


Efeito do treinamento físico nas doenças sistêmicas com 
enfoque nos mecanismos moleculares envolvidos no controle 
da função e remodelamento do músculo cardíaco e músculo 

esquelético. 
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Projetos em andamento  
    

ü  Efeito do treinamento físico aeróbico contínuo e intervalado 

na caquexia do câncer:estudo exp. e clínico 

ü  Efeito do treinamento físico aeróbico na regulação de massa 

muscular na insuficiência cardíaca (caquexia cardíaca) e no 

envelhecimento (sarcopenia) 

ü  Relação entre potência aeróbica e longevidade: um estudo 

exploratório baseado em dados proteômica 

ü  Mecanismos envolvidos na adaptação muscular ao 

treinamento aeróbico: mitofagia e papel dos receptores β2 

adrenérgicos e função mitocondrial 

 

 



“Síndrome multifatorial caracterizada pela perda de massa 

da musculatura esquelética (com ou sem perda de massa 

gorda) que não pode ser revertida por suporte nutricional 

convencional e que resulta na progressiva incapacidade 

funcional.” Fearon et al., Lancet Oncol, 2011 

Foto extraída de  Pepersack, Lancet Oncol , 2011 

Caquexia  
  Kachexi; “kakos”  “mau”; “hexis” “estado”  

Ø  5% de massa corporal de 
forma não intencional num 
período de 12 meses  

(Morley, 2008) 



Lees J (Eur J  Cancer  Care, 2009) 
Dewys WD et al. (Am J Med, 1980) 

Bachmann J et al. (J Gastrointest Surg, 2008) 
Anker SD et al.(Lancet, 1997) 

Mak RH et al. (Pediatr Nephrol, 2006) 
Koehler F et al. (Int J Cardiol, 2007) 

Vermeeren MA et al. (Respir Med, 2006) 

Prevalência  

 

 

ü  A caquexia aumenta em 20% a 
mortalidade de pacientes com 
insuficiência cardíaca 

Anker. Eur H Journal, 1998 

 

 



Caquexia cardíaca: preditor de mortalidade na IC 

C com VO2 pico < 14mL Kg-1min-1 (n=13, 10 mortes) 

NC com VO2 pico < 14mL Kg-1min-1 (n=40, 17 mortes) 

Anker et al., 1998 
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Foto extraída de Mancini et al. Circulation , 1992 

Gráfico adaptado  de Anker et al. Eur. H Journal , 1998 



Por que estudar caquexia cardíaca? 

Global Atlas on cardiovascular disease, 
 prevention and control,pg.5, 2011  



Levando em consideração que: 

ü  Terapias que minimizem a caquexia são de grande 
relevância clínica 

ü O TF aeróbico é recomendado como adjuvante ao 
tratamento farmacológico de doenças sistêmicas 

 
ü O tratamento farmacológico convencional das doenças 

cardiovasculares tem menor impacto sobre a massa 
muscular. 

ü O músculo esquelético é um dos tecidos mais 
responsivos ao TF influenciando a tolerância aos 
esforços e a qualidade de vida dos pacientes;  

 
 



 

ü O TF atenua a atrofia muscular observada na 
IC? 

ü Quais os mecanismos envolvidos nos efeitos 
ant i -atróf icos do TF na musculatura 
esquelética na IC? 

Treinamento físico aeróbico (TF)  
na insuficiência cardíaca (IC) 



Atrofia muscular na IC 

Brum et al Braz J Med Res,  2011 

Moreira JBN et al J. Appl. Physiol. 2013; Bechara LR et aI nt J Cardiol. 2014 

Bacurau et al. J.Appl. Physiol., 2009 

Cunha et al. PloS One, 2012 



Modelo murino de Insuficiência Cardíaca  

Bacurau et al. JAP, 2009 

AST - Fibras Tipo I - Sóleo 

Ferreira et al. Clin Exp. Pharmacol. Physiol., 2007 

Treinamento Físico Aeróbico (TFA) 
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39 

progride para caquexia, pode ser considerada como um do preditor independente de 

mortalidade (18). 

 

 

FIGURA 7: Área de secção transversa das fibras do tipo I e do tipo IIA do músculo sóleo de animais controle 

(WT), com insuficiência cardíaca (KO), sedentários e treinados. * diferença significante entre os grupos (p# 0,05). 

Os dados foram comparados entre os grupos pela análise de variância de dois caminhos (ANOVA) com post-hoc 

de Tukey. 

 

Uma vez conhecida a contribuição da atrofia muscular no mau prognóstico 

de pacientes portadores de IC, a compreensão dos mecanismos intracelulares 

envolvidos na regulação da massa muscular, se faz importante e necessária. 

Sabendo que a massa muscular é regulada pelo equilíbrio entre os processos de 

síntese e degradação protéica, será parte deste projeto, estudar a via de sinalização 

Akt/mTOR, importante na regulação da síntese de proteínas, além desempenhar um 

papel na inibição da degradação protéica. 
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Miopatia Esquelética na IC 

Brum et al Braz J Med Res,  2011 

Moreira JBN et al J. Appl. Physiol. 2013; Bechara LR et al. 2014 

Bacurau et al. J.Appl. Physiol., 2009 

Cunha et al. PloS One, 2012 



Sham	   IM	  Sedentário	   IM	  Treinado	  

Moreira JBN et al J. Appl. Physiol. 2013; Bechara LR et al. Int.J Cardiol 2014 

Produção	  de	  ânion	  superóxido	  (marcação	  DHE)	  

ROS e Miopatia Esquelética na IC: Efeito do TFA 

Luiz Bechara José Bianco 



Miopatia Esquelética na IC 

Brum et al Braz J Med Res,  2011 

Moreira JBN et al J. Appl. Physiol. 2013; Bechara LR et al. 2014 

Bacurau et al. J.Appl. Physiol., 2009 

Cunha et al. PloS One, 2012 



Mecanismos envolvidos na atrofia muscular na IC 

SÍNTESE DEGRADAÇÃO 

Brum et al Braz J Med Res  2011 

Bechara LR et al. Int J Cardiol, 2014 

Bacurau et al. J. Appl. Physiol, 2009 

Cunha et al. PloS One, 2012 

O	  sistema	  proteolíPco	  ubiquiPna	  proteassoma	  degrada	  cerca	  de	  
90%	  das	  proteínas	  citosólicas	  

Moreira JBN et al J. Appl. Physiol. 2013 
Brum et al Exp. Physiol. 2014 



Mecanismos envolvidos na atrofia muscular na IC 

Telma Cunha 



Há hiperatividade do SUP em pacientes 
com IC? Impacto do TF aeróbio?  X 

20x 

HF-S HF-T 

Marcação:  Verde-laminina  Vermelho:MHCI 
 



Mecanismos envolvidos na  

atrofia muscular na IC 

SÍNTESE 

DEGRADAÇÃO 

Aline Bacurau 





Será que a via de síntese protéica tem papel 
importante no TF na atrofia da IC? 
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Estudo Translacional 

X	  

Prof.	  Dr.	  Guilherme	  Guimarães/Edimar	  Bocchi	  
Unidade	  de	  Insuficiência	  Cardíaca	  e	  Transplante	  InCor/HC-‐FMUSP	  	  

Critério	  de	  exclusão:	  

Doença	  pulmonar	  obstruPva	  crônica,	   incapacidade	  motora	  em	  realizar	  o	   treinamento	  bsico,	  
arritmias	   ventriculares	   complexas,	  fibrilação	  atrial	   e	   alcoolismo.	  Ausência	  por	  mais	  de	   cinco	  
sessões	  de	  treinamento	  consecuPvas,	  ou	  não	  cumprirem	  70%	  do	  período	  total	  de	  estudo.	   

Classificação	  funcional	  	  segundo	  New	  York	  Heart	  Associa0on	  
Classe	  I:	  assintomáPca;	  
Classe	  II:	  assintomáPca	  em	  repouso,	  sintomas	  nas	  aPvidades	  habituais;	  
Classe	  III:	  assintomáPca	  em	  repouso,	  sintomas	  em	  aPvidades	  menores	  que	  as	  habituais;	  
Classe	  IV:	  sintomáPca	  em	  repouso	  



Capacidade física, Qualidade de vida e AST das 
fibras musculares de portadores de IC 

Treinamento Físico Aeróbico 
12 semanas, 3 sessões/semana, 60 min  

Intensidade: entre limiar Anaeróbico e o Ponto de Compensação Respiratória 
(70% a 90% da frequência cardíaca máxima) 
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Marcação:  Verde-laminina 
 

  Vermelho:MHCI 
 



Treinamento Físico na caquexia da IC 

O treinamento físico aeróbico  é uma estratégia 
terapêutica não-farmacológica eficaz para 
atenuar a perda de massa muscular 
insuficiência cardíaca 
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