a função da SOD está alterada, e a produção das espécies reativas pode 

ser até 20 vezes maior no exercício extenuante (POWERS; JACKSON, 2008).  

 

Figura 4 – Representação esquemática da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial e 
produção de mitocondrial de ânion superóxido (O2

-•). 
 
 

 

 

Fonte: Adaptada de Sugamura; Keaney (2011). 

 

As nicotinamidas adenina dinucleotídiofosfato oxidases (NADPH) são uma 

família de enzimas com múltiplas subunidades complexas que geram O2
•- através da 

redução de um de elétron de oxigênio usando NADPH como fonte de elétrons 

(BEDARD et al., 2007). Compreendem um citocromo b558 que atravessa a 

membrana plasmática, é composto de uma grande subunidade catalítica, gp91phox 

(nox2), e uma subunidade pequena, p22phox, juntamente com subunidades 
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reguladoras citosólicas p47phox, p67phox, p40phox e a pequena GTPase Rac (XU; 

TOUYZ, 2006; SCHRAMM et al., 2012). 

Há um total de 6 isoformas de nox, sendo a nox1, a nox2 e a nox4 as 

principais subunidades catalíticas em células endoteliais vasculares, células do 

músculo liso, fibroblastos e cardiomiócitos. Nas grandes artérias encontram-se mais 

expressas as subunidades p22phox, p47phox e Rac. Enquanto, em células de 

pequenas artérias de resistência, foram identificadas gp91phox (nox2), p22phox, 

p47phox, e p67phox, principais responsáveis pela formação de ROS intracelular 

(LASSEGUE; CLEMPUS, 2003). 

Na estimulação celular, p47phox torna-se fosforilada e as subunidades 

citosólicas formam um complexo, que em seguida, migra para a membrana, onde se 

associa com o citocromo b558 para deixar a oxidase ativa, que transfere elétrons do 

substrato de O2, conduzindo a formação de O2
•- (SCHRAMM et al., 2012) (Figura 5). 

Nas células vasculares, nox4 é expressa abundantemente e desempenha um 

importante papel na produção de O2
•- e tem sido associada à modulação tanto da 

fisiologia vascular, quanto fisiopatologia (BEDARD et al., 2007). 
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Figura 5 – Papel central da NADPH oxidase na produção de ROS e na patogênese do 

estresse oxidativo vascular e da disfunção endotelial. 

 

 
 

Inúmeros fatores, como a angiotensina II, as endotelinas, a lipoproteína de baixa densidade 
oxidada (LDL-ox), os fatores de crescimento, as citocinas, as quimiocinas e a atividade 
NADPH oxidase, o aumento do fluxo sanguíneo, resultando na geração de radicais 
superóxidos. Aumento dos níveis de O2

-•causam mudanças nas paredes dos vasos o 
desenvolvimento de disfunção endotelial. Produção de ROS também depende da atividade 
de outras oxidases celulares, tais como a xantina oxidase ou e eNOS. Fonte: Adaptada de 
Schramm et al. (2012). 
 

Existem três isoformas de enzimas desacopladoras da sintase de óxido 

nítrico, NOS que são denominadas como, sintase de óxido nítrico neuronal (nNOS), 

endotelial (eNOS), e induzível (iNOS). Essas sintases, nNOS, eNOS e iNOS são 

expressas na maioria dos tecidos neural, cardiovascular e induzida por mediadores 

pró-inflamatórios, respectivamente. As enzimas sintetizadoras de NO catalisam a 
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conversão da L-arginina em L-citrulina e NO. A produção de NO via eNOS envolve a 

transferência de elétrons do cofator NADPH para dinucleotídio de adenina e flavina e 

do mononucleotídio de adenina e flavina para heme (PAPAHARALAMBUSAND; 

GRIENDLING, 2007) (Figura 6). 

 Todas podem gerar O2
-• nas condições de substrato (arginina) ou de cofactor 

(tetrahidrobiopterina-BH4). BH4 é altamente susceptível à degradação oxidativa, e a 

perda oxidativa inicial de BH4 em resposta ao aumento da produção de EROS por 

NADPH oxidases, amplifica o estresse oxidativo através da resultante perda na 

produção de NO e aumento na geração de O2
-• dependente de NOS. A maior parte 

das evidências que ligam NOS com produção de EROS pertence à isoforma eNOS. 

(PAPAHARALAMBUSAND; GRIENDLING, 2007).  

O acoplamento do fluxo de elétrons através da eNOS para L-arginina é 

dependente de níveis adequados de cofatores e em circunstâncias específicas, 

eNOS pode tornar-se "desacoplada" e reduz a molécula de oxigênio ao invés de 

transferir elétrons para L-arginina, gerando O2
-•. Assim, o impacto da eNOS na 

vasculatura pode depender de níveis adequados de co-fatores para suportar a 

função endotelial. De fato estudos evidenciam o desacoplamento da eNOS nas 

artérias de indivíduos com diabetes (GUZIK et al., 2002) ou aterosclerose 

(ANTONIADES et al., 2009). 

Evidências apontam a eNOS cardíaca como uma enzima protetora, uma vez 

que, a superexpressão específica de eNOS cardíaca atenua a hipertrofia do 

ventrículo esquerdo induzida pela oclusão da artéria coronária (JANSSENS et al., 

2004).  

A xantina e xantina desidrogenase são formas da mesma enzima, conhecida 

como xantina oxidoredutase. Esta enzima está largamente expressa no endotélio 

capilar e catalisa a conversão da hipoxantina em xantina e da xantina em ácido 

úrico, no entanto, apenas a forma oxidase gera O2
-• e H2O2. A enzima tipicamente 

existe sob a forma desidrogenase, mas em condições de stress, tais como a hipóxia, 

a isoforma oxidase predomina. A xantina oxidase tem sido implicada como uma 

fonte de EROS após a reperfusão do tecido isquêmico em vários órgãos 

(SUGAMURA; KEANEY, 2011), e sua expressão é regulada positivamente pela 

NADPH oxidase, (MCNALLY et al., 2003). Ela também pode atuar como uma 

redutase de NO3
- e NO2

- para gerar NO, sob condições de hipóxia (Figura 6). 
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Figura 6 – Fontes de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio nas células vasculares. 

 

 
 

Todos os componentes da parede vascular, responsáveis por produzir espécies reativas, as 
fontes incluem NADPH oxidases, lipoxigenases, heme oxigenase, xantina oxidase, eNOS 
desacoplada, transporte de elétrons mitocondrial desacoplada e mieloperoxidase Fonte: 
Adaptada de  Papaharalambusand; Griendling, (2007). 

 

Fontes secundárias de geração de EROS e ERNS podem surgir de fatores 

que promovem lesão tecidual, como as contrações do músculo esquelético durante 

o exercício (BLOOMER, 2008) (Figura 7). Nesse caso, a invasão de células 

fagocíticas (por exemplo, neutrófilos, monócitos e macrófagos) no tecido danificado, 

como resultado de dano agudo, pode gerar uma quantidade substancial de O2
-• e 

H2O2. Desta forma, os radicais servem como um propósito de degradar o tecido 

gravemente danificado, para que a regeneração possa ocorrer e, 

consequentemente, a adaptação (BLOOMER, 2008). Nesse sentido, os locais com 

potencial para a produção de superóxido no músculo esquelético são: mitocondria 

(POWERS; JACKSON, 2008), retículo sarcoplasmático (RS) (CHEREDNICHENKO 

et al., 2004) e túbulos transversos (ESPINOSA et al., 2006; HIDALGO et al., 2006), 

membrana plasmática (POWERS; JACKSON, 2008). Além disso, ainda pode-se citar 

a participação dos processos dependentes de fosfolipase A2 (PLA2) (ZHAO et al., 
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2002, GONG et al., 2006, POWERS; JACKSON) e da xantina oxidase (HEUNKS et 

al., 2001). 

No momento em que o exercício físico não é prescrito corretamente as 

espécies reativas podem induzir a peroxidação lipídica conduzindo a problemas 

como a inativação de enzimas da membrana celular, necrose das fibras musculares, 

liberação de enzimas celulares para o sangue, diminuição da efetividade do sistema 

imune e alteração da função mitocondrial, levando à diminuição do desempenho 

muscular, overtraining e prejudicando importantes adaptações ao treinamento 

(POWERS; JACKSON, 2008). No entanto a realização de um treinamento físico 

crônico bem estruturado desencadeia adaptações fisiológicas, que reduzem a 

susceptibilidade dos músculos aos radicais livres e induzem o aumento das enzimas 

antioxidantes (BLOOMER, 2008). 

 
Figura 7 – Potenciais locais para a produção de superóxido e o óxido nítrico no músculo 
esquelético. 
 

 
 

Fonte: Adaptada de Powers; Jackson (2008). 
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As defesas antioxidantes protegem constantemente os tecidos e líquidos 

corpóreos da lesão causada pelos radicais livres produzidos por metabolismo 

normal, por resposta à doença, ou provenientes de fontes externas. Para isso, elas 

estão estrategicamente dispostas por todo o citoplasma, dentro de várias organelas, 

espaço extracelular e vascular (POWERS; JACKSON, 2008).  

O primeiro mecanismo de defesa contra os radicais livres é impedir a sua 

formação, principalmente pela inibição das reações em cadeia com o ferro e o cobre. 

Um segundo mecanismo é através da interceptação de radicais livres, impedindo o 

ataque sobre os lipídeos, os aminoácidos das proteínas, a dupla ligação dos ácidos 

graxos poliinsaturados e as bases do DNA. Antioxidantes obtidos da dieta são 

extremamente importantes na intercepção. Outro mecanismo é o reparo das lesões 

através da remoção de danos da molécula de DNA e a reconstituição das 

membranas celulares danificadas (BLOOMER, 2008). 

Os mecanismos de defesa antioxidantes são agrupados em sistemas 

enzimáticos (são os primeiros a agir) e não enzimáticos. Enzimas antioxidantes 

principais incluem a SOD, a CAT e as enzimas dependentes da glutationa, como a 

glutationa peroxidase (GSH-Px), a glutationa S-transferase (GST), a glutationa 

redutase (GSH) e a glutationa sintetase (POWERS; JACKSON, 2008) (Figura 8). 

Existem três tipos de SOD, SOD-1 é encontrada no citosol e no núcleo, 

dependente de zinco e de cobre, a SOD-2 está presente na parte interna da 

mitocôndria, dependente de manganês e a SOD-3 é encontrada no meio 

extracelular. Todas requerem um metal redox de transição ativo no sítio ativo para 

realizar a decomposição catalítica do ânion superóxido.  

A SOD é responsável pela reação que reduz radical superóxido a peróxido de 

hidrogênio (O2
-• + 2H+

H2O2). O H2O2 obtido como produto final da atividade da 

SOD é inativado pela atividade da CAT e da GSH-Px, nos peroxissomos e no 

citosol, respectivamente (ZELKO; MARIANI; FOLZ, 2002). A GSH-Px reduz o 

peróxido de hidrogênio e peróxidos orgânicos utilizando a GSH. Ela geralmente 

ocorre associada ao selênio, mas pode ocorrer independente do mesmo 

(THOMSON, 2004). A GST atua para catalisar a reação entre o grupo -SH da GSH e 

possíveis agentes alquilantes, permitindo GSH para desempenhar as suas funções 

de desintoxicação. 

Em adição as enzimas antioxidantes primárias, as células contêm várias 

outras enzimas que podem contribuir direta ou indiretamente, a manutenção do 
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equilíbrio redox (POWERS; JACKSON, 2008). As tiorredoxinas (TRX), citosólica 

(TRX1) e mitocondrial (TRX2) são responsáveis por manter as proteínas no seu 

estado reduzido, reduzir fatores de transcrição e controlar a apoptose (ARNER, 

HOLMGREN, 2000). A glutarredoxina (GRX) atual na proteção e reparação de 

proteína e tióis não proteicos através da transferência de elétrons de NADPH para 

substratos dissulfeto, este ciclo catalítico é acoplado com a glutationa e glutationa 

redutase(BERNDTet al., 2007) (Figura 8).  

 

Figura 8 – Antioxidantes como modificadores da resposta ao estresse oxidativo no ciclo 

celular redox. 

 
 

Ânion superóxido e O2
-• é catalisado à peróxido de hidrogênio H2O2 por SOD de que pode 

ainda ser neutralizado a água pela CAT, a GPx, ou pode submeter-se a reação de Fenton. 
Em adição as enzimas antioxidantes, GRX e TRX auxiliam a manutenção do equilíbrio 
redox. Fonte: Adaptado de Ilkun; Boudina (2013). 

 
Nesse sentido, qualquer estímulo que: 1) aumente na formação de radicais e 

de outros oxidantes, 2) reduza a ação dos antioxidantes 3) perturbe o equilíbrio 

redox celular 4) e cause dano oxidativo nos componentes celulares (lipídios, 

proteínas e DNA), conduz a um fenômeno definido como estresse oxidativo 

(HALENG et al., 2007). 

O estresse oxidativo resulta em danos nos lipídios, produzindo ROO•; e 

ROOH•, que agem alterando a fluidez das membranas celulares, reduzindo a 

capacidade de manter o equilíbrio no gradiente de concentração, e aumentando a 
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permeabilidade da membrana a processos inflamatórios que podem reagir com as 

bases do DNA e iniciar lesões mutagênicas. Nas proteínas, a oxidação promove 

perda ou fragmentação de aminoácidos, podendo alterar uma função estrutural ou 

enzimática. De forma que, o turnover protéico, a transcrição genética e a integridade 

de células são reduzidas. E no DNA sua a capacidade contínua no sistema de 

reparo pode ser diminuída ou alterada, podendo provocar polimorfismos (MIGDAL; 

SERRES et al., 2011). Seu efeito deletério varia de acordo com algumas variáveis 

como idade, estado fisiológico, intensidade de exercício e dieta e está relacionado 

com várias doenças, as cardiovasculares (PAPAHARALAMBUSAND; GRIENDLING, 

2007; DHARMASHANKAR; WIDLANSKY, 2010). 

O desenvolvimento da doença vascular tem sua origem em uma injúria inicial 

à parede do vaso por fatores biológicos ou mecânicos. Ambos produzidos em 

resposta à lesão podem estimular a produção de ROS em macrófagos, células 

endotelial, células musculares lisa e adventícia. Estes então prejudicam o tônus dos 

vasos, através da disfunção endotelial, que é caracterizada por resposta 

inflamatória, resposta pró-constritiva, aumento da migração de células do músculo 

liso, proliferação e apoptose (Figura 9), contribuindo para doenças como acidente 

vascular cerebral, aterosclerose e hipertensão (WESELER; BAST, 2010; RODRIGO 

et al., 2011; VIRDIS; TADDEI, 2011; HIGASHI et al., 2012; VIRDIS et al., 2013).  

Figura 9 – Papel de espécies reativas de oxigênio em resposta a uma lesão. 
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ROS mediam muitas das respostas à lesão vascular. Ambos os fatores mecânicos e fatores 
biológicos produzidos em resposta à lesão podem estimular a produção de ROS em 
macrófagos, células endotelial, células musculares lisa e adventícia. Estes então prejudicam 
o tônus dos vasos, promover uma resposta inflamatória, aumento da migração de células do 
músculo liso, proliferação e apoptose. Fonte: Adaptada de Papaharalambusand; Griendling, 
(2007). 

 

Durante a lesão vascular, quando o estresse oxidativo é maior, há um 

remodelamento dos vasos, onde agonistas, tais como a angiotensina II, fator de 

crescimento plaquetário, citocinas/quimiocinas, IL-6 e IL-8, trombina, e endotelina 

estimulam a: maior atividade da NADPH oxidase e do seu domínio p22phox, maior 

atividade de proliferação, migração e adesão de células da musculatura lisa vascular 

e reduz a biodisponibilidade do NO (XU; TOUYZ; 2006; PAPAHARALAMBUSAND; 

GRIENDLING, 2007; DHARMASHANKAR; WIDLANSKY, 2010).  

 Nesse sentido, tem-se verificado em doenças, como a hipertensão, que na 

artéria aorta e mesentérica há um aumento da ativação vascular da NADPH oxidase, 

xantina oxidase e desacoplamento de eNOS resultando em um aumento na geração 

de O2
-•, enquanto os níveis de glutationa antioxidante e atividade de SOD estão 

reduzidos (KEDZIORA-KORNATOWSKAet al., 2004). Também é observado um 

aumento no processo inflamatório vascular local e sistêmico (proteína C reativa) 

(HAGE et al., 2010). A ativação do sistema renina-angiotensina, estimula a ativação 

NADPH oxidase e a produção de O2
-• (TOUYZ; SCHIFFRIN, 2004).  

Vecchione et al., (2009) mostrou que a redução na vasodilatação endotélio-

dependente em artérias de ratos, está associada com o aumenta vascular na 

produção de superóxido e aumento da atividade da NADPH oxidase. No entanto, 

camundongos transgênicos com super-expressão da tiorredoxina 2, peroxidase que 

ajuda conversão de peróxido hidrogênio em água, são resistentes a hipertensão 

induzida por angiotensina II, stress oxidativo e disfunção endotelial (WIDDER et al., 

2009).  

Assim, a utilização de compostos antioxidantes encontrados na dieta ou 

mesmo sintéticos vem a ser um dos mecanismos de defesa a serem empregados 

contra os radicais livres. As substâncias não enzimáticas compreendem a vitamina E 

(tocoferol), vitamina C (ácido ascóbico), β-caroteno e vitamina A (retinol), 

flavonoides, tiols, coenzima Q10, ácido úrico, heat shock proteins (HSP90), ferritina, 

albumina, ceruloplasmina e bilirrubina (AUGUSTYNIAK et al., 2010).  
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Dentre as substâncias não enzimáticas que podem fornecer proteção contra 

as consequências negativas à saúde podemos destacar a S. maxima, cuja ação na 

melhora da função endotelial foi mencionada anteriormente (PAREDES-CARBAJAL 

et al., 1997; PAREDES-CARBAJAL et al., 2001; JUÁREZ-OROPEZA et al., 2009; 

MASCHER et al., 2009) está diretamente relacionada a sua larga capacidade 

antioxidante (DENG; CHOW, 2010; KALAFATI  et al., 2010; HWANG  et al., 2011; 

D'SOUZA et al., 2012; HOSSEINI et al., 2013). Por outro lado, as adaptações ao 

exercício regular de intensidade moderada também induzem sua ação na melhora 

da função endotelial (SILVA et al., 2011; NYBERG et al., 2011; BLANCO-RIVERO et 

al., 2013; LESNIEWSKI et al., 2013; TRINITY et al., 2013; LIMBERG et al., 2014), 

bem como exerce um efeito protetor antioxidante, ou seja, o treinamento físico 

regular reduz a susceptibilidade do corpo aos radicais livres e induz ao aumento das 

enzimas antioxidantes, (BOTEZELLI et al., 2011; ROQUE et al., 2013; LIMA et al., 

2013). Entretanto, ainda não foi identificado na literatura pesquisas sobre os efeitos 

sinérgicos da utilização de S. platensis e do treinamento de força como alvo protetor 

vascular e antioxidante. Nas raras evidências encontradas, observa-se a redução da 

lesão muscular induzida por exercício físico em ratos (HUANG et al., 2000) e em 

humanos (LU et al., 2006) e o retardo da fadiga durante exercício de endurance.  
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2.5 Regulação da contração e relaxamento do músculo liso 

O interesse em investigar a ação da S. platensis e do treinamento de força 

sobre a musculatura lisa reside no fato de que a atividade espasmolítica tem uma 

vasta aplicação em vários processos fisiopatológicos. O músculo liso é amplamente 

distribuído por todo o corpo, por exemplo, nas vias respiratórias, trato 

gastrointestinal e vasos sanguíneos, apresentando uma variedade de funções 

essenciais à vida, tais como respiração, peristaltismo gastrointestinal, controle da 

pressão arterial, dentre outras. Anormalidades no processo de contratilidade do 

músculo liso acarretam em várias desordens e doenças como asma, diarreia, cólicas 

intestinais e uterinas e hipertensão (KIM et al., 2008). Diante disso, pesquisas 

farmacológicas utilizando como modelo experimental a musculatura lisa, têm 

buscado identificar estratégias terapêuticas eficazes no tratamento das diversas 

patologias que acometem esse músculo, dentre elas as cardiovasculares. 

No músculo liso um aumento na concentração de cálcio citoplasmático 

([Ca2+]c) é a causa primária para a produção da contração e está igualmente 

envolvida na proliferação celular (VAN BREEMEN; SAIDA, 1989). O espasmo é 

caracterizado por uma contração muscular e este efeito pode ser revertido quando 

se impede alguma etapa do processo contrátil. Duas formas de acoplamento iniciam 

a contração de músculos lisos: o eletromecânico e o fármaco-mecânico.  

Os mecanismos que levam a uma resposta contrátil através do acoplamento 

eletromecânico são devido a uma despolarização de membrana diretamente pelo 

aumento da concentração extracelular de potássio ([K+]e) ou indiretamente pela 

ligação dos agonistas aos seus receptores levando à abertura de CaV, causando 

aumento de Ca2+ no citosol e, consequentemente, a contração (REMBOLD, 1996). 

Os mecanismos fármaco-mecânicos da contração (Figura 10) ocorrem 

quando um agonista como fenilefrina, angiotensina II, adrenalina, entre outros, se 

ligam a seus receptores acoplados à proteína G (GPCRs) e ativam a cascata do 

inositol, através da proteína Gq ou G11, cujas suas subunidades  ativam a 

fosfolipase C β1 (PLCβ1) e consequentemente promovem hidrólise de fosfolipídios 

presentes na membrana do tipo 4,5-bisfosfato de fosfatidilinositol (PIP2), produzindo 

o 1,4,5-trisfosfato de inositol (IP3) e diacilglicerol (DAG) (BERRIDGE, 2008; 

BILLINGTON; PENN, 2003). O RS representa a principal fonte de Ca2+ intracelular. 

O IP3 estimula a liberação de Ca2+do RS por sua ligação aos receptores de 

IP3(IP3R), que são canais de Ca2+ ativados pelo IP3. Além disso, no RS há os 
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receptores de rianodina (RyR), que são canais de Ca2+ ativados pelo próprio Ca2+ e 

são sensíveis a cafeína, eles são ativados pelo Ca2+ previamente liberado via IP3R 

num processo denominado de liberação de Ca2+ induzida pelo Ca2+ (CICR). Ambos 

os receptores permitem a liberação de Ca2+ do RS para o citosol aumentando a 

[Ca2+]c (MCHALE et al., 2006; DELLIS et al., 2006). A liberação de Ca2+ do RS induz 

a translocação da proteína cinase C (PKC) para a membrana plasmática, onde é 

ativada quando entra em contato com o DAG. Várias isoformas de PKC já foram 

encontradas no músculo liso, onde a ativação dessa cinase fosforila proteínas alvo 

específicas, como os CaV presentes na membrana plasmática ativando-os, 

promovendo o influxo de Ca2+ (BERRIDGE, 2009). 

O primeiro alvo para o Ca2+ aumentado no meio citosólico é a calmodulina 

(CaM), um membro da família de proteínas ligantes de Ca2+. A ligação de 4 íons 

Ca2+ a CaM proporciona uma mudança conformacional nesta proteína e sua 

subsequente interação com a cinase da cadeia leve da miosina (MLCK). Esta 

associação resulta em uma mudança conformacional no complexo 

[(Ca2+)4-CaM-MLCK] deslocando a sequência auto inibitória da MLCK para expor 

seu sítio catalítico. Essa série de eventos leva à ativação da MLCK e subsequente 

fosforilação da serina 19 (Ser19) da subunidade regulatória da cadeia leve da 

miosina de 20 kDa (MLC20). A fosforilação da MLC20 é o evento regulatório 

primário para a produção de força em músculos lisos e permite o desencadeamento 

do mecanismo de ciclização das pontes cruzadas entre os filamentos de actina e 

miosina, com consequente desenvolvimento da contração (GARRET; GRISHAM, 

1995; REMBOLD, 1996; OGUT; BROZOVICH, 2003).  
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Figura 10 – Esquema do mecanismo fármaco-mecânico da contração no músculo liso via 

Gq/11-PLCβ1. 
 

 
1. O agonista se liga ao seu receptor do tipo GPCR na membrana plasmática; 2. A proteína 
Gq/11 troca GDP por GTP na sua subunidade α, tornando-se ativa; 3. A subunidade αq/11-GTP 
ativa a enzima PLCβ1; 4. A PLC β1 cliva o lipídio de membrana PIP2em IP3 e DAG; 5. O IP3 
migra pelo citoplasma e ativa o IP3R presente na membrana do RS, liberando o Ca2+ dos 
estoques; 6. O Ca2+ liberado ativa oRyR, fazendo com que mais Ca2+ seja liberado para o 
citoplasma; 7. O Ca2+ que foi liberado, juntamente com o DAG que permaneceu ancorado na 
membrana ativam a PKC; 8. A PKC ativada fosforila os canais de cálcio sensíveis à 
voltagem do tipo 1 (CaV1) fazendo com que este se abra e permita o influxo de Ca2+ através 
dos mesmos; 9. O aumento da [Ca2+]c faz com que este se ligue com maior facilidade à CaM 
formando o complexo 4Ca2+ - CaM. Este complexo ativa a MLCK; 10. A MLCK ativada 
fosforila a MLC e estase torna ativa e interage com os filamentos de actina, desencadeando 
a contração do músculo liso. Fonte: Correia (2013). 

 
A diferença fundamental entre a contração do músculo liso inicial e a 

manutenção dessa contração é o equilíbrio entre MLCK e a atividade da MLCP, 

esse balanço age como um mecanismo regulador reversível de 

fosforilação/desfosforilação que integram a contração no músculo liso 

(WATTERSON; RATZ; SPIEGEL, 2005). A MLCP consiste em 3 subunidades: uma 

catalítica, PP1c; uma regulatória, MYPT1 e outra de 20 kDa de função ainda 

desconhecida (SOMLYO; SOMLYO, 2003).A cinase de serina/treonina (ROCK) 

fosforila a subunidade de ligação da miosina da MLCP, inibindo a sua atividade e, 

assim, promovendo o estado fosforilado da MLC. Inibidores farmacológicos da 

ROCK, como o Y-27632, bloqueiam a sua atividade por competir com o sítio de 
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ligação do nucleotídio trifosfato de guanosina (GTP) na enzima (CHITALEY; 

WEBER; WEBB, 2001; UEHATA et al., 1997). 

Os mecanismos que levam a inibição da MLCP (Figura 11) são iniciados 

pela ativação da pequena proteína G ligante de GTP (RhoA), dependente das 

proteínas G heterotriméricas G12/13 e Gq/11, via uma pequena proteína G associada a 

um fator de troca de nucleotídios de guanina (RhoGEFs). A RhoGEFs faz com que a 

RhoA troque nucleotídeos difosfato de guanosina (GDP) por GTP, sendo 

translocada para a membrana, e uma vez RhoA-GTP ligado estimula a sua cinase 

associada (ROCK) (EXTON, 1997; MURTHY, 2006).Embora a ROCK fosforile 

diretamente a MLC (TOTSUKAWA et al., 2000), sua ação principal na sensibilização 

ao cálcio parece ser a inibição da MLCP, esta ação se dá pela fosforilação direta dos 

resíduos de Thr696 e Thr853 da subunidade regulatória da fosfatase da miosina 

(MYPT1), causando a sua dissociação e inibição da subunidade catalítica (PP1c) da 

MLCP(MURTHY, 2006; SOMLYO; SOMLYO, 2003). A ROCK pode também ativar 

uma proteína cinase independente de Ca2+, mais conhecida como proteína cinase 

de interação zíper (ZIPK). A ZIPK pode fosforilar diretamente a MLC, no entanto seu 

alvo principal é o resíduo de Thr696 da MYPT1 o qual é fosforilado inibindo a ação da 

MLCP (MURTHY, 2006). 

A RhoA-GTP também estimula a fosfolipase D (PLD), essa enzima está 

principalmente associada a membranas intracelulares, mas também é encontrada na 

membrana plasmática e é específica para fosfatidilcolina (PC), liberando ácido 

fosfatídico (PA) que através da ação da enzima fosfo-hidrolase é desfosforilado a 

DAG levando a ativação sustentada da PKC (BERRIDGE, 2009a). A ativação da 

PKC pode resultar da ativação, dependente de Gq/11,da PLC que forma DAG a partir 

da hidrólise do PIP2. A PKC pode fosforilar o resíduo de Thr38 da proteína inibitória 

endógena CPI-17, aumentando assim sua potência inibitória sobre a subunidade 

catalítica da MLCP (PP1c) por mais de 1000 vezes, inibindo assim a ação da MLCP 

(MURTHY, 2006; SOMLYO; SOMLYO, 2003). 
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Figura 11 – Esquema do mecanismo de manutenção da contração no músculo liso pela 

ativação da via G12/13-ROCK. 
 

 
 

1. O agonista se liga ao seu receptor do tipo GPCR na membrana plasmática; 2. A proteína 
G12/12 troca GDP por GTP na sua subunidade α, tornando-se ativa; 3. A subunidade α12/13-
GTP ativa o RhoGEF; 4. O RhoGEF faz com que a RhoA troque GDP por GTP, sendo 
translocada para a membrana; 5. A RhoA-GTP ligado estimula a sua cinase ROCK; A 
ROCK possui vários alvos, fosforilando-os:  6. Inibindo a MLCP; 7. Ativa a MLC; 8. Ativar a 
ZIPK; 9. A ZIPK fosforila diretamente a MLC, ativando-a; 10. A ZIPK fosforila a MLCP, 
inibindo-a; 11. A RhoA-GTP ligado estimula a PLD; 12. A PLD cliva o lípídio de membrana 
PC em PA; 13. O PA é desfosforilado a DAG pela ação da enzima fosfo-hidrolase; 14. O 
DAG ativaa PKC, de maneira sustentada; 15. A PKC fosforilar a CPI-17 ativando-a; 16. A 
CPI-17 inibe a ação da MLCP. Todos esses mecanismos favorecem o estado fosforilado a 
MLC e sua interação com os filamentos de actina, mantendo o músculo liso contraído. 
Fonte: Correia (2013). 
 

Os mecanismos de relaxamento no músculo liso via acoplamento 

fármaco-mecânico (Figura 12) podem ocorrer via GPCR acoplado à proteína Gs, cuja 

subunidade  ativa a ciclase de adenilil (AC) e consequentemente geração de 

monosfofato cíclico de adenosina (cAMP). Além disso, a geração de NO tanto dos 

nervos como das células musculares lisas, estimula a atividade da ciclase de guanilil 

solúvel (GCs) que induz a formação de monosfofato cíclico de guanosina (cGMP) 

(MURTHY, 2006). O aumento nos níveis citosólicos de cAMP e cGMP nas células 
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musculares lisas é considerado um dos mais importantes mecanismos que medeiam 

seu relaxamento sob condições fisiológicas (PUETZ; LUBOMIROV; PFITZER, 2009). 

O cGMP ativa seletivamente a proteína cinase dependente de cGMP (PKG), 

enquanto que o cAMP ativa seletivamente a proteína cinase dependente de cAMP 

(PKA), em baixas concentrações de cAMP. No entanto, quando as concentrações 

citoplasmáticas de cAMP estão elevadas pode haver ativação cruzada da proteína 

cinase e consequentemente cAMP ativa a PKG. Além disso, a ativação da PKG pelo 

CGMP gradualmente aumenta a afinidade do cAMP pela PKG (MURTHY, 2006). 

Assim, ambas as proteínas cinases fosforilam vários substratos, levando a: 

1) ativação de canais de K+, que indiretamente, por repolarização ou 

hiperpolarização, causam a desativação dos CaV; 2) inibição dos CaV, causando 

uma redução da [Ca2+]c por diminuir o influxo de Ca2+ (MAKHLOUF; MURTHY, 1997; 

REMBOLD, 1996); 3) um aumento na atividade da Ca2+-ATPase tanto do RS 

(SERCA) como da membrana plasmática (PMCA), aumentando assim o sequestro e 

extrusão de Ca2+, respectivamente, diminuindo a [Ca2+]c; 4) diminuição da [Ca2+]c por 

ativação do trocador Na+/Ca2+ (BLAUSTEIN, 1989); 5) redução da liberação de Ca2+ 

do RS pela PKG, mas não pela PKA através da fosforilação dos IP3R (BERRIDGE, 

2009, MURTHY, 2006); 6) inibição da MLCK, reduzindo sua afinidade pelo 

[(Ca2+)4-CaM], causando uma redução nos níveis de MLC fosforilada e assim do 

processo contrátil (REMBOLD, 1992); 7) inativação da RhoA por fosforilação do 

resíduo Ser188, translocando-a para o citosol; 8) fosforilação do resíduo de Ser695 da 

MYPT1 impedindo a fosforilação do resíduo de Thr695 pela ROCK; 9) fosforilação do 

telokin (ativador endógeno da MLCP), sendo esse um mecanismo independente da 

RhoA (MURTHY, 2006). 
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Figura 12 – Esquema do mecanismo fármaco-mecânico do relaxamento no músculo liso 

pela ativação da via Gs-AC-PKA e NO-GCs-PKG. 
 

 
 

1. O agonista se liga ao seu receptor do tipo GPCR na membrana plasmática; 2. A proteína 
Gs troca GDP por GTP na sua subunidade α, tornando-se ativa; 3. A subunidade αs-GTP 

ativa a AC; 4. A AC converte o ATPem cAMP; 5. O NO gerado tanto dos nervos como das 

células musculares lisas, estimula a atividade da GCs; 6. A GCs converte o GTP em CGMP; 

7. Os nucleotídeos cíclicos, cAMP e CGMP ativam suas respectivas proteínas cinases, PKA 

e PKG. Ambas as proteínas cinases fosforilam vários substratos, levando a: 8. Ativação de 
canais de K+; 9. Inibição dos CaV;10.Aumentam a atividade da SERCA e da PMCA; 
11.Ativação do trocador Na+/Ca2+; 12.Fosforilação do IP3R pela PKG, mas não pela PKA, 
reduzindo a liberação de Ca2+ do RS. Todos esses mecanismos diminuem a concentração 
citosólica de Ca2+; 13.Inibição da MLCK, reduzindo sua afinidade pelo [(Ca2+)4-CaM]; 
14.Fosforilação da RhoA, inibindo-a; 15.Fosforilação da MYPT1, ativando-a; 16.Fosforilação 
do telokin (ativador endógeno da MLCP), ativando-o; 17. O telokin ativa a MYPT1. Todos 
esses mecanismos impedem a ativação da MLC e consequentemente sua interação com os 
filamentos de actina, promovendo o relaxamento do músculo liso. Fonte: Correia (2013). 
 

Diante do exposto, verifica-se que há necessidade de utilizar técnicas e 

ferramentas farmacológicas em nível funcional para identificar alternativas eficazes 

em regular o processo de contração e relaxamento do músculo liso vascular para 

ter-se um melhor entendimento da relação da S. platensis e do o exercício físico 

com esse músculo.  Nesse aspecto, alguns estudos já têm encontrado efeitos 

benéficos. 
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Paredes-Carbajal et al., (2001) objetivou analisar, in vitro, os efeitos do 

extrato etanólico bruto de S. maxima nas respostas vasomotoras em anéis de aorta 

de ratos contraídos com fenilefrina e carbacol. E verificaram que o extrato de S. 

maxima aumenta a síntese/liberação basal de NO pelo endotélio e também, a 

síntese/liberação de um prostanoide dependente da COX em células musculares 

lisas vasculares.  

Mascher et al., (2006), também investigaram, in vitro, os efeitos do extrato 

etanólico de S. maxima na reatividade de anéis aórticos contraídos com fenilefrina e 

carbacol em ratos obesos e concluíram que o extrato além de aumentar a 

síntese/libertação de NO também inibe a síntese/liberação de um metabolito 

vasoconstritor dependente de COX.  

Juárez-Oropeza et al., (2009) também utilizou metodológia similar aos 

estudos anteriores e além de confirmar os resultados encontrados no estudo 

anterior, acrescentou que em seres humanos, a ingestão de S. maxima durante um 

período de 4 semana diminui a pressão arterial e concentrações plasmáticas de 

triglicerídeos e lipoproteínas de baixa densidade. 

Frente a essa perspectiva, até onde sabemos apenas um estudou foi 

encontrado buscando investigar o efeito da S. platensis sobre a reatividade vascular. 

Huang et al., (2005) investigou os efeitos protetores do polissacarídeo isolado de S. 

platensis em aorta de ratos diabéticos suplementados durante 6 semanas e concluiu 

que a resposta contrátil induzida por noradrenalina foi reduzida significativamente e 

resposta relaxante à ACh foi aumentada após a suplementação crônica do 

composto. Diferentemente desse estudo, nossa pesquisa tem como proposta avaliar 

a ação na responsividade aórtica pela suplementação de S. platensis utilizando o pó 

liofilizado em ratos Wistar, além de verificar o possível mecanismo envolvido nessa 

resposta. 

Além do efeito vasorelaxante de S. platensis, outros estudos também tem 

buscado investigar a resposta vasomotora induzida pelo treinamento de força. 

Figard et al. (2006) realizou um treinamento de força isocinético por um período 14 

semanas em ratas, e ao avaliar a reatividade relaxante nos anéis de aorta através 

de uma curva cumulativa induzida por ACh, na presença ou ausência de diversos 

inibidores. Os resultados apontaram um aumento na vasodilatação, sendo esta 

mediada pelo NO, COX, vias da Ca2+-ATPase do retículo sarco-endoplasmático, e 

pelo fator hiperpolarizante derivado do endotélio.  



    70 
Brito, A. F.  Revisão Bibliográfica 
 

 

Harris et al., (2010) investigou a reatividade relaxante da artéria femural de 

ratos idosos submetidos à um treinamento de força que consistia em subir uma 

escada com 85 graus durante um período de seis semanas e encontraram que esse 

tipo de treinamento não foi capaz de realizar mudanças na fosforilação e expressão 

da eNOS. Mas a expressão da Hsp90, um regulador da atividade e do acoplamento 

da eNOS, aumentou sugerindo ser um mecanismo em potencial para amelhoria 

vasorrelaxante. 

Mais recentemente Araújo et al., (2013) buscou avaliar as respostas contrátil 

e relaxante da artéria mesentérica de ratos hipertensos submetidos a um 

treinamento de força de 4 semanas, realizado 3 vezes por semana, com carga de 

50% de 1RM,  e 3 séries de 10 repetições, estimuladas através da aplicação de 

estímulo elétrico por eletrodos ligados a cauda dos animais. E encontraram uma 

redução significativa na resposta máxima e na potência da FEN, além de um 

aumento na potência relaxante.  

Diante do exposto, observa-se que apesar das alterações na responsividade 

em resposta ao exercício de força começarem a ser investigadas, ainda não há um 

consenso nos protocolos de exercício adotados e desses poucos estudos, a maior 

atenção tem sido dada a resposta relaxante, em detrimento pouca atenção tem sido 

dada a reatividade contrátil vascular e simultaneamente aos possíveis mecanismos 

moduladores. Desta forma, nosso estudo tem como proposta investigar a resposta 

relaxante e contrátil, além da participação da via do NO na aorta de ratos Wistar em 

resposta a um período de 8 semanas de treinamento de força, que serão 

suplementados com S. platensis, a fim de avaliar uma possível potencialização dos 

efeitos benéficos do treinamento de força destacados anteriormente. Por fim, essas 

variáveis serão correlacionadas com alterações em parâmetros bioquímicos para se 

investigar o envolvimento de mecanismos antioxidantes nos resultados funcionais 

observados. 
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3.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar os efeitos do treinamento de força e da suplementação alimentar com 

Spirulina platensis sobre a reatividade vascular da aorta isolada de ratos 

Wistar saudáveis e bem como investigar os possíveis mecanismos de ação. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Investigar o efeito do treinamento de força e da suplementação com Spirulina 

platensis sobre a reatividade vascular em aorta isolada de rato, avaliando: 

1. A eficácia e a potência contrátil e relaxante dos agonistas fenilefrina e 

acetilcolina, respectivamente.  

 Investigar os possíveis mecanismos envolvidos na reatividade vascular em aorta 

isolada rato em resposta ao treinamento de força e a suplementação com 

Spirulina platensis, avaliando: 

1.   A participação da via do NO; 

2. Os níveis de malondialdeído no plasma, na aorta, no coração, no 

fígado e no quadríceps; 

3. A atividade antioxidante no plasma, na aorta, no coração, no fígado e 

no quadríceps. 
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4.1 MATERIAL 

 

4.1.1 Produto-teste 

A Spirulina platensis na forma de pó foi adquirida do laboratório DONGTAI 

TOP BIO-ENGINEERING CO.LTD. (Nanjing, China) (lote n° 20130320, Anexo I). 

Uma amostra foi analisada pelo Laboratório de Controle de Qualidade Pharma 

Nostra (Anápolis-GO) (lote n°1308771A, Anexo II) para a certificação de que o 

extrato era da S. platensis e manipulada pela Farmácia de Manipulação Dilecta 

(João Pessoa-PB) (lote n° 20121025) para a preparação do pó liofilizado.  

 

4.1.2 Animais 

Foram utilizados ratos Wistar (Rattus norvegicus), pesando entre 250 e 300 g, 

provenientes do Biotério Prof. Thomas George do Centro de Biotecnologia 

(CBiotec/UFPB). Antes dos experimentos, os animais eram mantidos sob uma dieta 

balanceada a base de ração (Labina®) com livre acesso à água, com ventilação e 

temperatura (21  1 C) controladas e constantes, submetidos diariamente a um 

ciclo claro-escuro de 12 h, sendo o período claro das 06h00 às 18h00. Todos os 

experimentos eram realizados no período de 08h00 às 20h00, seguindo as diretrizes 

para uso ético com animais, (SHERWIN et al., 2003). Todos os experimentos foram 

previamente aprovados pela Comissão de Ética em Uso Animal do CBiotec 

(CEUA/CBiotec) com certidão número 0511/13 numero da retificação (anexo III). 

 

4.1.3 Substâncias 

O cloreto de cálcio di-hidratado (CaCl2.2H2O), o cloreto de potássio (KCl) e o 

bicarbonato de sódio (NaHCO3) foram adquiridos da Vetec (Rio de Janeiro- RJ, 

Brasil). A glicose (C6H12O6), o sulfato de magnésio hepta-hidratado (MgSO4.7H2O), o 

ácido clorídrico (HCl) e o fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) foram adquiridos 

da Nuclear (Porto Alegre- RS, Brasil). O cloreto de sódio (NaCl) foi adquirido da 

Dinâmica (Diadema- SP, Brasil).  

O cloridrato de acetilcolina (ACh) foi obtidos da Merck (Brasil). 

O FEN foi obtido da Pfizer (EUA). 

A aminofilina, o AA, a indometacina, e o N-nitro-L-arginina metil éster 

(L-NAME) foram adquiridos da Sigma-Aldrich (Brasil).  
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O ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) (1:250) foi adquirido da 

BioTécnica-Biotecnologia Avançada (Brasil). 

A mistura carbogênica (95% de O2 e 5% de CO2) foi obtida da White Martins 

(Brasil). 

 

4.1.4 Soluções Nutritivas 

 Para todos os experimentos realizados, foi utilizada a solução nutritiva de 

Krebs (ajustada ao pH 7,4 com solução de HCl ou NaOH 1 N), e mantidas a 37 oC, 

cuja composição está descrita na Tabela 1.  

 

Tabela 3 – Composição da solução de Krebs. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.1.5 Aparelhos  

 

 Para o registro das contrações isométricas, os órgãos eram suspensos em 

cubas de banho (6 mL) para órgão isolado (Figura 13A), modelo BOI-04, e 

conectados a transdutores de força isométricos modelo TIM-05 (Figura 13B) 

acoplados a um amplificador modelo AECAD04F (Figura 14A). Este, por sua vez, 

estava conectado a um sistema de aquisição digital com o "software" AQCAD versão 

2.1.6 para obtenção dos dados e "software" ANCAD para análise (Figura 14B). O 

sistema continha uma bomba termostática modelo BT-60 que controlava a 

temperatura das cubas (Figura 13C). Todos os aparelhos foram adquiridos junto à 

empresa AVS Projetos (São Paulo, SP, Brasil). 

 Os valores de pH eram verificados através de um pHmetro digital PG2000 

GEHAKA (São Paulo-SP, Brasil) e todas as substâncias eram pesadas em balança 

analítica modelo AG 200 GEHAKA (São Paulo-SP, Brasil). Os animais eram pesados 

em balança semianalítica GEHAKA (São Paulo-SP, Brasil).  

Substância Concentração (mM) 

NaCl 118,0 
KCl 4,6 
KH2PO4 1,1 
MgSO4 5,7 
CaCl2 2,5 
NaHCO3 25,0 
Glicose 11,0 
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 Nos estudos bioquímicos para a separação do soro ou do plasma foi utilizada 

a centrífuga modelo 80-2B-15ML da CENTRIBIO® (Guarulhos-SP, Brasil) sendo a 

leitura das absorbâncias para o malondialdeído, superóxido desmutase e nitrito 

obtidas no espectrofotômetro ultravioleta modelo SP-220 da Biospectro (Curitiba-PR, 

Brasil). A leitura da absorbância da creatina cinase, lactato desidrogenase e proteína 

C reativa foi obtida através no analisador automático Labmax 240 premium da 

Labtest (Lagoa Santa-MG, Brasil).  

 
Figura 13 – Foto do sistema de banho para órgãos isolados composto por cubas (A), 
transdutores isométricos (B) e bomba termostática (C) 

 

 
 

Fonte: Monteiro, 2013. 

 
 
Figura 14 – Fotos do amplificador (A) e do microcomputador (B) 

 

 
 
Fonte: Monteiro, 2013. 

C 

A 
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4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 Grupos experimentais 

 

 Os animais foram divididos em grupos sedentários e em grupos submetidos a 

protocolo de treinamento de força, suplementados com S. platensis (50, 150 e 

500 mg/kg) ou solução salina (NaCl 0,9%) por via oral. Dessa forma, o trabalho era 

composto pelos seguintes grupos com 20 ratos cada: grupo sedentário salina (GS, 

controle), grupo sedentário 50 (GS50), grupo sedentário 150 (GS150), grupo 

sedentário 500 (GS500), grupo treinado salina (GT), grupo treinado 50 (GT50), 

grupo treinado 150 (GT150) e grupo treinado 500 (GT500). 

 

4.2.2 Preparo e administração da S. platensis 

O pó de S. platensis era diariamente dissolvido em solução salina nas 

proporções de 0,005, 0,015 e 0,05 g/mL para a preparação das doses de 50, 150 e 

500 mg/kg, respectivamente, que eram administradas aos animais ao fim da 

preparação. As suplementações eram realizadas por um período de oito semanas 

para todas as doses (50, 150 e 500 mg/kg/dia) (adaptado de JUÁREZ-OROPEZA 

et al., 2009). A administração era feita por via oral no período das 12 às 14 h, 

utilizando agulhas de aço inox para gavagem (BD-12, Insight, Ribeirão Preto, SP) e 

seringas descartáveis de 10 mL com precisão de 0,2 mL (BD, HIGILAB, João 

Pessoa, PB). Aos grupos submetidos ao treinamento de força, a suplementação era 

realizada 30 minutos antes da sessão de exercício (STEFANE et al., 2014). 

 

4.2.3 Programa de Treinamento de Força 

Os animais do grupo de treinamento de força foram submetidos a um 

programa específico de saltos em um cilindro de PVC, com 30 cm de diâmetro e 

70 cm de comprimento, contendo água. A profundidade da água contida nos 

tanques era de 50 cm, sendo aproximadamente equivalente ao dobro do 

comprimento do rato, objetivando limitar a alternativa do subir até se agarrar na 

borda do cilindro (Figura 15A). Antes de iniciar o exercício a água era aquecida à 

uma temperatura em torno de 32 °C, por ser considerada neutra em relação à 

temperatura corporal do rato (MARQUETI et al., 2006). 
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O treinamento de força foi baseado no protocolo de saltos em meio líquido, 

desenvolvido por Marqueti et al., (2006). O protocolo foi constituído por 4 séries de 

10 a 12 repetições, com intervalo de 30 segundos entre as séries, sendo ajustada 

uma sobrecarga progressiva de acordo com o peso do animal.  

A sobrecarga foi aplicada ao tórax dos animais através de um colete especial 

que permitiu a execução dos saltos sem que a carga desconectasse do corpo ou 

impedisse seus movimentos (Figura 15B). As sessões de exercício eram sempre 

realizadas das 12h00 às 14h00. 

Durante cada série de exercício, o tempo utilizado pelo animal para a 

execução do mesmo foi analisado com o objetivo de avaliar a eficácia do exercício 

sobre o desempenho muscular.  

 

Figura 15. Imagens do tanque utilizado para o treinamento de força (A) e do colete para 
sobrecarga (B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Brito, 2014. 

 

O treinamento de força era desenvolvido da seguinte forma (Figura 16):  

Semana de adaptação: a primeira semana de treinamento era destinada à 

adaptação dos animais, para isso, os animais realizaram três sessões alternadas de 

exercício, com uma sobrecarga equivalente a 50% da massa corporal do animal, 

como o número de séries e repetições ajustada a cada sessão e um intervalo de 30 

segundos de repouso entre as séries.  

1° dia: 2 séries x 5 saltos 

2° dia: 4 séries x 5 saltos 

A B 
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3° dia: 4 séries x 9 saltos 

1ª e 2ª semanas: os animais realizaram 4 séries de 10 saltos, com 30 segundos de 

repouso entre as séries e sobrecarga equivalente a 50% do peso corporal do animal. 

3ª e 4ª semanas: eram realizadas 4 séries de 10 saltos, com 30 segundos de 

intervalo entre as séries e sobrecarga de 60% do peso corporal. 

5ª e 6ª semanas: permaneceram as 4 séries de 10 saltos, com 30 segundos de 

intervalo entre as séries, porém com sobrecarga de 80% do peso corporal do animal. 

7ª e 8ª semanas: permaneceram as 4 séries de 10 saltos, com 30 segundos de 

intervalo entre as séries e sobrecarga de 80% do peso corporal do animal, mas com 

12 saltos de execução. 

48 horas após os animais eram eutanasiados por deslocamento cervical, 

seguido de secção dos vasos cervicais, com objetivo de eliminar o efeito agudo do 

exercício sobre a reatividade (MOURA et al., 2012). 

 
Figura 16. Esquema do protocolo de treinamento de força. 

 

 
 

Fonte: Marqueti et al. (2006). 

 

4.2.4 Obtenção dos órgãos para os protocolos funcionais e bioquímicos  

Após eutanásia dos ratos dos grupos GS e GT tratados com solução salina ou 

S. platensis. O tórax do animal era aberto e dissecado, a aorta torácica era retirada 

cuidadosamente e limpa, de modo a separá-la de todo o tecido conectivo e adiposo. 

Para os protocolos funcionais, a aorta era dividida em segmentos de 3-5 mm de 

comprimento. Para a dosagem de malondialdeído e SOD, eram obtidos fragmentos 

de aorta com 8 mm de comprimento, além de amostras do pulmão, fígado e músculo 

cardíaco e quadríceps. Esses órgãos eram removidos rapidamente, limpos com 

solução de Krebs, para retirada de resíduos sanguíneos, colocados em tubos de 

Eppendorf® e armazenados em um freezer à temperatura de -80 °C até o momento 

das análises. 
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4.2.5 Coleta sanguínea e análise bioquímica do plasma e do soro 

Após a eutanásia dos animais, eram coletados 3 mL de sangue por punção 

cardíaca (OKAFOR et al., 2011) para análise bioquímica da atividade da creatina 

cinase (CK) e lactato desidrogenase (LDH) e os níveis de proteína C reativa (PCR), 

nitrito, malondialdeído (MDA) e o percentual de inibição da oxidação. Para isso, 

1 mL do sangue coletado era imediatamente colocado em tubos de ensaio sem 

anticoagulante para obtenção do soro para posterior análise de CK, LDH e PCR 

(AÇIKGÖZ et al., 2014). Os outros 2 mL do sangue coletado eram colocados em 

tubos de ensaio contendo anticoagulante (EDTA) para obtenção do plasma para as 

análises de MDA, SOD e nitrito (OKAFOR et al., 2011, DA SILVA et al., 2012). Após 

a coleta, as amostras foram centrifugadas a 3000 rotações por minuto (RPM) por 15 

minutos. O sobrenadante ou soro foram então transferidos para tubos de Eppendorf® 

e refrigerados a -20 °C até a análise. Todas as análises foram realizadas até 7 dias 

após a coleta sanguínea. 

 

4.2.6. Efeito do treinamento de força e da suplementação com S. platensis 

sobre o desempenho muscular dos ratos submetidos ao programa de 

treinamento.  

Foi avaliado durante cada série de exercício o tempo de execução que o 

animal despendeu para executar a mesma, como o objetivo de avaliar a eficácia do 

exercício sobre a força muscular. 

 

4.2.7 Efeitos do treinamento de força e da suplementação com S. platensis 

sobre as reatividades contrátil e relaxante em aorta isolada de rato 

 

4.2.7.1 Preparação dos anéis de aorta de rato 

Os anéis aórticos eram obtidos conforme descrito no item 4.2.4, suspensos 

individualmente por meio de alças de aço inoxidável em cubas de vidro (6 mL) 

contendo solução de Krebs a 37 °C aeradas com carbogênio. As preparações eram 

estabilizadas por um período de uma hora, durante o qual eram mantidas sob uma 

tensão de repouso de 1 g. Durante esse período, a solução nutritiva era renovada a 

cada 15 minutos para prevenir a interferência de metabólitos (ALTURA; ALTURA, 

1970). 
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Após o período de estabilização, era induzida uma contração com 3 x 10-7 M 

de FEN e durante o componente tônico era adicionado 10-6 M de ACh para verificar 

a integridade do endotélio (FURCHGOTT; ZAWDZKI, 1980). O endotélio vascular 

era considerado íntegro quando os anéis aórticos apresentavam relaxamento igual 

ou superior a 50% (AJAYA et al., 2003) e, quando este era inferior a 10%, eram 

considerados desprovidos de endotélio funcional.  

 

4.2.7.2 Efeito do treinamento de força e da suplementação com S. platensis 

sobre a curva cumulativa de contração à FEN em aorta isolada de rato 

A integridade do endotélio era verificada como descrito no item anterior. Em 

seguida, as preparações eram lavadas e após 30 min, era induzida uma curva 

concentração-resposta cumulativa à fenilefrina (10-9-10-3 M) em anéis aórticos de 

rato de todos os grupos (JUÁREZ-OROPEZA et al., 2009). 

Os resultados foram avaliados comparando-se a amplitude da resposta 

contrátil da aorta de rato com e sem endotélio funcional dos grupos exercitados e 

tratados com S. platensis com aquela obtida pela média das amplitudes máximas 

das curvas controle. 

A reatividade da aorta de rato foi avaliada pela determinação do efeito 

máximo (Emax) e do logaritmo negativo na base dez da concentração de uma 

substância que produz 50% do seu efeito máximo (pD2) da FEN, para os grupos 

exercitados e tratados com S. platensis e comparados com o grupo controle. 

 

4.2.7.3 Efeito do treinamento de força e da suplementação com S. platensis 

sobre a curva cumulativa de relaxamento à ACh em aorta isolada de rato 

A integridade do endotélio era verificada como descrito no item 4.2.7.1. Em 

seguida, as preparações eram lavadas e, após 30 min, uma nova contração com 

3 x 10-7 M de FEN era induzida e durante o componente tônico da contração, a ACh 

(10-11–10-4 M) era adicionada de maneira cumulativa à cuba (HEYLEN et al., 2008) 

em preparações aórticas de todos os grupos. 

O relaxamento foi expresso como a percentagem reversa da contração 

induzida por FEN, e os resultados foram avaliados comparando-se a amplitude da 

resposta relaxante da aorta de rato com endotélio funcional dos grupos exercitados 

e/ou tratados com S. platensis com aquela obtida nos grupos controle. 
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A reatividade em aorta de rato foi avaliada pela determinação do Emax e do 

pD2 da ACh, para os grupos exercitados e tratados com S. platensis e comparados 

com o grupo controle. 

 

4.2.7.4 Avaliação da via de sinalização do óxido nítrico na reatividade muscular 

em aorta isolada de rato dos grupos treinados e tratados com S. platensis  

 

4.2.7.4.1 Efeito do treinamento de força e da suplementação com S. platensis 

sobre a curva cumulativa à FEN em aorta isolada de rato, na ausência e na 

presença de L-NAME 

A integridade do endotélio era verificada como descrito no item 4.2.7.1. Em 

seguida, as preparações eram lavadas e, após 30 min, o órgão era pré-incubado 

com L-NAME (10-4 M), inibidor competitivo da sintase de óxido nítrico (NOS) (REES 

et al., 1990; GUEDES et al., 2004; JUÁREZ-OROPEZA et al., 2009), por 30 min e 

em seguida, uma curva concentração-resposta cumulativa à fenilefrina (10-11-10-3 M) 

era induzida em preparações aórticas de todos os grupos. 

Os resultados foram avaliados comparando-se a amplitude da resposta 

contrátil da aorta de rato com endotélio funcional dos grupos exercitados e tratados 

com S. platensis com aquela obtida pela média das amplitudes máximas das curvas 

controle, na ausência e na presença de L-NAME, sendo avaliados os valores de Emax 

e do pD2 da fenilefrina como parâmetros de eficácia e potência, respectivamente. 

 

4.2.8 Medidas bioquímicas 

 

4.2.8.1 Avaliação dos marcadores de estresse muscular 

 

4.2.8.1.1 Análise da atividade da creatina cinase (CK) 

 A CK é uma enzima que intervém no processo de produção de energia a nível 

muscular, uma vez que catalisa a conversão da creatina e consome trifosfato de 

adenosina (ATP) para criar fosfocreatina (PCr) e difosfato de adenosina (ADP). Ela é 

produzida sempre que o corpo está sujeito a grande stress físico (por exemplo, 

quando fazemos musculação), por isso ela tem sido amplamente utilizada como 

marcador indireto de dano muscular. Assim, níveis elevados de CK em uma amostra 

de sangue indica o músculo está a ser destruído por algum processo anormal como 
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uma inflamação (SIEKMANN et al., 2002). Para medir a atividade enzimática da 

creatina cinase, o soro foi obtido conforme descrito no item 4.2.5, e sua análise foi 

feita através do método descrito pela International Federation of Clinical Chemistry 

and Laboratory Medicine (2002) (SIEKMANN et al., 2002), por meio do kit comercial 

CK-NAC Liquiform (Labtest, Minas Gerais, Brasil). Para isso, um volume de 20 μL de 

soro ou calibrador foi adicionado a 1 mL do reagente e conforme instruções do kit, a 

leitura da absorbância foi feita no analisador automático Labmax 240 premium 

(Labtest, Minas Gerais, Brasil) a um comprimento de onda de comprimento 340nm, 

em temperatura ambiente. 

 

4.2.8.1.2 Análise da atividade da lactato desidrogenase (LDH) 

A LDH é uma enzima que catalisa a interconversão 

de piruvato a lactato quando o oxigênio está ausente ou em pequenas quantidades. 

É usada como marcador para danos em tecidos, já que ele é abundante em células 

vermelhas. Desta forma, a atividade aumentada desta enzima indica um possível 

dano muscular (SIEKMANN et al., 2002). Para medir a atividade enzimática da 

lactato desidrogenase, o soro foi obtido conforme descrito no item 4.2.5, e sua 

análise foi feita através do método descrito pela International Federation of Clinical 

Chemistry and Laboratory Medicine (2002) (SIEKMANN et al., 2002), por meio do kit 

comercial Labtest (Minas Gerais, Brasil). Para isso, um volume de 20 µL de soro foi 

adicionado a 1 mL do reagente e, conforme instruções do kit, a leitura da 

absorbância foi feita no analisador automático Labmax 240 premium (Labtest, Minas 

Gerais, Brasil) a um comprimento de onda de 340 nm, em temperatura ambiente de 

aproximadamente 28 °C. 

 

4.2.8.2 Avaliação do marcador inflamatório sistêmico 

 

4.2.8.2.1 Análise dos níveis séricos de proteína C reativa (PCR) 

A PCR é uma proteína plasmática reagente de fase aguda produzida 

pelo fígado, que na presença de infecções ou respostas à estímulos inflamatórios 

pode aumentar até 1.000 vezes no indivíduo (SIEKMANN et al., 2002). Para sua 

análise bioquímica, o soro foi obtido conforme o item 4.2.5, e sua concentração 

sérica foi quantificada através do método de imunoturbidimetria, descrito pela 

International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (2002) 
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(SIEKMANN et al., 2002), por meio do kit comercial Labtest (Minas Gerais, Brasil). 

Para calibração foi utilizado o calibrador da série Calibra da Labtest (Calibra Plus 

PCR-ultra – Ref-345). Um volume de 20 µL de soro foi adicionado a 1 mL do 

reagente, e conforme instruções do kit, a leitura da absorbância foi feita no 

analisador automático Labmax 240 premium (Labtest, Minas Gerais, Brasil), a um 

comprimento de onda de 540 nm, em temperatura ambiente. 

 

4.2.9 Avaliação de nitrito no plasma e na aorta 

Para dosagem de nitrito, o plasma foi obtido conforme o item 4.2.5 e a 

concentração plasmática foi determinada através do método de Griess, proposto por 

Green, et al. (1981). Para isso, o reagente de Griess foi preparado utilizando partes 

iguais de ácido fosfórico 5%, N-1-naftilenodiamina (NEED) 0,1% e sulfanilamida 1% 

em ácido fosfórico 5% e água destilada. Para a realização do ensaio, eram 

adicionados 500 µL do plasma em 500 µL do reagente de Griess, esperava-se 10 

minutos e a leitura feita na faixa de absorbância de 560 nm. Para o branco eram 

adicionados 100 µL do reagente em 100 µL de tampão de fosfato de potássio 10%, e 

para a obtenção da curva do padrão foram feitas diluições em série (100; 50; 25; 

12,5; 6,25; 3,12; 1,56 µM) de nitrito de sódio (NaNO2). 

 

4.2.10 Avaliação do estresse oxidativo 

 

4.2.10.1 Efeito do treinamento de força e da suplementação com S. platensis 

nos níveis de malondialdeídos 

Para identificar as possíveis alterações da matriz lipídica e das membranas 

celulares decorrentes do efeito indireto da produção de espécies reativas de 

oxigênio, utilizou-se a técnica da medida de produção de malondialdeído (MDA) 

proposta por Ohkawa, Ohishi e Yagi (1979). A técnica consiste na quantificação da 

atividade oxidante por meio da reação do ácido tiobarbitúrico (TBARS) com os 

produtos de decomposição dos hidroperóxidos (OHKAWA; OHISHI; YAGI, 1979). 

Para isto, os tecidos e o plasma foram obtidos conforme os procedimentos 

citados nos itens 3.2.4 e 3.2.5, respectivamente. Para a análise nos tecidos, estes 

eram homogeneizados com KCl 10% na proporção de 1:1. eram retirados, 

separadamente, 250 µL tanto de plasma, quanto do homogenato e incubados em 

banho-maria a 37 °C por 60 minutos. Em seguida, as amostras de ambas as 
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preparações eram precipitadas com 400 µL de ácido perclórico 35% e centrifugadas 

a 14000 rpm por 10 minutos a 4 °C. O sobrenadante era transferido para novos 

tubos de Eppendorf®, adicionados 400 µL de ácido tiobarbitúrico 0,6% e incubado à 

temperatura de 95-100 °C por 30min. Após o resfriamento, o material era lido em um 

espectrofotômetro a um comprimento de onda de 532 nm (Biospectro, modelo SP-

220/Brasil). 

A determinação da concentração de MDA em cada amostra de plasma ou 

tecido era feita por substituição dos valores de absorbância na curva-padrão de 

MDA, obtida em função de uma solução padrão (1 µL de 1,1,3,3-tetrametoxipropano 

em 70 mL de água destilada) diluída em séries de 250; 500; 750; 1000; 1250; 1500; 

1750; 2000; 2250; 2500; 2750 e 3000 µL de água destilada. Nos tecidos, os valores 

de absorbância obtidos eram normalizados pelo peso seco presente em um dado 

volume da amostra.  

 

4.2.10.2 Efeito do treinamento de força e da suplementação com S. platensis na 

atividade antioxidante 

 O procedimento foi baseado no método descrito por BRAND-WILLIAMS, 

CUVELIER e BERSET (1995) na qual uma alíquota de 1,25 mg de DPPH que foi 

diluída em 100 mL de etanol, mantida sob refrigeração e protegida da luz (com papel 

alumínio ou vidro âmbar). Em tubos apropriados para centrífuga foram adicionados 

3,9 mL da solução de DPPH e em seguida acrescentou-se 100 µL do dos tecidos e 

do plasma obtidos conforme os itens 4.2.4 e 4.2.5, respectivamente. Os tubos foram 

agitados no vórtex e deixados em repouso por 30 minutos. Em seguida foram 

centrifugados a 10.000 rpm à temperatura de 20 ºC por 15 minutos e o sobrenadante 

foi utilizado para a realização da leitura em espectrofotômetro a 515 nm. Os 

resultados foram expressos como percentual de inibição da oxidação, onde  

 

AOA= 100 – ([DPPH•R]T /[DPPH•R]B 100) 

 

sendo [DPPH•R]t e [DPPH•R]B correspondentes à concentração de DPPH• 

remanescente após 30 minutos, avaliadas na amostra (T) e no branco (B) preparado 

com água destilada. 
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4.2.12 Análise estatística 

 Os resultados funcionais obtidos foram expressos como média e erro padrão 

da média (e.p.m.), enquanto os resultados bioquímicos foram expressos como 

média e desvio padrão da média (d.p.m.). Esses resultados foram analisados 

estatisticamente empregando-se a análise de variância (ANOVA) “one-way” seguido 

do pós-teste de Bonferroni, e as diferenças entre as médias foram consideradas 

significantes quando p < 0,05. Os valores de pD2 (NEUBIG et al., 2003) foram 

calculados por regressão não linear. Os valores de efeito máximo (Emax) foram 

obtidos pela média das percentagens máximas de contração ou relaxamento.  

Todos os resultados foram analisados pelo programa GraphPadPrism® versão 

5.01 (GraphPad Software Inc., San Diego CA, EUA). 
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5.1 Efeito do treinamento de força e da suplementação com S. platensis sobre 

o desempenho muscular em ratos  

 

 Todos os grupos submetidos ao programa de treinamento de força 

apresentaram redução significante no tempo de execução do exercício na 4ª e 8ª 

semanas de treinamento quando comparado com os respectivos valores iniciais 

apenas no grupo treinado (30 ± 3 vs. 24 ± 2 e 24 ± 3 segundos, respectivamente), no 

grupo treinado e suplementado com a dose de 50 mg/kg (30 ± 2 vs. 24 ± 3 e 23 ± 2 

segundos, respectivamente), 150 mg/kg (29 ± 3 vs. 23 ± 3 e 22 ± 5 segundos, 

respectivamente) e 500 mg/kg (28 ± 3 vs. 23 ± 2 e 20 ± 2 segundos, 

respectivamente). Além disso, ao se fazer uma comparação entre os grupos 

treinados e suplementados com as doses de 50, 150 e 500 mg/kg a cada semana de 

intervenção, foi encontrada redução significante no tempo de execução apenas para 

GT500 na 6ª semana (21 ± 3 vs. 28 ± 3 segundos); 7ª semana (21 ± 2 vs. 28 ± 5 

segundos) e 8ª semana (19 ± 2 vs. 24 ± 3 segundos) (Gráfico 1).  
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Gráfico 1 – Tempo de execução do exercício em sessões de treinamento durante oito 

semanas para os grupos GT (●), GT50 (■), GT150 (▲) e GT500 (♦).    
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o desvio padrão da média, 
respectivamente (n = 20). ANOVA “two-way” seguido do pós-teste de Bonferroni. *p < 0,05 
GT vs. GT; GT50 vs. GT50; GT150 vs. GT150; GT500 vs. GT500 (4ª e 8ª semana), 
#p < 0,05 GT vs. GT500 (6ª, 7ª e 8ª semanas). 
 
Fonte: Brito, 2014 
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5.2 Efeito do treinamento de força e da suplementação com S. platensis sobre 

o estresse muscular e o nível inflamatório sistêmico em ratos  

 Acerca da avaliação sobre o método de exercício adotado, identificou-se que 

entre os grupos treinados apenas o suplementado com S. platensis na dose de 500 

mg/kg, apresentou redução significante da lactato desidrogenase quando 

comparado com o grupo submetido apenas ao treinamento (250 ± 24 vs. 338 ± 60 

U/L, respectivamente), GT50 (250 ± 24 vs. 347 ± 36 U/L, respectivamente) e ao 

grupo treinado e suplementado com a dose de 150 mg/kg (250 ± 24 vs. 335 ± 30 

U/L, respectivamente) (Gráfico 2A). Também se observou que a produção de 

creatina cinase foi significantemente menor quando o grupo treinado foi 

suplementado com a dose de 500 mg/kg, comparado com o grupo submetido 

apenas ao treinamento de força (2842 ± 273 vs. 3643 ± 561 U/L, respectivamente), 

com o treinado e suplementado com a dose de 50 mg/kg (2842 ± 273 vs. 

3718 ± 460 U/L, respectivamente) e com o treinado e suplementado com a dose de 

150 mg/kg (2842 ± 273 vs. 3658 ± 460 U/L, respectivamente) (Gráfico 2B). 

Entre os grupos sedentários a concentração sanguínea da proteina C reativa 

foi reduzida de maneira significante apenas no grupo suplementado com S. platensis 

na dose de 500 mg/kg quando comparado ao grupo sedentário que não foi 

suplementado (0,150± 0,010 vs. 0,191 ± 0,013 mg/dL, respectivamente). Do mesmo 

modo, entre os grupos submetidos ao treinamento de força, essa concentração foi 

reduzida após a 8ª semana de intervenção no grupo treinado e suplementado com a 

dose de 500 mg/kg, mas essa redução foi significante quando comparada ao valor 

do grupo submetido apenas ao treinamento de força (0,100 ± 0,011 vs. 0,154 ± 

0,011 mg/dL, respectivamente), ao valor do grupo treinado e suplementado com a 

dose de 50 mg/kg (0,100 ± 0,011 vs. 0,140 ± 0,03 mg/dL, respectivamente) e ao 

valor do grupo treinado e suplementado com a dose de 150 mg/kg (0,100 ± 0,011 vs. 

0,140 ± 0,011 mg/dL, respectivamente). Desta forma os dados refletem a efetividade 

do treinamento. 
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Gráfico 2 – Valores de lactato desidrogenase (A) e creatina cinase (B) e proteína C 
reativa (C) após oito semanas de exercício para os grupos GS ( ), GS50 ( ), 

GS150 ( ), GS500 ( ), GT ( ) e GT50 ( ), GT150 ( ) e GT500 ( ). 
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As colunas e as barras verticais representam a média e o desvio padrão da média, 
respectivamente (n = 8). ANOVA “one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni. *p < 0,05 
GT vs. GT500; #p < 0,05 GT50 vs. GT500; †p < 0,05 GT150 vs. GT500. 

 
Fonte: Brito, 2014. 
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5.3 Efeito do treinamento de força e da suplementação com S. platensis sobre 

a resposta contrátil induzida por FEN na presença de endotélio funcional em 

aorta isolada de rato 

 

A suplementação com S. platensis nos grupos sedentários nas doses de 50 e 

150 mg/kg não alteraram a reatividade contrátil da aorta de rato à FEN, uma vez 

que, não houve diferença estatística entre os valores de pD2 para o GS 

(pD2 = 6,1 ± 0,06) quando comparado aos valores de pD2 no GS50 e no GS150 

(pD2 = 6,2 ± 0,02 e 6,2 ± 0,04, respectivamente) (Figura 17A, 17B e 17C). 

Entretanto, o tratamento dos ratos com 500 mg/kg de S. platensis desviou a curva 

concentração-resposta cumulativa à FEN para a direita (pD2 = 5,6 ± 0,04), 

caracterizando diminuição da reatividade contrátil da aorta com endotélio funcional 

(Figura 17D, Gráfico 3). 

Analisando os animais submetidos ao treinamento de força, a suplementação 

com S. platensis na dose de 50 mg/kg não alterou a curva concentração-resposta 

cumulativa à FEN para o GT50 (pD2 = 5,5 ± 0,05) quando comparado com o GT 

(pD2 = 5,6 ± 0,07) (Figura 18A e 18B). No entanto, o tratamento com as doses de 

150 e 500 mg/kg desviou a curva concentração-resposta cumulativa à FEN para a 

direita (pD2 = 5,3 ± 0,05 e 5,0 ± 0,06, respectivamente) reduzindo a reatividade 

contrátil da aorta com endotélio funcional no GT150 e GT500, respectivamente. 

Além disso, observou-se uma maior redução na potência contrátil da FEN para 

GT500 quando comparado com GT150 (pD2 = 5,0 ± 0,06 vs. 5,3 ± 0,05, 

respectivamente) (Figura 18C e 18D, Gráfico 4). 

Quando os animais foram submetidos ao treinamento de força a potência 

contrátil da FEN foi reduzida (pD2 = 5,6 ± 0,07) em comparação aos animais 

sedentários (pD2 = 6,1 ± 0,06) (Gráfico 5A). De modo que, essa redução também foi 

observada para os grupos treinados e suplementados com S. platensis nas doses de 

50, 150 ou 500 mg/kg quando comparado com os grupos sedentários e 

suplementados com as doses de 50 mg/kg (pD2 = 5,5 ± 0,05 vs. 6,2 ± 0,02, 

respectivamente, Gráfico 5B), 150 mg/kg (pD2 = 5,3 ± 0,05 vs. 6,2 ± 0,35, 

respectivamente, Gráfico 5C) e 500 mg/kg (pD2 = 5,0 ± 0,06 vs. 5,6 ± 0,04, 

respectivamente, Gráfico 5D).  

A suplementação no grupo sedentário na dose de 150 mg/kg não promoveu 

redução na potência contrátil inferior ao programa de treinamento de força isolado 
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(pD2 = 6,2 ± 0,35 vs. 5,6 ± 0,07, respectivamente). No entanto, esta mesma dose 

reduziu a potência contrátil induzida por FEN quando suplementada em conjunto 

com o treinamento de força em comparação a GT e GS150 (pD2 = 5,3 ± 0,05 vs. 

6,2 ± 0,35; 5,6 ± 0,07, respectivamente). Por outro lado, a suplementação com 

S. platensis na dose de 500 mg/kg no grupo sedentário reduziu a potência contrátil 

de maneira similar ao treinamento de força isolado (pD2 = 5,6 ± 0,07 vs. 5,6 ± 0,04, 

respectivamente). Porém, a suplementação com S. platensis nessa mesma dose em 

conjunto com treinamento de força promoveu uma redução na potência contrátil 

superior ao treinamento de força e a suplementação 500 mg/kg de S. platensis 

realizados de forma isolada (pD2 = 5,0 ± 0,06 vs. 5,6 ± 0,07 vs. 5,6 ± 0,04, 

respectivamente) (Gráfico 6). Assim o treinamento de força potencializou a 

diminuição da reatividade contrátil induzida pela FEN na aorta com endotélio, 

quando houve associação com a suplementação de S. platensis nas doses de 150 e 

500 mg/kg. Vale salientar que a eficácia contrátil da FEN não foi alterada nem pelo 

treinamento de força, nem pela suplementação com a S. platensis.  
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Figura 17 – Registros representativos do efeito contrátil da FEN na presença do endotélio 
nos grupos GS (A), GS50 (B), GS150 (C) e GS500 (D) em aorta isolada de rato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As setas para baixo representam a adição cumulativa de fenilefrina nas concentrações de 
10-9 a 10-5 M. FEN = fenilefrina, ACh = Acetilcolina. Fonte: Brito, 2014. 
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Gráfico 3 – Efeito contrátil da FEN na presença do endotélio nos grupos GS (○), GS50 (□), 

GS150 (∆) e GS500 (◊) em aorta isolada de rato.   
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., (n = 5). ANOVA “one-way” 
seguido do pós-teste de Bonferroni. *p < 0,01 GS vs. GS500; #p < 0,01 GS50 vs. GS500; 
†p < 0,01 GS150 vs. GS500. 
 
Fonte: Brito, 2014. 
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Figura 18 – Registros representativos do efeito contrátil da FEN na presença do endotélio 
nos grupos GT (A), GT50 (B), GT150 (C) e GT500 (D) em aorta isolada de rato. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
As setas para baixo representam a adição cumulativa de fenilefrina nas concentrações de 
10-7 a 10-4 M. FEN = fenilefrina, ACh = Acetilcolina. Fonte: Brito, 2014. 
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Gráfico 4 – Efeito contrátil da FEN na presença do endotélio nos grupos GT (●), GT50 (■), 

GT150 (▲) e GT500 (♦) em aorta isolada de rato.   
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., (n = 5). ANOVA “one-way” 
seguido do pós-teste de Bonferroni. *p < 0,05 GT vs. GT150; GT vs. GT500; #p < 0,05 GT50 vs. 
GT150; GT150 vs. GT500; †p < 0,01 GT150 vs. GT500. 
 
Fonte: Brito, 2014. 
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Gráfico 5 – Efeito contrátil frente à FEN na presença de endotélio, nos grupos GS (○) e 

GT (●) (A); GS50 (□) e GT50 (■) (B), GS150 (∆) e GT150 (▲) (C) GS500 (◊) e GT500 (♦) 

(D) em aorta isolada de rato.   
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA “one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni. *p < 0,01 GS vs. GT (A); *p < 0,01 
GS50 vs. GT50 (B); *p < 0,01 GS150 vs. GT150 (C); *p < 0,01 GS500 vs. GT500 (D). 

 
Fonte: Brito, 2014. 
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Gráfico 6 – Valores de pD2 frente à FEN na presença de endotélio, nos grupos GS ( ), 

GS50 ( ), GS150 ( ), GS500 ( ), GT ( ) e GT50 ( ), GT150 ( ) e GT500 ( ) em 
aorta isolada de rato.   
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA “one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni. *p < 0,01 GS vs. GT; GS50 vs. 
GT50; GS150 vs. GT150; GS500 vs. GT500; #p < 0,01 GT vs. GT150; GT vs. GT500; 
†p < 0,01 GT50 vs. GT150; GT50 vs. GT500; §p < 0,01 GT150 vs. GT500. 

 

Fonte: Brito, 2014. 
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5.4 Efeito do treinamento de força e da suplementação com S. platensis sobre 

a resposta contrátil induzida por FEN na ausência de endotélio funcional em 

aorta isolada de rato 

 

A suplementação com S. platensis nas doses de 50, 150 e 500 mg/kg não 

alterou a reatividade contrátil à FEN em aorta de rato sem endotélio funcional dos 

grupos sedentários, uma vez que, não houve diferença estatística entre os valores 

de pD2 para o GS (pD2 = 7,1 ± 0,04) quando comparado aos valores de pD2 do 

GS50, GS150 e GS500 (pD2 = 7,0 ± 0,01; 7,1 ± 0,03 e 7,0 ± 0,04, respectivamente) 

(Figura 19A, 19B, 19C e 19D, Gráfico, 7). Da mesma forma, o tratamento dos ratos 

submetidos ao treinamento de força e suplementados com 50, 150 e 500 mg/kg de 

S. platensis não promoveu alteração na potência contrátil induzida por FEN em aorta 

de rato sem endotélio funcional (pD2 = 6,9 ± 0,02; 6,8 ± 0,03; 6,9 ± 0,09 e 6,9 ± 0,04, 

respectivamente) (20A, 20B, 20C e 20D, Gráfico 8),  

Além disso, a potência contrátil frente à FEN em aorta de rato sem endotélio 

funcional não foi alterada nem em resposta ao treinamento de força isolado quando 

comparado a potência contrátil dos animais sedentários (pD2 = 6,9 ± 0,01 vs. 

7,0 ± 0,01, respectivamente) (Gráfico 9A), tampouco houve alteração para os grupos 

treinados e suplementados com S. platensis nas doses de 50, 150 ou 500 mg/kg 

quando comparado com os grupos sedentários e suplementados com as doses de 

50 mg/kg (pD2 = 7,0 ± 0,01 vs. 6,92 ± 0,01, respectivamente, Gráfico 9B), 150 mg/kg 

(pD2 = 6,9 ± 0,09 vs. 7,1 ± 0,03, respectivamente, Gráfico 9C) e 500 mg/kg 

(pD2 = 6,9 ± 0,04 vs. 7,0 ± 0,04, respectivamente, Gráfico 9D), caracterizando 

nenhuma alteração da potência contrátil na ausência do endotélio funcional (Gráfico 

10). A eficácia contrátil da FEN não foi alterada nem pelo treinamento de força, nem 

pela suplementação com a S. platensis.  
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Figura 19. Registros representativos do efeito contrátil da FEN na ausência do endotélio nos 

grupos GS (A) GS50 (B) GS150 (C) e GS500 (D) em aorta isolada de rato. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
As setas para baixo representam a adição cumulativa de fenilefrina nas concentrações de 
10-9 a 10-5 M. FEN = fenilefrina, ACh = Acetilcolina. 

D 



    102 
Brito, A. F.  Resultados 
 

 

Gráfico 7 – Efeito contrátil da FEN na ausência do endotélio nos grupos GS (○), GS50 (□), 

GS150 (∆), GS500 (◊), GT (●), GT50 (■), GT150 (▲) e GT500 (♦) em aorta isolada de 

rato.   
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA “one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni. 
 

    Fonte: Brito, 2014. 
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Figura 20. Registros representativos do efeito contrátil da FEN na ausência do endotélio nos 
grupos GT (A) GT50 (B) GT150 (C) e GT500 (D) em aorta isolada de rato. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
As setas para baixo representam a adição cumulativa de fenilefrina nas concentrações de 
10-9 a 10-5 M. FEN = fenilefrina, ACh = Acetilcolina. 
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Gráfico 8 – Efeito contrátil da FEN na ausência do endotélio nos grupos GS (○), GS50 (□), 

GS150 (∆), GS500 (◊), GT (●), GT50 (■), GT150 (▲) e GT500 (♦) em aorta isolada de 

rato.   
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA “one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni. 

     
    Fonte: Brito, 2014. 
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Gráfico 9 – Efeito contrátil frente à FEN na ausência de endotélio, nos grupos GS (○) e 

GT (●) (A); GS50 (□) e GT50 (■) (B), GS150 (∆) e GT150 (▲) (C) GS500 (◊) e GT500 (♦) 

(D) em aorta isolada de rato.   
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Os símbolos e as barras verticais (A, B, C e D) representam a média e o e.p.m., 
respectivamente (n = 5). ANOVA “one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni.  
 
 
Fonte: Brito, 2014 
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Gráfico 10 – Valores de pD2 frente à FEN na ausência de endotélio, nos grupos GS ( ), 

GS50 ( ), GS150 ( ), GS500 ( ), GT ( ) e GT50 ( ), GT150 ( ) e GT500 ( ) em 
aorta isolada de rato.   
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Colunas e as barras verticais (E) representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 

ANOVA “one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni.  
 

Fonte: Brito, 2014. 
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5.5 Efeito do treinamento de força e da suplementação com S. platensis sobre 

o relaxamento induzido por ACh em aorta isolada de rato 

A curva de relaxamento induzida por adição cumulativa de ACh em aorta de 

rato com endotélio funcional pré-contraída com FEN (3 x 10-7 M) proveniente de 

ratos sedentários (pD2 = 6,4 ± 0,06) não foi alterada de maneira significante com 

S. platensis na dose de 50 mg/kg (pD2 = 6,6 ± 0,10) (Figura 21A e 21B, Gráfico 12). 

Entretanto, a potência relaxante da ACh foi aumentada de maneira significante 

quando os animais receberam a suplementação com S. platensis na dose de 

150 mg/kg (pD2 = 7,0 ± 0,08) e 500 mg/kg (pD2 = 7,3 ± 0,02) (Figura 21C e 21D, 

Gráfico 12), sendo a maior potência relaxante encontrada na aorta dos animais 

suplementados com a dose de 500 mg/kg quando se comparou esse parâmetro com 

GS150 (pD2 = 7,3 ± 0,02 vs. pD2 = 7,0 ± 0,08, respectivamente). A suplementação 

com S. platensis não alterou a eficácia relaxante máxima da aorta evidenciada pelos 

valores de Emax (Gráfico 11).  

A potência relaxante da ACh em aorta de ratos submetidos ao treinamento de 

força (pD2 = 7,3 ± 0,02) não foi alterada quando os animais treinados receberam 

suplementação com S. platensis na dose de 50 mg/kg (pD2 = 7,2 ± 0,07) (Figura 22A 

e 22B, Gráfico 13). Entretanto, com o aumento da dose para 150 e 500 mg/kg a 

reatividade da aorta ao relaxamento foi aumentada nos animais treinados, uma vez 

que as curvas de relaxamento da ACh foram desviadas para a esquerda de maneira 

significante. Os valores de pD2 da ACh em ratos exercitados e suplementados com 

150 e 500 mg/kg de S. platensis foi de 7,6 ± 0,08 e pD2 = 8,0 ± 0,04, 

respectivamente (Figura 22C e 22D, Gráfico 12). Da mesma forma que para o grupo 

sedentário, o maior aumento na potência relaxante da ACh na aorta com endotélio 

dos animais treinados foi observado após a suplementação com 500 mg/kg de S. 

platensis.  

Em todos os grupos submetidos ao treinamento de força a curva 

concentração-resposta cumulativa à ACh foi desviada para a esquerda em relação 

aos grupos sedentários. Os valores de pD2 da ACh em ratos submetidos ao 

treinamento de força isolado e aos sedentários foi de 7,3 ± 0,02 e 6,4 ± 0,06, 

respectivamente (Gráfico 13A). O treinamento de força potencializou o aumento da 

reatividade relaxante induzida pela suplementação com S. platensis nas três doses 

testadas: 50, 150 e 500 mg/kg. Os valores de pD2 da ACh passaram de 6,6 ± 0,10 

(GS50) para 7,2 ± 0,07 (GT50) (Gráfico 13B); de 7,0 ± 0,08 (GS150) para 7,6 ± 0,08 
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(GT150) Gráfico 13C e de 7,3 ± 0,02 (GS500) para 8,0 ± 0,04 (GT500) (Gráfico 

13D). 

Além disso, a suplementação com S. platensis na dose de 150 mg/kg no 

grupo sedentário não promoveu reposta relaxante superior quando comparado ao 

programa de treinamento de força isolado (pD2 = 7,0 ± 0,08 vs. 7,3 ± 0,02, 

respectivamente). No entanto, quando suplementada em conjunto com o 

treinamento de força houve um aumentou da potência relaxante à ACh em 

comparação à GT e GS150 (pD2 = 7,6 ± 0,08 vs. 7,3 ± 0,02; 7,0 ± 0,08, 

respectivamente). Por outro lado, a suplementação na dose de 500 mg/kg no grupo 

sedentário aumento na potência relaxante similar ao treinamento de força isolado 

(pD2 = 7,3 ± 0,02 vs. 7,3 ± 0,02, respectivamente). Porém, a suplementação com S. 

platensis em conjunto com o treinamento de força promoveu um aumento na 

potência relaxante superior do que GT e GS500 (pD2 = 8,0 ± 0,07 vs. 7,3 ± 0,02 vs. 

7,3 ± 0,02, respectivamente) (Gráfico 14).  O treinamento de força não alterou a 

eficácia relaxante máxima induzida pela ACh em aorta de rato submetido a 

suplementação com S. platensis e em quaisquer das doses testadas.  
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Figura 21. Registros representativos do efeito relaxante da ACh sobre as contrações tônicas 

induzidas por 3 x 10-7 M de FEN na presença do endotélio nos grupos GS (A) GS50 (B) 

GS150 (C)  e GS500 (D) em aorta isolada de rato. 

 
 

 
 

 

 
 

 

As setas para baixo representam a adição cumulativa de Acetilcolina nas concentrações de 
10-10 a 10-5 M. FEN = fenilefrina, ACh = Acetilcolina. 
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Gráfico 11 – Efeito relaxante da ACh sobre as contrações tônicas induzidas por 3 x 10 -7 M 

de FEN na presença do endotélio nos grupos GS (○), GS50 (□), GS150 (∆) e GS500 (◊) 

em aorta isolada de rato.   
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA “one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni. *p < 0,01 GS vs. GS150; GS vs. 

GS500; #p < 0,01 GS50 vs. GS150; GS50 vs. GS500; 
†
p < 0,01 GS150 vs. GS500. 

 

Fonte: Brito, 2014. 
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Figura 22. Registros representativos do efeito relaxante da ACh sobre as contrações tônicas 
induzidas por 3 x 10-7 M de FEN na presença do endotélio nos grupos GT (A) GT50 (B) 
GT150 (C)  e GT500 (D) em aorta isolada de rato. 

 
 

 
 

 
 

 
 
As setas para baixo representam a adição cumulativa de Acetilcolina nas concentrações de 
10-11 a 10-5 M. FEN = fenilefrina, ACh = Acetilcolina. 
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Gráfico 12 – Efeito relaxante da ACh sobre as contrações tônicas induzidas por 3 x 10 -7 M 

de FEN na presença do endotélio nos grupos GT (●), GT50 (■), GT150 (▲) e GT500 (♦) 

em aorta isolada de rato.   
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA “one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni. *p < 0,01 GT vs. GT150; GT vs. 

GT500; #p < 0,01 GT50 vs. GT150; GT50 vs. GT500; 
†
p < 0,01 GT500 vs. GT150. 

 

Fonte: Brito, 2014. 



    113 
Brito, A. F.  Resultados 
 

 

Gráfico 13. Efeito contrátil frente à ACh na presença de endotélio, nos grupos GS (○) e 

GT (●) (A); GS50 (□) e GT50 (■) (B), GS150 (∆) e GT150 (▲) (C) GS500 (◊) e GT500 (♦) 

(D) em aorta isolada de rato.   
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA “one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni. *p < 0,01 GT vs. GS (A); 

*p < 0,01 GS50 vs. GT50 (B); *p < 0,01 GS150 vs. GT150 (C); *p < 0,01 GS500 vs. 

GT500 (D). 

 
Fonte: Brito, 2014. 
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Gráfico 14 – Valores de pD2 frente à ACh na presença de endotélio, nos grupos GS (○) e 

GT (●) (A); GS50 (□) e GT50 (■) (B), GS150 (∆) e GT150 (▲) (C) GS500 (◊) e GT500 (♦) 

(D) em aorta isolada de rato.   
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As colunas e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA “one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni. *p < 0,01 GT vs. GS; GS50 vs. 
GT50; GS150 vs. GT150; GS500 vs. GT500; #p < 0,01 GT vs. GT150; GT vs. GS500; 
†p < 0,01 GT50 vs. GT150; GT50 vs. GT500; §p < 0,01 GT150 vs. GT500. 
 
Fonte: Brito, 2014. 
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5.6 Efeito do treinamento de força e da suplementação com S. platensis sobre 

as contrações cumulativas induzidas por FEN, na ausência e na presença de 

L-NAME em aorta isolada de rato 

A curva concentração-resposta cumulativa à FEN na presença de L-NAME foi 

desviada para a esquerda nos grupos de ratos sedentários e/ou suplementados com 

S. platensis nas doses 50, 150 e 500 mg/kg quando comparada ao GS na ausência 

de L-NAME (pD2 = 7,1 ± 0,08; 7,1 ± 0,03; 7,6 ± 0,07; 8,2 ± 0,03 e 6,1 ± 0,06, 

respectivamente), caracterizando o aumento da reatividade contrátil em aorta com 

endotélio funcional (Figura 23A, 23B, 23C e 23D, Gráfico 15). 

Além disso, não observou-se diferença significativa entre o GS e o GS50 na 

presença de L-NAME. No entanto, o tratamento com S. platensis 150 e 500 mg/kg 

aumentou significantemente a potência contrátil do GS150 e do GS500 na presença 

de L-NAME quando comparado com o GS e o GS50 e GS na presença de L-NAME 

(Gráfico 17A, 17B e 17C).  

Resultados semelhantes foram observados nos ratos submetidos ao 

treinamento de força e/ou a suplementação com S. platensis, onde observou-se 

aumento significante da reatividade contrátil frente à FEN quando comparou-se o 

GT, o GT50, o GT150 e o GT500 na presença de L-NAME com GT na ausência de 

L-NAME (pD2 = 7,5 ± 0,02; 7,5 ± 0,04; 7,9 ± 0,08; 8,6 ± 0,07 e 5,6 ± 0,07, 

respectivamente) em aorta com endotélio funcional (Figura 24A, 24B, 24C e 24D, 

Gráfico 16). De maneira semelhante aos animais sedentários, o tratamento com 150 

e 500 mg/kg de S. platensis aumentou significantemente a reatividade contrátil da 

aorta na presença de L-NAME quando comparado ao GT e ao GT50 na presença 

desse inibidor (Gráfico 17D, 17E e 17F). 

Quando comparou-se os grupos sedentários com os de treinamento de força 

observou-se que a potência contrátil foi significantemente maior em GT + L-NAME 

comparado a GS + L-NAME (pD2 = 7,5 ± 0,02 vs. 7,1 ± 0,08, respectivamente). 

Resultados semelhantes foram observados para os ratos suplementados, tanto 

sedentários como treinados, com S. platensis nas três doses testadas. Os valores de 

pD2 da FEN passaram de 7,5 ± 0,04 para 7,1 ± 0,03 (GT50 + L-NAME e GS50 + 

L-NAME, respectivamente); de 7,9 ± 0,07 para 7,6 ± 0,07 (GT150 + L-NAME e 

GS150 + L-NAME, respectivamente) e de 8,6 ± 0,07 para 8,2 ± 0,03 (GT500 + 

L-NAME e GS500 + L-NAME, respectivamente) (Gráfico 18). A eficácia contrátil da 
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FEN na presença de L-NAME não foi alterada nem pelo treinamento de força, nem 

pela suplementação com a S. platensis em aorta de rato. 
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Figura 23. Registros representativos do efeito contrátil da FEN na presença de L-NAME nos 
grupos GS (A) GS50 (B) GS150 (C) e GS500 (D) em aorta de rato com endotélio. 

 

 
 

 
 

 

 
 

As setas para baixo representam a adição cumulativa de fenilefrina nas concentrações de 

10-10 a 10-5 M FEN  na presença de N-nitro-L-arginina metil éster (L-NAME). FEN 
= fenilefrina, ACh = Acetilcolina. 
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Gráfico 15 – Efeito contrátil sobre as contrações cumulativas induzidas por FEN na 

presença da L-NAME nos grupos GS ( ), GS50 ( ), GS150 ( ) e GS500 ( ) vs. 

GS (○) em aorta isolada de rato com endotélio. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA “one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni. *p < 0,001 GS vs. GS + L-NAME; 
GS vs. GS50 + L-NAME; GS vs. GS150 + L-NAME; GS vs.GS500 + L-NAME; #p < 0,01 
GS + L-NAME vs. GS150 + L-NAME; GS + L-NAME vs. GS500 + L-NAME;  †p < 0,01 
GS50 + L-NAME vs.GS150 + L-NAME; GS50 + L-NAME vs. GS500 + L-NAME; §p < 0,01 
GS150 + L-NAME vs.GS500 + L-NAME. 

Fonte: Brito, 2014. 
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Figura 24. Registros representativos do efeito contrátil da FEN na presença de L-NAME nos 
grupos GT (A) GT50 (B) GT150 (C) e GT500 (D) em aorta de rato com endotélio. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
As setas para baixo representam a adição cumulativa de fenilefrina nas concentrações de 

10-10 a 10-5 M FEN  na presença de N-nitro-L-arginina metil éster (L-NAME). FEN 
= fenilefrina, ACh = Acetilcolina. 
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Gráfico 16 – Efeito contrátil sobre as contrações cumulativas induzidas por FEN na 

presença da L-NAME nos grupos GT ( ), GT50 ( ), GT150 ( ) e GT500 ( ) vs. GT 

(●) em aorta isolada de rato com endotélio. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA “one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni. *p < 0,001 GT vs. GT + L-NAME; 
GT vs. GT50 + L-NAME; GT vs. GT150 + L-NAME; GT vs.GT500 + L-NAME; #p < 0,01 GT + 
L-NAME vs. GT150 + L-NAME; GT + L-NAME vs. GT500 + L-NAME;  †p < 0,01 GT50 + L-
NAME vs.GT150 + L-NAME; GT50 + L-NAME vs. GT500 + L-NAME; §p < 0,01 GT150 + L-
NAME vs.GT500 + L-NAME. 

Fonte: Brito, 2014. 
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Gráfico 17 – Efeito contrátil sobre as contrações cumulativas induzidas por FEN na 

presença da L-NAME nos grupos GS50 (□) e GS50 + L-NAME ( ) (A), GS150 (∆) e 

GS150 ( ) + L-NAME (B); GS500 (◊) e GS500 + L-NAME ( )  (C); GT50 (■) e GT50 + 

L-NAME ( ) (D); GT150 (▲) e GT150 + L-NAME ( ) (E) e GT500 (♦) e GT500 + L-

NAME ( ) (F); em aorta isolada de rato com endotélio. 
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Os símbolos e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 
ANOVA “one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni. *p < 0,001 GS50 vs. GS50 + L-
NAME (A); *p < 0,001 GS150 vs. GS150 + L-NAME (B); *p < 0,001 GS500 vs. GS500 + L-
NAME (C); *p < 0,001 GT50 vs. GT50 + L-NAME (D); *p < 0,001 GT150 vs. GT150 + L-
NAME (E); *p < 0,001 GT500 vs. GT500 + L-NAME (F). 

 
Fonte: Brito, 2014. 
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Gráfico 18 – Valores de pD2 da FEN na presença do L-NAME nos grupos GS ( ), 

GS50 ( ), GS150 ( ), GS500 ( ), GT ( ) e GT50 ( ), GT150 ( ) e GT500 ( ) em 
aorta isolada de rato com endotélio. 
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As colunas e as barras verticais representam a média e o e.p.m., respectivamente (n = 5). 

ANOVA “one-way” seguido do pós-teste de Bonferroni. *p < 0,01 GS + L-NAME vs. GT+ L-

NAME; GS50 + L-NAME vs. GT50 + L-NAME; GS150 + L-NAME vs. GT150 + L-NAME; 

GS500 + L-NAME vs. GT500 + L-NAME; #p < 0,01 GT + L-NAME vs. GT 150 + L-NAME; 
#p < 0,01 GT + L-NAME vs. GT500 + L-NAME; †p < 0,01 GT50 + L-NAME vs. GT150 + L-

NAME; †p < 0,01 GT50 + L-NAME vs. GT500 + L-NAME; §p < 0,01 GT150 + L-NAME vs. 

GT500 + L-NAME. 

Fonte: Brito, 2014. 



    123 
Brito, A. F.  Resultados 
 

 

5.7 Efeito do treinamento de força e da suplementação com S. platensis sobre a 

produção de nitrito no plasma e na aorta 

A produção plasmática de nitrito proveniente dos ratos sedentários 

(54 ± 11 µM) não foi alterada com S. platensis na dose de 50 mg/kg (59 ± 8 µM). 

Entretanto, a produção de nitrito foi aumentada de maneira significante quando os 

animais receberam a suplementação com S. platensis na dose de 150 mg/kg (70 ± 7 

µM) e 500 mg/kg (88 ± 7 µM), sendo a maior produção plasmática de nitrito 

encontrada nos animais suplementados com a dose de 500 mg/kg quando se 

comparou com os valores de GS50 e GS150 (88 ± 7 vs. 59 ± 8 e 70 ± 7 µM) 

(Gráfico 19A). Ainda no gráfico 19A, nota-se também que a produção plasmática de 

nitrito nos ratos submetidos ao treinamento de força (70 ± 9 µM) não foi alterada 

quando os animais treinados receberam suplementação com S. platensis na dose de 

50 mg/kg (75 ± 13 µM).  Entretanto, com o aumento da dose para 150 mg/kg e 500 

mg/kg de S. platensis a produção plasmática de nitrito foi aumentada para 89 ± 7 e 

112 ± 3 µM, respectivamente (Gráfico 19A). Da mesma forma que para o grupo 

sedentário, o maior aumento na produção plasmática de nitrito dos animais treinados 

foi observado após a suplementação com 500 mg/kg de S. platensis comparado com 

GT, GT50 e GT150 (112 ± 3 vs. 70 ± 9, 75 ± 13; 89 ± 7 µM).  

Em todos os grupos submetidos ao treinamento de força a produção 

plasmática de nitrito foi maior do que para os grupos sedentários. Os valores de 

nitrito nos ratos submetidos ao treinamento de força isolado e aos sedentários foram 

de 70 ± 9 e 54 ± 11 µM, respectivamente.  O treinamento de força potencializou o 

aumento na produção de nitrito com a suplementação de S. platensis nas três doses 

testadas: 50, 150 e 500 mg/kg. Os valores passaram de 59 ± 8 (GS50) para 75 ± 13 

(GT50); de 70 ± 7 (GS150) para 89 ± 7 (GT150) e de 88 ± 7 (GS500) para 112 ± 3 

(GT500) (Gráfico 19A). 

Com relação à produção de nitrito na aorta dos grupos sedentários, a 

suplementação com a dose de 150 mg/kg de S. platensis promoveu um aumento 

significativo (43 ± 6 µM) quando foi comparado com GS (28 ± 6 µM). No entanto a 

maior produção de nitrito encontrada na aorta nos animais suplementados foi com a 

dose de 500 mg/kg quando se comparou com os valores de GS50 e GS150 (71 ± 7 

vs. 31 ± 10; 43 ± 5 µM) (Gráfico 19B).  Acerca da produção de nitrito na aorta dos 

ratos submetidos ao treinamento de força (40 ± 5 µM), esta não foi alterada quando 

os animais treinados receberam suplementação com S. platensis na dose de 50 
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mg/kg (47 ± 7 µM).  Entretanto, com o aumento da dose para 150 mg/kg e 500 

mg/kg de S. platensis a produção plasmática de nitrito foi aumentada para 57 ± 6 e 

86 ± 5 µM, respectivamente. Sendo o maior aumento na produção de nitrito na aorta 

dos animais treinados e suplementados com 500 mg/kg de S. platensis comparado 

com GT, GT50 e GT150 (86 ± 5 vs. 40 ± 5, 47 ± 7; 57 ± 6 µM). (Gráfico 19A) 

Quando se comparou os grupos sedentários e os exercitados se verificou que 

em todos os grupos submetidos ao treinamento de força a produção de nitrito na 

aorta foi maior do que para os grupos sedentários. Os valores de nitrito nos ratos 

submetidos ao treinamento de força isolado e aos sedentários foram de 40 ± 5 e 

28 ± 6 µM, respectivamente.  O treinamento de força potencializou o aumento na 

produção de nitrito com a suplementação de S. platensis nas três doses testadas: 

50, 150 e 500 mg/kg. Os valores passaram de 31 ± 10 µM (GS50) para 47 ± 7 µM 

(GT50); de 43 ± 5 µM (GS150) para 57 ± 6 µM (GT150) e de 71 ± 7 µM (GS500) 

para 86 ± 5 µM (GT500) (Gráfico 19B). 
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Gráfico 19 – Concentrações de nitrito no plasma sanguíneo (A) e na aorta (B), obtido após 

oito semanas de intervenção para os grupos GS ( ), GS50 ( ), GS150 ( ), GS500 

( ), GT ( ) e GT50 ( ), GT150 ( ) e GT500 ( ). 
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As colunas e as barras verticais representam a média e o d.p.m., respectivamente (n = 8). 

*p < 0,05 GS vs. GS150; GS vs. GS500; GT vs. GT150; GT vs. GS500; #p < 0,05 GS50 vs. 

GS500; GT50 vs. GT500; †p < 0,01 GS150 vs. GS500; GT150 vs. GT500; §p < 0,01 GS vs. 

GT; GS50 vs. GT50; §p < 0,01 GS150 vs. GT150; §p < 0,01 GS500 vs. GT500.  

 
Fonte: Brito, 2014 
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5.8 Efeito do treinamento de força e da suplementação com S. platensis sobre 

a produção de malondialdeído 

Entre os grupos sedentários, a suplementação com S. platensis nas doses de 

150 e 500 mg/kg promoveram uma redução significante na produção plasmática de 

malondialdeído  quando comparado com grupo sedentário que não recebeu a S. 

platensis (6,8 ± 0,7 vs. 8,4 ± 1,0 e 5,0 ± 0,1 vs. 8,4 ± 1,0 nmol/L, respectivamente) e 

com o grupo suplementado na dose de 50 mg/kg (6,8 ± 0,7 vs. 8,2 ± 2,0 e 5,0 ± 0,1 

vs. 8,2 ± 2,0 nmol/L, respectivamente). Sendo a produção de MDA no grupo 

sedentário suplementado com S. platensis na dose de 500 mg/kg menor do que os 

valores encontrados nos grupos GS, GS50, GS150 (5,0 ± 0,1 vs. 8,3 ± 1,1; 8,2 ± 2,0 

e 6,8 ± 0,7 nmol/L, respectivamente). Para os grupos submetidos ao treinamento de 

força, os animais que foram suplementados com as doses de 150 e 500 mg/kg 

apresentaram uma redução significativa na produção plasmática de MDA quando 

comparado com os valores encontrados no grupo submetido apenas ao treinamento 

de força (5,6 ± 0,4 vs. 7,1 ± 1,0 e 3,9 ± 0,4 vs. 7,1 ± 1,0 nmol/L, respectivamente) e 

aos valores encontrados do grupo submetido ao treinamento e tratado com a dose 

de 50 mg/kg (5,6 ± 0,4 vs. 6,9 ± 2,0 e 3,9 ± 0,4 vs. 6,9 ± 2,0 nmol/L, 

respectivamente) (Gráfico 20A). 

Em todos os grupos submetidos ao treinamento de força a produção 

plasmática de MDA foi menor do que para os grupos sedentários. Os valores de 

MDA nos ratos submetidos ao treinamento de força isolado e aos sedentários foram 

de 7,1 ± 1,0 e 8,3 ± 1,1 nmol/L, respectivamente.  O treinamento de força 

potencializou a redução na produção de MDA com a suplementação de S. platensis 

nas três doses testadas: 50, 150 e 500 mg/kg. Os valores passaram de 8,2 ± 2,0 

(GS50) para 6,9 ± 2,0 (GT50); de 6,8 ± 0,7 (GS150) para 5,6 ± 0,4 (GT150) e de 

5,0 ± 0,1 (GS500) para 3,9 ± 0,4 (GT500) nmol/L (Gráfico 20A). 

 De forma similar, a produção de MDA na aorta dos grupos sedentários foi 

reduzida de forma significante quando os animais foram suplementados com as 

doses de 150 e 500 mg/kg comparado com o GS (18 ± 2 vs. 26 ± 7 e 10 ± 3 vs. 

26 ± 7 µM/g, respectivamente) e o GS50 (18 ± 2 vs. 24 ± 2 e 10 ± 3 vs. 24 ± 2 µM/g, 

respectivamente). Mas a suplementação com a dose de 500 mg/kg promoveu as 

maiores reduções de MDA quando comparado com os demais grupos sedentários 

(10 ± 3 vs. 26 ± 7, 24 ± 2 e 18 ± 2 µM/g). Entre os grupos submetidos ao treinamento 

de força, os grupos suplementados com as doses de 150 e 500 também 
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promoveram redução significante na produção de MDA na aorta quando comparado 

com o grupo submetido apenas ao treinamento de força (10 ± 2 vs. 16 ± 3 e 5 ± 3 vs. 

16 ± 3 µM/g, respectivamente) e ao grupo treinado e suplementado com a dose de 

50 mg/kg (10 ± 2 vs. 15 ± 2 e 5 ± 3 vs. 15 ± 2 µM/g, respectivamente). Na 

comparação entre os grupos sedentários e exercitados, o treinamento de força 

potencializou a redução na produção MDA com a suplementação de S. platensis nas 

três doses testadas: 50, 150 e 500 mg/kg. Os valores passaram de 26 ± 6 (GS) para 

16 ± 3 (GT) µM/g; 24 ± 2 (GS50) para 15 ± 2 (GT50) µM/g; de 18 ± 2 (GS150) para 

10 ± 21 (GT150) µM/g e de 10 ± 3 (GS500) para 5 ± 3 (GT500) µM/g (Gráfico 20B). 

No coração, os grupos sedentários suplementados com S. platensis nas 

doses de 150 e 500 mg/kg apresentaram uma redução significante na produção de 

MDA quando comparado com GS (24 ± 3 vs. 30 ± 4 e 15 ± 3 vs. 30 ± 4 µM/g, 

respectivamente) e GS50 (24 ± 3 vs. 31 ± 6 e 15 ± 3 vs. 31 ± 6 µM/g, 

respectivamente). Mas a suplementação com a dose de 500 mg/kg promoveu as 

maiores reduções de MDA quando comparado com os demais grupos sedentários 

(15 ± 3 vs. 30 ± 4; 31 ± 6 e 24 ± 3 µM/g). Também entre os grupos treinados, a 

produção de MDA foi reduzida no músculo cardíaco quando eles foram 

suplementados com as doses de 150 e 500 mg/kg comparado com GT (12 ± 3 vs. 

16 ± 5 e 5 ± 3 vs. 16 ± 5 µM/g, respectivamente) e GT50 (12 ± 3 vs. 15 ± 2 e 5 ± 3 

vs. 16 ± 1 µM/g, respectivamente). Além disso, na comparação entre os grupos 

sedentários e exercitados, verifico-se que o treinamento potencializou a menor 

produção de MDA quando GT foi comparado à GS (16 ± 6 vs. 29 ± 4 µM/g), GT50 foi 

comparado com GS50 (15 ± 2 vs. 31 ± 6 µM/g); GT150 foi comparado com GS150 

(12 ± 3 vs. 24 ± 3 µM/g) e GT500 foi comparado com GS500 (5 ± 3 vs. 15 ± 3 µM/g) 

(Gráfico 20C).  

Diferentemente do plasma, da aorta e coração, no fígado apenas os grupos 

suplementados com a dose de 500 mg/kg apresentaram redução de MDA. Entre os 

grupos sedentários, apenas GS500 apresentou uma redução significativa quando 

comparado com GS, GS50 e GS150 (14 ± 2 vs. 24 ± 5; 19 ± 4 e 20 ± 3 µM/g, 

respectivamente). Do mesmo modo, entre os grupos treinados GT500 apresentou 

uma redução significativa na produção de MDA do fígado quando comparado com 

GT, GT50 e GT150 (8 ± 2 vs. 19 ± 4; 19 ± 5 e 18 ± 3 µM/g, respectivamente). Na 

comparação entre os grupos sedentários e exercitados, quando o grupo treinado foi 

suplementado com a dose de 500 mg/kg houve uma menor produção de MDA em 
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relação ao grupo sedentário exposto a mesma condição  (8 ± 2 vs. 14 ± 2 µM/g) 

(Gráfico 20D). 

No quadríceps, a produção de MDA foi reduzida de forma significante apenas 

no grupo tratado com a dose de 500 mg/kg de S. platensis quando comparado com 

GS, GS50 e GS150 (10 ± 2 vs. 14 ± 4; 16 ± 2 e 15 ± 3 µM/g, respectivamente). De 

forma similar entre os grupos treinados apenas o suplementado com a dose de 500 

mg/kg promoveu redução significante na produção de MDA quando comparado com 

GT, GT50 e GT150 (4 ± 2 vs. 10 ± 4; 15 ± 4 e 12 ± 3 µM/g, respectivamente). Além 

disso, na comparação entre os grupos sedentários e exercitados, GT500 apresentou 

menor produção de MDA em relação à GS500 (4 ± 2 vs. 10 ± 2 µM/g) (Gráfico 20E). 
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Gráfico 20. Concentração de malondialdeído no plasma sanguíneo (A), aorta (B), coração 
(C), fígado (D) e quadríceps (E) obtido após oito semanas de tratamento para os grupos GS 

( ), GS50 ( ), GS150 ( ), GS500 ( ), GT ( ) e GT50 ( ), GT150 ( ) e GT500 ( ). 
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As colunas e as barras verticais representam a média e o d.p.m., respectivamente (n = 8). 

*p < 0,05 GS vs. GS150; GS vs. GS500; GT vs. GT150; GT vs. GT500; 
#p < 0,05 GS50 vs. GS150; GS50 vs. GS500; GT50 vs. GT150; GT50 vs. GT500; 
†p < 0,01 GS150 vs. GS500; GT150 vs. GT500; §p < 0,01 GT vs. GS; GT50 vs. GS50; 

GT150 vs. GS150; GT500 vs. GS500. 

 
Fonte: Brito, 2014 
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5.9 Efeito do treinamento de força e da suplementação com S. platensis na 

determinação da atividade antioxidante 

Entre os grupos sedentários, apenas a suplementação com S. platensis na 

dose de 500 mg/kg promoveu um aumento significante no percentual de inibição da 

oxidação plasmática quando comparado com grupo sedentário que não recebeu a S. 

platensis (70 ± 2 vs. 50 ± 5 %, respectivamente), com o grupo suplementado na 

dose de 50 mg/kg (70 ± 2 vs. 54 ± 4 %, respectivamente) e com o grupo 

suplementado na dose de 150 mg/kg (70 ± 2 vs. 62 ± 3 %, respectivamente). Para 

os grupos submetidos ao treinamento de força, os animais que foram 

suplementados com as doses de 150 e 500 mg/kg apresentaram um aumento 

significante no percentual de inibição da oxidação plasmática quando comparado 

com os valores encontrados no grupo submetido apenas ao treinamento de força 

(82 ± 2 vs. 65 ± 2 e 93 ± 2 vs. 65 ± 2 %, respectivamente) e aos valores encontrados 

do grupo submetido ao treinamento e tratado com a dose de 50 mg/kg (82 ± 2 vs. 

67 ± 2 e 93± 2 vs. 67 ± 2 %, respectivamente) (Gráfico 21A). 

Em todos os grupos submetidos ao treinamento de força o percentual de 

inibição da oxidação plasmática foi maior do que para os grupos sedentários. Os 

valores de percentual nos ratos submetidos ao treinamento de força isolado e aos 

sedentários foram de 65 ± 2 e 50 ± 5 %, respectivamente.  O treinamento de força 

potencializou o percentual de inibição da oxidação com a suplementação de S. 

platensis nas três doses testadas: 50, 150 e 500 mg/kg. Os valores passaram de 

54 ± 4 (GS50) para 67 ± 2 (GT50); de 62 ± 3 (GS150) para 82 ± 2 (GT150) e de 

74 ± 2 (GS500) para 93 ± 2 (GT500) % (Gráfico 21A). 

 De forma similar, o percentual de inibição da oxidação aorta dos grupos 

sedentários foi aumentado de forma significante quando os animais foram 

suplementados apenas com a dose 500 mg/kg comparado com o GS (27 ± 2 vs. 

12 ± 4 %, respectivamente), com o GS50 (27 ± 2 vs. 14 ± 2 %, respectivamente) e 

com GS150 (27 ± 2 vs. 17 ± 2 %, respectivamente). Entre os grupos submetidos ao 

treinamento de força, os grupos suplementados com as doses de 150 e 500 

promoveram aumento significante no percentual de inibição da oxidação na aorta 

quando comparado com o grupo submetido apenas ao treinamento de força (35 ± 6 

vs. 25 ± 7 e 40 ± 3 vs. 25 ± 7 %, respectivamente) e ao grupo treinado e 

suplementado com a dose de 50 mg/kg (35 ± 6 vs. 25 ± 5 e 40 ± 3 vs. 25 ± 5 %, 
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respectivamente). Na comparação entre os grupos sedentários e exercitados, o 

treinamento de força potencializou o percentual de inibição da oxidação com a 

suplementação de S. platensis nas três doses testadas: 50, 150 e 500 mg/kg. Os 

valores passaram de 12 ± 4 (GS) para 25 ± 7 (GT) %; 14 ± 2 (GS50) para 25 ± 5 

(GT50) %; de 17 ± 2 (GS150) para 35 ± 6 (GT150) % e de  27 ± 2 (GS500) para 

43 ± 3 (GT500) % (Gráfico 21B). 

No coração, os grupos sedentários suplementados com S. platensis apenas 

com a dose de 500 mg/kg apresentaram um aumento significante no percentual de 

inibição da oxidação quando comparado com GS (30 ±  3 vs. 10 ± 4 %, 

respectivamente) e GS50 (30 ±  3 vs. 11 ± 6 %, respectivamente) e GS150 (30 ±  3 

vs. 16 ± 3 %, respectivamente). Mas, entre os grupos treinados o no percentual de 

inibição da oxidação foi aumentado no músculo cardíaco quando eles foram 

suplementados com as doses de 150 e 500 mg/kg comparado com GT (32 ± 3 vs. 

23 ± 3 e 48 ± 2 vs. 23 ± 3 %, respectivamente) e GT50 (32 ± 3 vs. 27 ± 6 e 48 ± 2 vs. 

27± 6 %, respectivamente). Além disso, na comparação entre os grupos sedentários 

e exercitados, verifico-se que o treinamento potencializou no percentual de inibição 

da oxidação quando GT foi comparado à GS (23 ± 3 vs. 10 ± 4 %), GT50 foi 

comparado com GS50 (27 ± 6 vs. 11 ± 6 %); GT150 foi comparado com GS150 

(32 ± 3 vs. 16 ± 3 %) e GT500 foi comparado com GS500 (48 ± 2 vs. 30 ±  3 %) 

(Gráfico 21C).  

Similarmente ao plasma, a aorta e ao coração, no fígado apenas o grupo 

suplementados com a dose de 500 mg/kg apresentaram aumento no percentual de 

inibição da oxidação entre os grupos sedentários quando comparado com GS, GS50 

e GS150 (64 ± 2 vs. 40 ± 5; 42 ± 4 e 44 ± 3 %, respectivamente). Diferentemente, 

entre os grupos treinados os grupos suplementados com a doses de 150 e 500 

mg/kg de S. platensis apresentaram um aumento significante no percentual de 

inibição de oxidação quando comparado com GT (68 ±  2 vs. 47 ± 6 e 82 ±  2 vs. 

47 ± 6 %, respectivamente) e GT50 (68 ±  2 vs. 49 ± 5 e 82 ±  2 vs. 49 ± 5 %, 

respectivamente). Na comparação entre os grupos sedentários e exercitados, 

quando o grupo treinado foi suplementado com a dose de 150 mg/kg (68 ± 2 vs. 

44 ± 3 %) e 500 mg/kg houve um maior percentual de inibição da oxidação MDA em 

relação ao grupo sedentário exposto a mesma condição  (82 ± 2 vs. 44 ± 2 µM/g) 

(Gráfico 21D). 
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No quadríceps, o percentual de inibição da oxidação foi aumentado de forma 

significante apenas no grupo treinado e tratado com a dose de 500 mg/kg de S. 

platensis quando comparado com GT, GT50 e GT150 (40 ± 3 vs. 17 ± 2 ; 19 ± 3 e 

27 ± 2 %, respectivamente). Além disso, na comparação entre os grupos sedentários 

e exercitados, GT500 apresentou maior o percentual de inibição da oxidação em 

relação à GS500 (40 ± 3 vs. 20 ± 4 %) (Gráfico 21E). 
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Gráfico 21. Percentual de inibição da oxidação no plasma sanguíneo (A), aorta (B), coração 
(C), fígado (D) e quadríceps (E) obtido após oito semanas de tratamento para os grupos GS 

( ), GS50 ( ), GS150 ( ), GS500 ( ), GT ( ) e GT50 ( ), GT150 ( ) e GT500 ( ). 
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As colunas e as barras verticais representam a média e o d.p.m., respectivamente (n = 8).
 
*p < 

0,05 GS vs. GS500; GT vs. GT150; GT vs. GT500; 
#
p < 0,05 GS50 vs. GS500; GT50 vs. GT150; 

GT50 vs. GT500; 
†
p < 0,01 GS150 vs. GS500; GT150 vs. GT500; 

§
p < 0,01 GS vs. GT; GS50 vs. 

GT50; GS150 vs. GT150; GS500 vs. GT500. 

Fonte: Brito, 2014 
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O presente estudo demonstrou que a suplementação crônica com Spirulina 

platensis nas doses de 150 e 500 mg/kg ou um programa de treinamento de força 

são isoladamente capazes de promover na aorta de rato um aumento na reatividade 

relaxante à ACh e uma diminuição na reatividade contrátil à FEN, e ainda que a 

combinação destes dois tratamentos  potencializam estes efeitos. O mecanismo pelo 

qual estes efeitos ocorrem envolve liberação de óxido nítrico, redução do estresse 

oxidativo e da inflamação sistêmica. Nesse sentido, esses dados demonstram pela 

primeira vez que a ação sinérgica entre o treinamento de força e S. platensis resulta 

em uma melhoria da reatividade vascular. Além de poderem ser utilizados como um 

indicativo para os benefícios do uso isolado ou associado do treinamento de força e 

da S. platensis no tratamento profilático não farmacológico das doenças 

cardiovasculares que envolvem alterações na reatividade vascular. 

Nessa pesquisa demonstrou-se o efeito crônico da suplementação alimentar 

com o pó liofilizado de S. platensis, que é umas das formas mais comuns de 

inúmeros produtos vendidos à base dessa alga no mercado, na reatividade vascular 

em aorta de ratos Wistar saudáveis. Estudos prévios já haviam mostrado tanto 

redução da atividade contrátil quanto melhoria da atividade relaxante em anéis 

aórticos isolados. No entanto, a maioria destes estudos prévios investigaram os 

efeitos in vitro do extrato etanólico bruto da espécie S. maxima em ratos saudáveis 

(PAREDES-CARBAJAL et al., 2001) e em ratos obesos (MASCHER et al., 2006; 

JUÁREZ-OROPEZA et al., 2009). Até o momento, apenas um estudo havia buscado 

avaliar a influência da S. platensis na resposta vascular em anéis aórticos de ratos. 

Nessa pesquisa foram utilizados polissacarídios isolados de S. platensis para 

realizar uma suplementação durante seis semanas em ratos diabéticos (Huang et 

al., 2005).  

Frente a essas premissas questionou-se se uma suplementação alimentar 

crônica com o pó liofilizado de S. platensis também seria eficaz em promover esses 

mesmos efeitos em ratos saudáveis. Para isso, ratos Wistar foram suplementados 

durante 8 semanas com S. platensis nas doses de 50, 150 e 500 mg/kg e após esse 

período foram eutanasiados para a indução de curvas concentração-resposta 

cumulativa à fenilefrina (FEN) (10-9-10-3 M) ou com acetilcolina (ACh) (10-11-10-4 M) 

em anéis aórticos com e sem endotélio funcional. Como resultado verificou-se que 

as doses de 150 e 500 mg/kg promoveram um aumento na reatividade relaxante à 
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ACh (Gráfico 11 e 12), e a dose de 500 mg/kg uma diminuição na reatividade 

contrátil à FEN (Gráfico 3 e 4), sendo esse efeito este totalmente dependente de 

endotélio funcional (Gráfico 7 e 8).  Sugerindo que, in vivo, S. platensis altera a 

reatividade da aorta favorecendo o relaxamento vascular de maneira dependente de 

dose e de fatores derivados do endotélio vascular, mesmo em animais saudáveis. 

No estudo de Huang et al., (2005), foram realizadas administrações por via oral com 

os polissacarídeos da S. platensis nas doses de 12,261, 36,783 e 110,349 mg/kg 

nos ratos diabéticos e os autores relataram que a melhora na reatividade vascular 

dos animais surgiu apenas na última dose de 110,349 mg/kg. No nosso estudo 

também identificamos aumento na resposta relaxante e redução na resposta 

contrátil a partir da dose 150 mg/kg, dose esta próxima a utilizada no estudo citado, 

mas diferente desse estudo, onde os ratos diabéticos já possuíam uma disfunção 

endotelial instalada, nossos animais eram saudáveis, com isso, os presentes 

resultados sugerem que a suplementação com o pó liofilizado da S. platensis é 

bastante eficaz para a prevenção da disfunção endotelial, tendo em vista que o 

esperado era que alterações significantes nos nossos resultados surgissem apenas 

na dose de 500 mg/kg.                                                    

Além disso, a importância deste estudo ter sido feito com a espécie de S. 

platensis está no aspecto regional, uma vez que, a S. platensis é encontrada nas 

águas com maiores concentrações de sal, tal como um viveiro temporário pouco 

antes da seca (CIFERRE et al., 1983) propriedade que caracteriza a região nordeste 

do Brasil. Isso sugere que ela é plausível de ser considerada uma possibilidade 

econômica para esta região, graças às possibilidades de utilização como 

suplemento alimentar com possibilidades de melhorar a atividade vasomotora e 

reduzir a pressão arterial. 

A melhoria na reatividade vascular, representada pela redução na atividade 

contrátil (PARKER et al., 1997; LAUGHLIN et al., 2001; DELBIN et al., 2011; DELBIN 

et al., 2012; OKUDAN et al., 2012) e aumento na reatividade relaxante (YEN et al., 

1995; LAUGHLIN et al., 2001; DE MORAES et al., 2007; DE MORAES et al., 2008; 

KHAZAEI et al., 2009; VALGAS DA SILVA et al., 2014) já está bem estabelecida 

para a modalidade de exercício aeróbio. No entanto, para a modalidade de 

treinamento de força, até o presente momento, essa é uma literatura bastante 

escassa. Por esse motivo também buscou-se investigar a relação entre o 

treinamento de força e a melhora da função endotelial utilizando metodologias mais 
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diretas como a reatividade vascular.  Para isso, ratos Wistar saudáveis foram 

submetidos a um programa de treinamento de força com carga progressiva durante 

um período de 8 semanas e após esse período foram eutanasiados para a indução 

de curvas concentração-resposta cumulativa à FEN (10-9-10-3 M) ou com ACh (10-11-

10-4 M) em anéis aórticos com e sem endotélio funcional. 

Primeiramente, para confirmar a eficácia do protocolo de exercício adotado no 

presente estudo, foi feita uma avaliação do desempenho muscular através do tempo 

de execução que o animal despendia para executar as séries de exercício durante o 

período de intervenção e também através da mensuração de enzimas como a 

lactato desidrogenase e a creatina quinase com o intuito de observar um aumento 

na atividade das mesmas em função da intensidade do exercício, mas sem que essa 

levasse a um estresse muscular exacerbado (SIEKMANN et al., 2002). 

Com isso, o programa de treinamento resultou em redução significativa no 

tempo que o animal utilizava para executar os saltos em cada série de exercício na 

última semana do protocolo de exercício quando comparado à primeira sessão, 

confirmando a eficácia do protocolo de treinamento utilizado em aumentar os níveis 

de força dos animais (Gráfico 1). Além disso, não foi verificado aumento significante 

na atividade da lactato desidrogenase e da creatina quinase em nenhum dos grupos 

treinados quando comparado com o seu grupo controle (Gráfico 2A e 2B), indicando 

que apesar do treinamento de força ter sido constituído por cargas progressivas, não 

desencadeou um estresse exagerado na musculatura esquelética, o que poderia 

conduzir ao fenômeno chamado de overtraining.  

Smith (2004) define o overtraining como o resultado de um excesso de cargas 

de treino acompanhado por um tempo insuficiente de recuperação. Este autor 

sugere que o treinamento excessivo causa traumas teciduais repetitivos, para o 

músculo e/ou tecido conjuntivo e/ou estruturas ósseas, que resulta inicialmente em 

inflamação muscular local que evolui cronicamente para níveis sistêmicos. Neste 

ínterim, o tecido traumatizado promove a migração das células pró-inflamatórias que 

por sua vez aumenta a síntese de um grupo de moléculas inflamatórias, as citocinas, 

responsáveis por coordenar as diferentes respostas como o aumento de proteína C 

reativa e aumento do estresse oxidativo, que por sua vez disparam reações neuro-

hormonais promovendo aumento de atividade simpática, redução na produção de 

hormônios anabólicos e aumento de hormônios catabólicos. 
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Portanto, recursos extra-treinamento (recursos ergogênicos) que possam 

diminuir qualquer um destes processos tem sido bastante investigados na nutrição 

esportiva. O treinamento está envolvido na modificação do status antioxidante e a 

suplementação de substâncias antioxidantes é utilizada para atenuar o estresse 

oxidativo e os danos provocados pelas altas cargas de treinamento as quais os 

atletas são constantemente submetidos (MARTARELLI; POMPEI, 2009; 

MARGARITIS et al., 2003). 

Apesar disso, poucos estudos tem avaliado o efeito da S. platensis no 

desempenho físico em resposta ao exercício. Nesse sentido, Lu et al. (2006) 

demonstraram alterações positivas nas concentrações plasmáticas de MDA, SOD, 

LDH, e GPx após a suplementação de S. platensis por três semanas em indivíduos 

destreinados e uma única sessão de exercício. Franca et al. (2008) complementam 

que a administração aguda de S. maxima promove um efeito protetor contra a 

proteólise em atletas submetidos a corridas de 10 km. Kalafati et al. (2010) 

verificaram que indivíduos fisicamente ativos quando suplementados por 4 semanas 

com de S. maxima na dose de 6 g/dia apresentaram um aumento significativo no 

desempenho ao exercício através de uma atenuação no MDA e pelo aumento na 

GSH. 

Nesse sentido, os presentes dados corroboram com os resultados anteriores 

desses estudos, uma vez que foi verificado que o grupo de animais treinado e 

suplementado com a dose de 500 mg/kg de S. platensis, apresentou os menores 

valores no tempo de execução quando comparado ao grupo submetido apenas ao 

protocolo de exercício, nas três ultimas semanas de treinamento (Gráfico 1), 

indicando um possível efeito ergogênico da S. platensis. Além disso, os menores 

valores de LDH, CK (Gráfico 2A e 2B) PCR (Gráfico 2C) e de MDA no plasma, no 

fígado e no quadríceps na dose de 500 mg/kg (gráfico 20), indicam que S. platensis, 

tem um papel relevante na proteção contra os fatores que podem desencadear o 

dano muscular, o estresse oxidativo e o processo inflamatório, reduzindo assim as 

chances de overtraining. Dessa forma, uma melhor recuperação entre as cargas de 

treinamento podem ser a explicação para o melhor desempenho observado neste 

grupo nas semanas finais do protocolo de treinamento.  

Desse modo, a presente pesquisa é pioneira em demonstrar a influência da S. 

platensis na melhora do desempenho muscular e proteção contra o dano muscular, 

estresse oxidativo e inflamação em resposta ao treinamento de força, dando 
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subsídios para que mais estudos sejam realizados tanto com atletas/indivíduos que 

estiverem com condições nutricionais e de treinamento adequados/desequilibrados, 

em busca da possibilidade de consolidação para seu efeito ergogênico. 

Com relação ao papel do treinamento de força sobre a reatividade vascular, 

três estudos demonstraram melhoria da atividade relaxante (FIGARD et al. 2006; 

HARRIS et al., 2010; ARAÚJO et al., 2013), sendo apenas em um deles avaliada a 

atividade contrátil, tendo sido observada uma redução desta atividade (ARAÚJO et 

al., 2013). Apesar das alterações na responsividade em resposta ao exercício de 

força estar sendo investigada, os protocolos de treinamento são bastante distintos e 

distantes do que poderia ser extrapolado para humanos. Figard et al. (2006) 

realizaram um treinamento de força isométrico por um período 14 semanas em ratas 

e avaliaram a reatividade relaxante nos anéis de aorta através de uma curva 

cumulativa à ACh. Já Harris et al. (2010) submeteram ratos idosos a um treinamento 

de força que consistia em subir uma escada com uma carga de trabalho amarrada à 

base da cauda por 6 semanas e a reatividade relaxante da artéria femural foi 

avaliada através de curvas concentração-resposta à ACh. Recentemente, Araújo et 

al. (2013) submeteram animais hipertensos à um treinamento de quatro semanas, 

realizado 3 vezes por semana com carga contínua de 50% de 1 RM e 3 séries de 10 

repetições motivadas por  estímulos elétricos através de eletrodos ligados a cauda e 

após esse treinamento, a reatividade vascular foi mensurada em artéria mesentérica 

FEN. Apesar de serem diferentes modelos metodológicos e reatividade relaxante foi 

melhorada significantemente, contudo apenas ela foi verificada.  

Enquanto isso, em nosso estudo, além de avaliar a reatividade relaxante e 

contrátil, o protocolo de treinamento utilizado foi similar ao praticado por humanos 

em condições reais de atividade física, com exercícios de saltos, simulando o 

exercício de agachamento. O protocolo era constituído por 4 séries de 10 repetições, 

com carga progressiva partindo de 50 até 80% de 1 Repetição Máxima por um 

período de 8 semanas, cumprindo com as premissas adequadas para prescrição de  

exercício para humanos (GARBER et al., 2011). Este protocolo já havia sido 

proposto para induzir hipertrofia muscular em ratos (MARQUETI et al., 2006). Assim 

esses dados demonstraram que o efeito de melhoria relaxante e redução da 

resposta contrátil já consolidado na literatura para o treinamento aeróbico também é 

observado para o treinamento de força adotado nesse estudo com características 

mais próximos das adotadas por humanos. Nossos resultados sugerem então que 
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uma melhor resposta vasodilatadora e uma inibição vasoconstritora poderiam 

explicar a redução da pressão arterial que tem sido observada em humanos que se 

submetem a programas de treinamento de força, como já bem descrito em artigos 

(LIMA et al., 2011; BRITO et al., 2014) e metanálises publicadas (CARDOSO et al., 

2010; ANUNCIAÇÃO; POLITO, 2011), mas para confirmar essa premissa, essa 

metodologia deve ser novamente realizada no futuro em  um estudo com animais 

hipertensos. 

Diferentemente das pesquisas anteriores, o atual estudo teve como proposta 

avaliar uma possível potencialização dos efeitos benéficos do treinamento de força e 

da S. platensis destacados anteriormente, fazendo o uso do treinamento em 

conjunto com a suplementação. E de fato, identificou-se as maiores reduções na 

potência contrátil (gráfico 5C e 5D) e os maiores aumentos da potência relaxante 

(gráfico 13C e 13D) nos grupos treinados e suplementados concomitantemente com 

as doses de 150 e 500 mg/kg de S. platensis indicando um efeito sinérgico entre 

treinamento e suplementação nutricional com S. platensis.  

Nossos dados demonstraram que, apesar da suplementação na dose de 

150 mg/kg no grupo sedentário promover alterações significativas na reatividade 

vascular em relação ao seu controle, ela não promoveu repostas superiores quando 

comparado ao programa de treinamento isolado, indicando que o treinamento físico 

foi mais efetivo que esta dose de S. platensis. No entanto, esta mesma dose de 

150 mg/kg foi capaz de aprimorar a redução da resposta contrátil e aumento 

relaxante que havia sido demonstrado no protocolo constituído apenas do 

treinamento de força. Por outro lado, a suplementação na dose de 500 mg/kg no 

grupo sedentário promoveu alterações na reatividade vascular de modo equivalente 

aos efeitos promovidos pelo treinamento de força isolado, indicando ser tão eficaz 

quanto o treinamento e ainda potencializou as respostas quando concomitante com 

ao treinamento de força (gráfico 6 e 14). Assim, a S. platensis associada ao 

treinamento de força demonstram uma melhor resposta do que a ação isolada de 

cada um dos tratamentos, mesmo separadamente já apresentando benefícios 

significantes.   

Considerando os estudos que envolveram a influência da S. maxima na 

melhora na atividade relaxante e redução da resposta contrátil, alguns mecanismos 

já foram propostos para explicar tais respostas. Paredes-Carbajal et al., (2001) 

demonstrou que o extrato etanólico bruto de S. maxima, testado in vitro,  promoveu 
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uma diminuição na potência contrátil à fenilefrina e o aumento na reatividade 

relaxante em anéis de aorta de ratos. Em anéis com o endotélio, estes efeitos foram 

bloqueados por L-NAME, sugerindo que o extrato de S. maxima aumenta a 

síntese/liberação basal de NO. Utilizando os mesmos procedimentos 

farmacológicos, mas agora em anéis aórticos de ratos obesos, Mascher et al.(2006) 

e Juárez-Oropeza et al. (2009) encontraram resultados similares ao estudo anterior, 

tanto em relação à resposta relaxante e contrátil quanto a participação da via do NO. 

Apesar dos possíveis mecanismos terem sido pesquisados nos estudos com S. 

maxima, no único estudo encontrado utilizando os polissacarídeos da S. platensis 

nenhum mecanismo foi investigado (HUANG et al., 2005). Apesar disso pode-se 

conjecturar que constituintes presentes na S. platensis, como a ficocianina, pode 

cronicamente aumentar a expressão da sintase de óxido nítrico endotelial e 

consequentemente promover uma maior biodisponibilidade de óxido nítrico 

(ICHIMURA et al. 2013). 

Considerando o maior volume de trabalhos previamente realizados com 

treinamento aeróbio, muitos mecanismos já foram propostos para explicar a melhor 

reatividade vascular, tais como, aumento na atividade da superóxido dismutase e da 

glutationa redutase (OKUDAN et al., 2012), redução na expressão de proteína pro-

oxidante como a p47phox, diminuição na produção de IL-6 e aumento nos níveis de 

óxido nítrico (DELBIN et al., 2011), significativa participação da via do óxido nítrico e 

menor participação do estresse oxidativo (DELBIN et al., 2012), aumento na 

participação da via receptores muscarínicos/eNOS/NO e nos níveis basais de cGMP 

(DE MORAES et al., 2007; VALGAS DA SILVA et al., 2014), maior expressão da 

SOD (DE MORAES et al., 2008; KHAZAEI et al., 2009).  

Dos três estudos prévios que foram constituídos por protocolos de 

treinamento de força, dois confirmaram que o aprimoramento relaxante se deu por 

mecanismos dependentes do endotélio, via aumento na produção de NO e fator 

hiperpolarizante derivado do endotélio (FIGARD et al. 2006), além do aumento na 

expressão da Hsp90, um regulador da atividade e do acoplamento da eNOS 

(HARRIS et al., 2010). Apesar de Araújo et al. (2013) encontrar pela primeira vez 

uma redução na reatividade contrátil em resposta ao treinamento de força, o 

mecanismos envolvido não foi investigado, no entanto ele aponta que a inibição da 

elevação da pressão arterial sob as condições deste estudo, parece envolver a 

regulação de mecanismo vasoconstritor. 
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Diante do exposto acima, torna-se claro que apesar do número de pesquisas 

envolvendo a utilização do treinamento de força ter tido ultimamente um aumento 

considerável e demonstrarem a relação entre o exercício e a melhora da função 

endotelial, como a participação no NO e a atividade antioxidante, ainda necessita-se 

de mais investigações utilizando metodologias mais diretas para identificar quais são 

os mecanismos envolvidos, bem como a modulação dessas vias através de um 

produto natural como a S. platensis. 

No entanto, de acordo com a literatura é possível presumir que o estresse de 

cisalhamento (Shear Stress) promovido pelo treinamento de força atua sobre o 

VEGFR-2, que ativa a PI-3K, que é essencial para a fosforilação mediada pela 

proteína Akt e consequente ativação da eNOS, a qual tem como papel produzir a 

partir da L-arginina, NO nas células endoteliais, que por  difusão, atinge as células 

do músculo liso vascular e provoca o relaxamento através de vias dependentes do 

monofosfato cíclico de guanosina (cGMP). (DAVIS et al., 2010; GIELEN et al., 2010; 

ZARAGOZA et al., 2012). 

Na presente pesquisa, procurou-se verificar se a redução da atividade 

contrátil também seria dependente de mecanismos modulados pelo endotélio. Nesse 

sentido, a eliminação da capacidade do treinamento e da S. platensis em reduzir a 

resposta contrátil na ausência do endotélio (Gráfico 7, 8 e 9) ou na presença de L-

NAME (Gráfico 15, 16 e 17) demonstraram que a inibição da atividade contrátil 

promovida tanto pelo treinamento de força quanto pela S. Platensis foram 

dependentes do endotélio, evidenciando a participação da via do NO. Nesse sentido, 

pela primeira vez, nossos dados demonstram que a redução da resposta contrátil 

em anéis aórticos de rato após treinamento de força foi mediada por substâncias 

derivadas do endotélio. A participação do endotélio na redução da atividade contrátil 

foi acompanhada por aumento significativo na produção de nitrito tanto no plasma 

quando em amostras de aorta nas doses de 150 e 500 mg/kg de S. Platensis e 

também pelo treinamento, sendo estes efeitos potencializados quando o treinamento 

e a suplementação alimentar com S. platensis foram utilizados concomitantemente 

(Gráfico 29). Estes dados reforçam a participação do endotélio nos efeitos 

observados com o treinamento e a S. platensis, além de mostrar que essas 

respostas são moduladas no músculo liso por um aumento na biodisponibilidade do 

NO. 
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Outros estudos já haviam demonstrado a relação existente entre o aumento 

concomitante do NO com a melhoria vasomotora em resposta ao treinamento. Em 

sua maioria os estudos foram realizados com o treinamento aeróbico (DE MORAES  

et al., 2007; DE MORAES et al., 2008; Sun et al., 2008; ZHOU  et al., 2010; ROQUE 

et al., 2013). Nos estudos utilizando o treinamento de força, com humanos, 

utilizando metodologias indiretas, alguns encontraram respostas similares ao 

aeróbico (MAEDA  et al., 2006; OZAKI et al., 2013), outros não encontraram 

modificação alguma (CASEY  et al., 2007). No entanto, os estudos mais atuais 

complementam que a suplementação com produtos com a L-arginina podem 

potencializar essa resposta (TANG et al., 2011; WILLOUGHBY et al., 2011; 

ALVARES et al., 2012). Desse modo, esse estudo foi pioneiro em investigar 

diretamente a melhora da função vasomotora contrátil em resposta ao treinamento 

de força e a sua relação com a produção de NO, sendo essa potencializada pela 

suplementação alimentar com S. platensis. 

De Moraes et al. (2008) relataram que a melhora da função endotelial através 

de um pré-condicionamento com treinamento aeróbico durante 4 semanas nas 

artérias aorta e mesentérica de ratos obesos foi diretamente relacionada a um 

aumento da biodisponibilidade do NO no músculo liso. Nesse estudo a concentração 

plasmática no grupo de ratos obesos treinados foi em torno de 30 ± 2 μM. Roque et 

al., (2013), encontraram resultados similares nas artérias aorta e mesentérica de 

ratos hipertensos após submetê-los à 12 semanas de treinamento de corrida na 

esteira,  verificando uma concentração plasmática de NO de 25,4 ± 11 µM. No nosso 

estudo, as concentrações plasmáticas foram superiores para GT (75 ± 13 µM), 

resultado plausível de ser encontrado uma vez que os animais eram saudáveis, 

mesmo assim, demonstra que o treinamento de força assim com o treinamento 

aeróbico tem influência positiva sobre a melhora vascular com a maior produção de 

NO. De todo modo, tanto para os GS150 e GS500 (88 ± 7 e 70 ± 7 µM, 

respectivamente) no plasma e na aorta (71 ± 7 e 43 ± 5 µM, respectivamente) 

quanto para GT150 e GT500 (112 ± 13 e 89 ± 7 µM, respectivamente) no plasma e 

na aorta (86 ± 5 e 57 µM, respectivamente)  os valores de concentração foram ainda 

significantemente superiores, indicando que a suplementação alimentar com o pó 

liofilizado de S. platensis aumenta a biodisponibilidade plasmática e tecidual de NO 

e aprimora o efeito do treinamento de força quando utilizada em conjunto por um 

período de 8 semanas. Dessa forma, nossos dados demonstram que as 
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modificações encontradas em resposta ao treinamento de força e a S. platensis são 

moduladas por um aumento na biodisponibilidade do NO. 

Durante a revisão bibliográfica foi possível constatar que o estresse oxidativo 

é outro mecanismo que poderia está participando na modulação das respostas 

encontradas nos nossos resultados. Anteriormente foi visto que a disfunção 

endotelial é resultante principalmente da disponibilidade do NO prejudicada, devido 

uma diminuição na produção de NO e/ou um aumento na degradação do NO, 

levando a um aumento na produção de espécies reativas de oxigênio como o O2
-•, 

resultando no aumento das respostas contráteis e/ou diminuição da resposta 

vasodilatadora (TANG; VANHOUTTE, 2010).  

Nesse sentido, procuramos verificar a produção de MDA, um marcador de 

peroxidação lipídica, bem como o percentual de inibição da oxidação, um marcador 

da atividade antioxidante, em amostras de aorta e do músculo cardíaco. Com 

relação à peroxidação lipídica, verificou-se que a redução significativa de MDA nos 

dois órgãos, ocorreu para os grupos sedentários e treinados nas doses de 150 e 500 

mg/kg de S. Platensis, sendo essa redução potencializada quando o treinamento e a 

suplementação alimentar com S. platensis foram aplicados concomitantemente 

(Gráfico 20B e 20C). Com relação à atividade antioxidante, verificou-se que o 

percentual de inibição da oxidação foi aumentado significantemente também nesses 

dois órgãos, mas entre os grupos sedentários, esse aumento cocorreu apenas na 

dose de 500 mg/kg de S. Platensis, enquanto para os grupos treinados esse 

aumento ocorreu nas doses de 150 e 500 mg/kg de S. Platensis, sendo essa 

redução potencializada quando o treinamento e a suplementação alimentar com S. 

platensis foram aplicados concomitantemente (Gráfico 21B e 21C). Deste modo, 

estes resultados reforçam a participação da diminuição do estresse oxidativo na 

redução da reatividade contrátil e no aumento da reatividade relaxante, observadas 

em resposta ao treinamento de força e a suplementação com S. platensis, sugerindo 

que essas respostas são moduladas no músculo liso por um aumento na defesa 

antioxidante dos animais. 

De fato, literatura prévia demonstra que a ficocianina presente na S. platensis 

destaca-se por sua alta capacidade, antioxidante como sequestradora de radicais 

livres devido a sua estabilidade (BHAT et al., 2000) e inibidora na formação de 

radicais superóxido por redução da expressão da subunidade p22phox da 

nicotinamida adenina dinucleotídio fostato (NADPH) oxidase (MCCARTY et al., 



    145 
Brito, A. F.  Discussão 
 

 

2007; KUDDUS et al., 2013). Enquanto os carotenoides também são essenciais para 

regulação da SOD, catalase (CAT), e bloqueadora de radicais livres por quelação 

dos íons metálicos, prevenindo a peroxidação lipídica (CUVELIER, 2001). Além 

disso, a presença das vitaminas do complexo B e vitamina E também atuam como 

antioxidantes, através da captação de radicais e agentes de quelação de metal 

(CUVELIER, 2001). 

Estudos anteriores demonstraram que o treinamento aeróbico de baixa 

intensidade diminui o estresse oxidativo em diferentes tecidos, incluindo artérias de 

ratos hipertensos, aumentando a eficiência do sistema antioxidante (RUSH et al, 

2003; BERTAGNOLLI et al, 2008; AGARWAL et al, 2009.; 2012). Outros estudos 

abordando essa perspectiva têm fornecido evidências da redução na concentração 

de MDA (CHAKRAPHAN et al., 2005; EKSAKULKLA  et al., 2009; VALGAS DA 

SILVA et al., 2014) e/ou aumento nos níveis e/ou na expressão de SOD, diminuição 

na atividade da NADPH oxidase e aumento na expressão e atividade da catalase 

(DE MORAES et al., 2008; KHAZAEI et al., 2009; SINDLER et al., 2012; ROQUE et 

al., 2013; VALGAS DA SILVA et al., 2014) permitindo uma completa inversão da 

resposta contrátil aumentada e redução da resposta relaxante. Diante desses 

estudos, demonstramos pela primeira vez que, assim como para o treinamento 

aeróbico, o treinamento de força resulta em uma melhora na reatividade vascular 

mediada pela redução do estresse oxidativo.  

Frente às mudanças na reatividade vascular e aos benefícios promovidos 

pelo treinamento de força e pela suplementação alimentar com S. platensis, 

levantamos como implicação prática de que ambos são benéficos para o sistema 

vascular. Aditivamente, vale a pena investigar a potencialidade da S. platensis como 

um alimento nutracêutico e suplemento alimentar, a fim de trazer uma alternativa 

para a economia da região. Mas para isso, torna-se necessário que outras 

pesquisas ainda procurem aprofundar nossos dados, por exemplo, em animais 

portadores de algumas doenças como hipertensão, diabetes e/ou obesidade.  
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7 Conclusões 
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Neste trabalho de avaliação dos efeitos do treinamento de força e da 

suplementação alimentar com Spirulina platensis sobre a reatividade muscular da 

aorta isolada de ratos Wistar saudáveis e sobre o sistema antioxidante, pode-se 

concluir que: 

 

 O efeito do treinamento de força e da suplementação com S. platensis sobre 

o desempenho muscular, estresse muscular e inflamação sistêmica, resultou 

em:  

 Melhoria no desempenho muscular e proteção contra o dano muscular, 

estresse oxidativo e inflamação. 

 

 O efeito do treinamento de força e da Spirulina platensis sobre a reatividade 

contrátil e relaxante em aorta isolada de rato, resultou em: 

  Diminuição na reatividade contrátil à FEN bem como um aumento na 

reatividade relaxante à ACh, após a suplementação crônica com Spirulina 

platensis nas doses de 150 e 500 mg/kg; 

  Diminuição na potência contrátil à FEN e aumento na resposta relaxante à 

ACh após o programa de treinamento de força; 

  Potencialização na redução da reatividade contrátil e no aumento da 

reatividade relaxante quando há uma associação destes dois tratamentos. 

 O efeito do treinamento de força e da Spirulina platensis sobre os mecanismos 

de ação envolvidos na diminuição da reatividade contrátil e aumento da 

reatividade relaxante em aorta isolada rato, envolve: 

 Dependência de fatores derivados do endotélio vascular 

 Maior biodisponibilidade do NO no plasma e na aorta; 

 Redução da peroxidação lipídica no plasma, na aorta e no coração; 

 Aumento da atividade antioxidante no plasma, na aorta e no coração. 
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PERSPECTIVAS 

Uma vez que, os resultados encontrados no presente estudo nos trouxe as 

informações de que a Spirulina platensis pode ser utilizada como um recurso 

ergogênico em praticantes de exercício físico bem como um produto com alvo 

terapêutico. Como passo seguinte, propõe-se investigar diretamente o efeito em 

conjunto do treinamento de força e da suplementação nutricional com S. platensis 

em humanos, a fim de confirmar se nossos achados seriam reprodutíveis ou 

diretamente aplicáveis. Além disso, ainda é preciso investigar a participação de 

outros mecanismos na via de sinalização endotelial, como a participação de 

prostanoides contrateis e relaxantes, níveis de CGMP, expressão da Akt, expressão 

de enzimas como a eNOS, a mensuração do cálcio intracelular, a participação dos 

canais de cálcio e de potássio, entre outros, bem como aprofundar os estudos 

bioquímicos com relação a redução do estresse oxidativo, como verificar a 

expressão molecular da NADPH oxidade, SOD, catalase, glutationa redutase, entre 

outros. 
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