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RESUMO 

Introdução: A atrofia muscular e o extenso descondicionamento físico combinado 

com redução do débito cardíaco, prejudicando a demanda de oxigênio ao músculo 

leva a atrofia vascular. A prática de atividades físicas melhora o tônus muscular, e a 

hipertrofia fisiológica do músculo esquelético aumenta a eficiência do retorno 

venoso, o que em longo prazo qualidade de vida e induz o aumento de espécies 

reativas de oxigênio no organismo. 

Objetivo: avaliar o impacto da atividade física em pessoas com atrofia muscular de 
membros inferiores, considerando dois aspectos principais: a qualidade de vida e o 

estresse oxidativo. 

Métodos: Este é um estudo transversal, com uma amostra de conveniência de 

indivíduos cadeirantes: não atletas (n = 12), atletas (n = 13), e um grupo controle (C: 

n = 12). A qualidade de vida foi avaliada pelo questionário WHOQOL-Bref. A análise 

estatística foi realizada pelo teste t de Student para comparações do WHOQOL-Bref. 
A analise do estresse oxidativo foi avaliada através do TBARS, e sua analise 

estatística foi realizada pelo one-way ANOVA e Newman-Keuls Comparação múltipla 

post-hoc. 

Resultados: Os dados dos domínios condições físicas, ambientais e psicológicas do 

questionário WHOQOL-bref não demonstrou diferença significativa entre os grupos. 

Por outro lado, domínio social apresentaram valores mais elevados nos atletas em 

comparação com não atletas (P <0,05). Os valores de TBARS não eram diferentes 

entre cadeirantes atletas (3,21 ± 0,24 nmol / ml) e não atletas (3,66 ± 0,27 nmol / ml), 

mas foram diferentes do controle (24,11 ± 1,75 nmol / mL). 

Conclusão: Considerando especificamente os dados obtidos pelo WHOQOL / 

Bref, o exercício físico melhora a qualidade de vida dos indivíduos cadeirantes. Uma 

vez que não encontrou diferença do biomarcador entre os grupos de usuários de 
cadeira de rodas, é provável que o exercício dos membros superiores não altere a 



atividade mitocondrial e, consequentemente, a produção de ROS (indicado por 

níveis de TBARS).  

Palavras-chave: cadeirantes, atrofia muscular, exercício físico, espécies reativas de 
oxigênio. 

 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

A atrofia muscular e o extenso descondicionamento físico combinado com 

redução do débito cardíaco, prejudicando a demanda de oxigênio ao músculo leva a 

atrofia vascular [1]. 

Alguns possíveis mecanismos que podem contribuir para as lesões 

vasculares associadas às alterações hemodinâmicas em indivíduos com lesão 
medular são a redução da disponibilidade de óxido nítrico, devido à disfunção 

endotelial, aumentos de vasoconstritores humorais ou locais, tais como espécies 

reativas de oxigênio [2]. 

O treinamento físico otimiza o consumo de oxigênio ventilatório, aumentando 

tanto o débito cardíaco quanto a capacidade dos músculos para extraírem e 

utilizarem o oxigênio do sangue. Mudanças benéficas nas funções hormonais, 
metabólicas, neurológicas, respiratórias e nos parâmetros hemodinâmicos também 

ocorrem com o aumento da capacidade de realizar exercício físico [3,4].    

        É amplamente estabelecido que a prática de atividades físicas melhore o tônus 

muscular, e que a hipertrofia fisiológica do músculo esquelético aumenta a eficiência 

do retorno venoso. Treinamento físico moderado em longo prazo determina uma 

melhora na capacidade funcional do individuo. No entanto, a qualidade geral de vida 

deve ser a razão mais importante para estimular as habilidades para a prática de 

atividade física [5].       

Kahn et al. [6] descreveram uma avaliação psicométrica abrangente por meio 

de um questionário especifico para medir a qualidade de vida de um portador de 

doença venosa, que foi desenvolvido e validado por Abenhaim et al. [7], em uma 

amostra independente de pacientes com trombose venosa profunda aguda. Estudos 
como estes, cujos temas são usuários de cadeira de rodas, são raramente 

encontrados na literatura 



A doença venosa tem sido extensivamente estudada através dos aspectos 

clinicos [8,9] e de estudos observacionais [10]. Os sintomas e sinais clínicos [11] são 

ferramentas importantes para avaliar a função venosa. Além disso, estudos de 
investigação com base em marcadores bioquímicos [12,13] e inquéritos que definem 

o perfil dos pacientes também são úteis para melhorar o conhecimento e esclarecer 

as formas de lidar com as doenças venosas e suas complicações [14,15,16].  

A prática de exercício induz o aumento de espécies reativas de oxigênio 

(ROS) [17], tornando ativo e eficaz no corpo humano [17]. O estresse oxidativo é 

avaliado no plasma através da reação de produtos de peroxidação lipídica com o 

ácido tiobarbitúrico (TBARS) [17]. 

O objetivo do presente estudo é avaliar o impacto da atividade física em 

pessoas com atrofia muscular de membros inferiores, considerando dois aspectos 

principais: a qualidade de vida e o estresse oxidativo. 
2. MÉTODO 
2.1 Grupos, critérios de inclusão e exclusão  

No primeiro contato com os potenciais sujeitos, eles receberam uma 

explicação sobre o objetivo do estudo e, em seguida, eles foram convidados a fazer 

parte da pesquisa. Trinta e dois voluntários participaram do estudo. 

Os voluntários só foram submetidos a qualquer tipo de procedimento, após a 

aprovação e concordância de cada individuo, por meio da assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de forma voluntária. O estudo foi 

previamente aprovado pelo Comitê de O Ministério da Saúde / Universidade de 

Ribeirão Preto Ética (CAAE: 18388513.7.0000.5498 / protocolo: 462,531 / 2013). 

Indivíduos incluídos com idades entre 20-60 anos. A amostra foi montada nos 

seguintes grupos: usuários de cadeira de rodas que praticavam exercícios físicos 

regularmente (atletas/ jogadores de basquetebol) e cadeirantes que não praticavam 

exercícios físicos (não atletas).  

Critérios de exclusão: síndromes coronarianas agudas, revascularização 

coronária ou intervenção percutânea durante os primeiros três meses desses 

eventos, bem como aqueles com insuficiência renal (creatinina sérica> 2,0 mg / dL), 

insuficiência hepática e hipotireoidismo não controlado. Aqueles que eram usuários 

crônicos de vitamina C, vitamina E e suplementação de betacaroteno também foram 
excluídos. 



Para o estudo do estresse oxidativo, foi acrescentada a pesquisa um grupo de 

indivíduos, não praticantes de atividade física e que não possuíam nenhum tipo de 

deficiência física. Foram utilizados indivíduos entre 20-60 anos que se 
enquadrassem nos critérios de inclusão e exclusão do estudo.  
 
3. DESENVOLVIMENTO 

O presente estudo foi realizado em duas etapas: 

Primeira etapa: Os voluntários responderam o seguinte questionário: questionário 

sócio- WHOQOL-Bref [18], que foi aplicado entre setembro de 2013 e dezembro de 

2013.Os pesquisadores informaram imparcialmente os indivíduos sobre os objetivos 

de cada questionário, sem qualquer indução e / ou intervenção, a fim de evitar 

resultados tendenciosos, uma vez que o questionário foi auto-aplicado. 

Segunda etapa: Os indivíduos foram submetidos à coleta de sangue para a análise 

do TBARS. Toda a coleta de sangue foi realizada entre Setembro de 2014 e Outubro 
de 2014. 

 

3.1 WHOQOL-Bref 

O WHOQOL-Bref é um questionário da OMS [19] que foi adaptado e validado 

para o Português por Fleck et al. [18].  

O WHOQOL-Bref é composto por 26 questões cujas respostas seguem a 
escala de Likert (1 a 5, quanto maior a pontuação, melhor a qualidade de vida) [20], 

exceto nas questões 1 e 2(qualidade de vida geral). O instrumento tem 24 facetas, 

que compõem quatro domínios: físico (7 itens), psicológico (6 itens), relações sociais 

(3 itens) e meio ambiente (8 itens) [20].  

Para calcular cada faceta é necessário recodificar o valor das questões 3, 4, 

26 (1 = 5) (2 = 4) (3 = 3) (4 = 2) (5 = 1) e então somar os valores das respostas da 

entrevista e dividir pelo número de participantes [20]. Depois disso, a média é feita e 

os resultados serão de 1 a 5. Os valores médios são então multiplicado por 4, a fim 

de obter pontuações dos domínios comparáveis com as notas utilizadas no 

WHOQOL- 100 e subsequentemente transformados para uma escala 0-100 [20]. 

As respostas possibilitaram identificar e quantificar a magnitude das 

limitações diárias devido aos problemas de saúde dos indivíduos pesquisados. [18]. 
 

3.2 TBARS  



 

O kit comercial OXltek® TBARS Assay Kit é projetado para fornecer ensaio 

padronizado e reprodutível com resultados consistentes. Cada lote de reagentes tem 
qualidade controlada, que inclui um padrão de MDA [21]. 

As amostras foram preparadas de acordo com Yagi [21], em que 20 uL de 

plasma foi diluída em 4,0 mL de H2SO4 (0,04 mol / L). Adicionado a esse diluindo 

0,5 ml de ácido fosfotúngstico a 10%, tempo de espera de cinco minutos, a 

centrifugação a 3000 rpm durante 10 min. O sobrenadante foi rejeitado e o 

precipitado foi suspenso em 2 mL de H2SO4 (0,04 mL) a seguir à adição de 0,3 ml 

de ácido fosfotúngstico a 10%. Após centrifugação a 3000 rpm durante 10 min, o 

sobrenadante foi descartado de novo e o precipitado foi dissolvido em 0,5 mL de 

H2O desionizada. Adicionou-se 1 mL desta solução de mistura composta de ácido 

tiobarbitúrico a 0,67% de ácido acético a 50%. As amostras foram incubadas num 

banho de água a 95 ° C durante uma hora. Após arrefecimento, a extração foi 
realizada de reação de substâncias ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) com 5 mL de 

butanol. As análises foram realizadas por espectrofotometria (535 nm) e o cálculo da 

concentração de TBARS, através de uma curva padrão de tetraetoxipropano. Os 

resultados foram expressos em nmol / mL de plasma. 

 

3.4 Análise Estatística 
 

Os resultados do WHOQOL-Bref foram analisados pelo teste t de Student não 

pareado. Os dados foram expressos em média ± desvio padrão.  

Os resultados do TBARS estão apresentados em média (M) ± erro padrão da 

média (SEM). As variáveis numéricas comparadas entre os grupos foram realizadas 

utilizando o one-way ANOVA seguida de teste de múltipla comparação post-hoc de 

Newman-Keuls. O valor de P menor do que 0,05 (IC95) foi considerado 

estatisticamente significativo. 

Para análise estatística foram utilizados os seguintes pacotes de software: 

Graph Prism 5.03 (San Diego, CA-EUA); Excel (Microsoft Corporation) e Bio Estat 

5.0 (www.mamiraua.org.br).  
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
4.1 WHOQOL-Bref  

http://www.mamiraua.org.br).


Os indivíduos que praticavam atividade física regularmente (atletas) tiveram 

maior pontuação nos domínios do questionário WHOQOL-Bref. A análise dos 

domínios entre os grupos mostrou diferença estatística (P≤ 0,05, teste t de Student 
não pareado) apenas no terceiro domínio (Tabela 1).  
Tabela 1. Comparação entre grupos atleta e não atleta pelo questionário de 
qualidade de vida da organização mundial de saúde-forma abreviada 
(WHOQOL-Bref), Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2013. 

 
 

    Não Atletas 
        (n=12) 

        Atletas 
         (n=13) 

 
                P 

Domínio 1       78,28±10,7          83±5,14               0,315 

Domínio 2       85,53±6,37        90,43±2,26               0,106 

Domínio 3         71,6±5        85,06±2,33                0,013 

Domínio 4        79,52±4,43         77,8±8,09               0,605 
Pontuações mais altas indicam um melhor resultado. As pontuações são apresentadas como média ± 

desvio padrão. 

Diferentemente do terceiro domínio, as comparações das pontuações 
relativas a outros domínios (1º, 2º e 4º) não apresentaram diferença estatística 

significativa. O primeiro refere-se ao domínio físico e considera fatos como energia 

para executar as atividades diárias, a qualidade do sono, mobilidade e desconforto 

físico. O segundo domínio trata das condições psicológicas, tais como auto-estima, 

espiritualidade, sentimento positivo e auto-aparência. O quarto domínio era referente 

a domínio condições ambiental, tais como segurança, transporte e assistência 
social, que são todos variáveis independentes. A ausência de diferença estatística 

entre os grupos no quarto domínio pode ser explicada pelo fato de que os indivíduos 

não são responsáveis por estas condições, já que o governo brasileiro fornece essas 

variáveis.  

O terceiro domínio está relacionado com as relações sociais, tais como 

relações pessoais e suporte social. Nestes aspectos, houve diferença estatística 

significativa entre os grupos. Os resultados obtidos estiveram de acordo como 

demonstrado pela Resnick [22], os exercícios físicos regulares melhoram a saúde, 

facilitam e promovem o contato social e afetam positivamente a qualidade de vida, 

levando a uma melhora na interação e vida social.  

 

4.2 TBARS 



                    
Figura 1: Níveis séricos de espécies reativas de oxigênio nos grupos controle e cadeirantes 
(atletas e não atletas). No eixo y é mostrado o valor de TBARS em nmol / mL dependendo dos 
grupos pesquisados. *** P <0,001. Teste One-way ANOVA e Newman-Keuls Comparação 
múltipla post-hoc. 

Os dados da Figura 1 demonstram que não existe diferença entre os não 

atletas (3,21 ± 0,24 nmol/mL) e atletas (3,66 ± 0,27 nmol/mL). Por outro lado, 
observou-se em ambos os grupos de usuários de cadeira de rodas, atletas e não 

atletas, diminuição do nível sérico TBARS quando comparado ao grupo controle 

(24.11 ± 1.75 nmol/mL; P <0,001). 

Os dados do presente inquérito mostraram baixos níveis de TBARS, 

indicando menor estresse oxidativo em indivíduos de cadeira de rodas, apesar de 

prática de atividade física regular. De acordo com Zizola C. Schulze e P.C. [23], a 
capacidade oxidativa reduzida é uma condição simultânea entre a atrofia muscular 

[23]. 

Como mostrado por Zago et al [24] e  Pattwell DM, Jackson MJ [17], o 

exercício físico crônico aumenta a produção TBARs [17,24]. Em desacordo, baixos 

níveis de TBARS que denotam que a atividade metabólica dos músculos dos 
membros superiores é mais baixa do que os membros inferiores. 

 



5. LIMITAÇÃO DE ESTUDO 
Limitações quanto aos questionários: influência da sazonalidade e caráter 

recordatório 
Limitações quanto à dosagem do ROS: grupos com pequeno número de 

indivíduos; amostras de plasma ictéricas ou totalmente lipídicas não são adequados 

para uso em análise de TBARS; recomenda-se que uma amostra com níveis 

elevados de TBARS ser submetido a um teste mais específico para a peroxidação 

de lipídios, tais como HPLC 
 6. CONCLUSÃO 

A prática regular de atividade física pode ser um fator causal direto na 

motivação dos indivíduos que vivem sozinhos, pois o esporte proporciona uma maior 

auto-estima e mais confiança para realizar atividades. Além disso, os exercícios 

físicos podem ser considerados uma forma de interação social, que reduz o 

isolamento do indivíduo e diminui a dependência emocional familiar. A 
independência financeira e emocional, proporcionada pela atividade ocupacional 

remunerada, são reforçadas pelo melhora da auto-confiança, que é estimulada pela 

prática de esportes em grupos, tais como basquete. Este fato observado nos atletas 

destaca a diferença de perfil em comparação com os não atletas.  

Considerando especificamente os dados obtidos pelo WHOQOL / Bref, o 

exercício físico melhora a qualidade de vida dos indivíduos cadeirantes. 
Os resultados do presente estudo demonstraram que atrofia muscular dos 

membros inferiores prejudica o retorno venoso em atletas e não atletas de usuários 

de cadeiras de rodas. Uma vez que não encontrou diferença do biomarcador entre 

os grupos de usuários de cadeira de rodas, é provável que o exercício dos membros 

superiores não altere a atividade mitocondrial e, consequentemente, a produção de 

ROS (indicado por níveis de TBARS).  

 
REFERÊNCIAS 
1. De Groot PCE, Van Kuppevelt DHJM, Pons C, Snoek G, Van Der Woude LHV et 

all. (2003) Time course of arterial vascular adaptations to inactivity and paralyses in 

humans. Med Sci Sports Exerc 35: 1977–1985 

2. Lujan HL, Dicarlo SE (2014) Increasing venous return as a strategy to prevent or 
reverse cardiac dysfunction following spinal cord injury. J Physiol 592: 1727–1728 

3. Sullivan MJ, Higginbotham MB, Cobb FR. Exercise training in patients with chronic 



heart failure delays ventilatory anaerobic threshold and improves submaximal 

exercise 
performance. Circulation. 1989;79:324-329. DOI: 10.1161/0. 

4. Hambrecht R, Niebauer J, Fiehn E, Kalberer B, Offner B, Hauer K, et al. Physical 

training in patients with stable chronic heart failure: effects on cardiorespiratory 

fitness 

and ultra structural abnormalities of leg muscles. J Am Coll Cardiol. 1995;25(6):1239- 

49. DOI: 10.1016/0735-1097(94)00568-B. 

5. Shephard RJ. Independence: A new reason for recommending regular exercise to 

your patients. Phys Sportsmed. 2009;37(1):115-8. DOI: 10.3810. 

6. Kahn RS, Lamping LD, Ducruet T, Arsenault L, Miron JM, Roussin A, et al. 

VEINESQOL/Sym questionnare was reliable and valid disease-specific quality of life 

measure for deep venous thrombosis. Journal of clinical epidemiology. 

2006;59:1049-56. 
7. Abenhaim L, Kurz X. The VEINES study (Venous Insufficiency Epidemiologic and 

Economic Study): An international cohort study on chronic venous disorders of the 

leg. 

VEINES Group. Angiology. 1997;48(1):59-66. 

8. Miron MJ, Perrier A, Bounameaux H. Clinical assessment of suspected deep vein 

thrombosis: comparison between a score and empirical assessment. J Intern Med. 
2000;247:249-54. 

9. Prandoni P, Villalta S, Bagatella P, et al. The clinical course of deep vein 

thrombosis. Prospective long term follow up of 528 symptomatic patients. 

Haematologica. 1997;82:423-8 

10. Fowkes FJ, Price JF, Fowkes FG. Incidence of diagnosed deep vein thrombosis 

in the general ppopulation: Systematic review. Eur J Vasc Endovasc Surg. 

2003;25:1-5. 

11. Perrier A, Desmarais S, Miron MJ, et al. Non-invasive diagnosis of venous 

thromboembolism in outpatients. Lancet. 1999;353:190-5. 

 

12. Griess P. Bemerkungen zu der Abhandlung der HH. Weselky und Benedikt 

Ueber einege Azoverbindungen. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 
1879; 12: 426–8. 



13. Fraser D, Moody A, Martel A, Morgan P, Davidson I. Diagnosis of lower-limb 

deep 

venous thrombosis: a prospective blinded study of magnetic resonance direct 
thrombus imaging. Ann Intern Med. 2002;136:89-98. 

14.Kahn SR, Shbaklo H, Lamping DL, Holcroft CA, Shrier I, Miron MJ, et al. 

Determinants of health-related quality of life during the 2 years following deep vein 

thrombosis. J Thromb Haemost. 2008;6:1105-12. 

15. Lamping DL, Schroter S, Kurz X, Kahn SR, Abenhaim L. Evaluation of outcomes 

in chronic venous disorders of the leg: development of a cientifically rigorous, patient 

reported measure of symptoms and quality of life. J Vasc Surg. 2003;37:410-9. 

16.Strandness DE, Jr, Langlois Y, Cramer M, Randlett A, Thiele BL. Long-term 

sequelae of acute venous thrombosis. JAMA. 1983;250:1289-92. 

17. Pattwell DM, Jackson MJ. Contraction-induced oxidants as mediators of 

adaptation and damage in skeletal muscle. Exerc Sport Sci Rev 2004; 32: 14-8. 
18. Fleck PA, et al. Application of the Portuguese version of the abbreviated 

instrument for assessing the quality of life "WHOQOL-bref." Health Magazine 

Publishes. 

2000;34:178-83. Português 

19. World Health Organization. User Manual of WHOQOL, 1998. Available: 

http://www.who.int/mental_health/evidence/who_qol_user_manual_98.pdf. Acessado 
em 15 de março de  2014. 

20.Seki K, Sato M, Handa Y. Increase of muscle activities in hemiplegic lower 

extremity during driving a cycling wheelchair. Tohoku J Exp Med. 2009; 219(2):129-

38. 

21. 11. K. Yagi. Simple procedure for specific assay of lipid hydroperoxides in serum 

or plasma. Free Radic. Antioxid Protoc. 1998;108: 101-106. 

22. Resnick B. A seven-step approach to starting an exercise program for older 

adults. 

Patient Educ Couns. 2000;39(2):243-52. 

23. Zizola C, Schulze PC (2013) Metabolic and structural impairment of skeletal 

muscle in heart failure. Heart Fail Rev. 18: 623–630 

24. Zago, A.S. et al. Nitric oxide: cardiovascular disease and physical exercise. 
Arquivo Brasileiro de Cardiologia, 2006; 81 : 264-270 
 

http://www.who.int/mental_health/evidence/who_qol_user_manual_98.pdf.

