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RESUMO 

OBJETIVO: Analisar a influência da atividade física e do estresse oxidativo no 

processo de envelhecimento e as possíveis intervenientes para abrandar esse 

processo. 

MÉTODO: Revisão sistemática da literatura, realizada em bases de dados 

eletrônicas (Pubmed, Medline, Scielo, Science Direct, Scopus, Periódicos Capes), 

em periódicos nacionais e internacionais, busca específica por artigos de revisão, 

artigos originais, autores, descritores e contato com pesquisadores.  A seleção dos 

artigos teve como critérios de inclusão: amostras contendo humanos em seus 

estudos; estudos feitos em animais; estudos nacionais e internacionais; artigos 

originais e de revisão com publicação até agosto de 2009. 

 RESULTADOS: O estresse oxidativo está intimamente relacionado com a 

produção excessiva de radicais livres e ineficiência da ação antioxidante do 

organismo, resultando em um acelerado processo de envelhecimento. A atividade 

física quando praticada de maneira intensa e conseqüentemente levando ao nível 

de exaustão o indivíduo submetido ao exercício são fatores importantes na 

formação do estresse oxidativo. Já a atividade física executada de forma regular e 

moderada, promove benefícios aos sistemas orgânicos, adaptação à produção 

desses radicais aumentando a capacidade de proteção antioxidante do organismo. 

CONCLUSÕES: O corpo humano produz naturalmente radicais livres através do 

metabolismo oxidativo. Quando há um desequilíbrio entre a formação desses 

radicais e a ação antioxidante do organismo, ocorre o chamado estresse oxidativo, 

que é nocivo para a manutenção da homeostase corporal podendo levar a um 

envelhecimento precoce. A atividade física praticada de maneira moderada, 
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melhora os níveis gerais de saúde e qualidade de vida. Entretanto, estudos 

denotam que a atividade física praticada de forma intensa e com elevado nível de 

exaustão aumenta a formação de radicais livres incrementando o grau de estresse 

oxidativo, podendo levar a um acelerado processo de envelhecimento.  

DESCRITORES: Estresse oxidativo. Radicais livres. Envelhecimento. 

Antioxidantes. Exercício e treinamento físico. 

 

ABSTRACT 

OBJECTIVE: To analyze the influence of physical activity and oxidative stress in 

the aging process and the possible players to slow down this process. 

METHODS: A systematic literature review, held in electronic databases (Pubmed, 

Medline, Scielo, Science Direct, Scopus, Periódicos Capes), in national and 

international search for specific review articles, original articles, authors, 

description and contact with researchers. A selection of articles had the following 

inclusion criteria: samples containing subjects in their studies, studies in animals, 

national and international studies, original papers and review with publication until 

August 2009. 

RESULTS: Oxidative stress is closely related to the excessive production of free 

radicals and antioxidant inefficiency of the body, resulting in an accelerated aging 

process. Physical activity when practiced intensely and consequently leading to the 

exhaustion level the individual undergoing the exercise are important factors in the 

formation of oxiative stress. Since physical activity performed on a regular and 

moderate are beneficial to organic systems, adaptation to the production of these 

radicals by increasing the capacity of antioxidant protection of the body.   

CONCLUSIONS: The human body naturally produces free radicals through 

oxidative metabolism. When there is an imbalance between the formation of these 

radicals and antioxidant action of the body, is the so-called oxidative stress that is 

harmful to the maintenance of bodily homeostasis can lead to premature aging. 

Physical activity practiced sparingly, improves the overall levels of health and 

quality of life. However, studies denote that the physical activity practiced intensely 

and with a high level of depletion incrreases the formation of free radicals by 
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increasing the degree of oxidative stress and may lead to an accelerated aging 

process. 

KEY WORDS: Oxidative stress. Free Radicals. Aging. Antioxidants. Exercise and 

physical training.  

 

INTRODUÇÃO  

 

 A busca por melhor qualidade de vida e por um envelhecimento mais 

saudável é um dos focos de estudo dos profissionais da área da saúde. A procura 

por uma teoria que explique melhor o fenômeno do envelhecimento é ainda alvo 

de especulações e incertezas, entretanto uma das teorias que tenta justificar o 

processo de envelhecimento é a dos radicais livres. 

Atualmente, baseado na teoria do envelhecimento por radicais livres, 

proposta desde 1954, acredita-se que existe uma causa básica simples e que o 

processo de envelhecimento pode ser a simples soma das reações prejudiciais 

dos radicais livres avançando constantemente através das células e dos tecidos. 

Esta teoria possibilita a determinação da longevidade pela velocidade de 

envelhecimento da mitocôndria1.  

Denham Harman foi um dos primeiros pesquisadores a propor a teoria dos 

radicais livres.  

Os radicais livres aumentam com o envelhecimento, como resultado da 

acumulação do dano oxidativo de macromoléculas (lipoproteínas, DNA), e 

conseqüentemente de células e tecidos como resultado do metabolismo aeróbico 

aos quais os indivíduos são expostos2. 

Alguns cientistas3,4,5 sugerem que o DNA sofre modificações em sua 

estrutura devido ao dano oxidativo ocasionado pela ação desses radicais livres ao 

longo dos anos, diminuição da síntese proteica, cruzamento de macromoléculas e 

a diminuição da eficiência do sistema imunológico. 

           As moléculas orgânicas e inorgânicas e os átomos que contêm um ou mais 

elétrons não pareados, com existência independente, podem ser classificados 

como radicais livres6. Essa configuração faz dos radicais livres moléculas 
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altamente instáveis, com meia-vida curtíssima e quimicamente muito reativas. A 

presença dos radicais é crítica para manutenção de muitas funções fisiológicas 

normais7. Os radicais livres são formados normalmente no metabolismo celular. 

As defesas antioxidantes, enzimáticas e não-enzimáticas, atuam contra a 

toxicidade dessas espécies e são responsáveis pela manutenção da homeostase 

entre a produção e a eliminação de radicais livres8. A produção contínua de 

radicais livres durante os processos metabólicos levou ao desenvolvimento de 

muitos mecanismos de defesa antioxidante para limitar os níveis intracelulares e 

impedir a indução de danos9. Os antioxidantes são agentes responsáveis pela 

inibição e redução das lesões causadas pelos radicais livres nas células. 

 No entanto, em certas condições, pode ocorrer aumento da produção de 

radicais livres suficiente para ultrapassar a capacidade antioxidante ou uma 

diminuição das defesas antioxidantes no organismo, favorecendo o que 

chamamos de estresse oxidativo10,11. Dentre essas condições podemos citar a 

prática intensa de atividade física. A atividade física intensa e com elevado nível 

de exaustão aumenta a formação de espécies reativas de oxigênio. Para prevenir 

ou reduzir os efeitos causados pelo estresse oxidativo gerado pelo exercício 

intenso, o organismo está equipado com diversos mecanismos de defesa 

antioxidante9. Entretanto, há evidências que indicam que o treinamento físico 

eleva a atividade das enzimas antioxidantes superóxido dismutase e glutationa 

peroxidase, auxiliando no combate à formação de radicais livres do metabolismo 

oxidativo. Os exercícios regulares promovem adaptações na capacidade 

antioxidante do músculo esquelético12. 

O objetivo do presente artigo foi apresentar a relação da atividade física e 

do estresse oxidativo no processo de envelhecimento, analisando possíveis 

intervenções para amenizar tal processo por meio de metodologia de revisão 

sistemática.  
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MÉTODOS 

 

A revisão sistemática da literatura foi realizada em bases de dados 

eletrônicas e revistas científicas, em periódicos nacionais e internacionais, por 

busca específica por artigos de revisão, artigos originais, autores e contato com 

pesquisadores. Foram incluídos artigos de pesquisa nas áreas de atividade física, 

nutrição, gerontologia, bioquímica e fisiologia. Os artigos selecionados deveriam 

preencher os seguintes critérios de inclusão: amostras contendo humanos em 

seus estudos; estudos feitos em animais; estudos nacionais e internacionais; 

artigos originais e de revisão com publicação até agosto de 2009. 

A busca eletrônica foi conduzida nas seguintes bases de dados: Pubmed, 

Medline, Scielo, Science Direct, Scopus, Periódicos Capes. Foram utilizados os 

seguintes descritores, em idioma português e sua correspondência em inglês e 

espanhol: “estresse oxidativo”, “radicais livres”, “envelhecimento”, “antioxidantes”, 

“exercício e treinamento físico”.  

Uma análise inicial foi realizada com base nos títulos dos artigos; nos 

resumos de todos os artigos que preenchiam os critérios de inclusão. Após análise 

desses resumos, os estudos que preencheram os critérios de inclusão foram lidos 

na íntegra.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na análise inicial dos títulos foram eleitos 47 estudos, desses 35 artigos 

foram selecionados para a leitura dos respectivos resumos, onde apenas 25 do 

total foram lidos na íntegra. O Gráfico1 mostra a evolução dos 25 artigos 

utilizados neste estudo de acordo com ano de publicação, do mais antigo ao mais 

atual organizados por década.  
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Gráfico 1. Número de artigos usados neste estudo publicados por década.

 Na primeira década, entre os anos 50 e 60, foi identificado apenas um 

estudo, com publicação no ano de 1956 do autor Denham Harman. O autor e seus 

estudos sobre radicais livres e o processo de envelhecimento é considerado um 

dos pioneiros no assunto e referência utilizada no presente estudo. Foi identificado 

um aumento considerável de artigos entre os anos 90 e 2000, somando 13 

estudos e representando 52% do total dos artigos utilizados. 

Com relação ao local (país) de publicação dos 25 artigos utilizados no 

presente estudo apenas 5 deles, 20% do total, foram publicado no Brasil. A 

Tabela1 apresenta os artigos publicados de acordo com autores, ano, local de 

publicação e principais resultados dos estudos. 

Tabela 1. Autor, ano, local de publicação dos estudos e principais resultados 

dos mesmos utilizados no presente artigo. Período 1956-2006. 

Número de artigos publicados por década

1

2 2

1

13

6

0

2

4

6

8

10

12

14

50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 2000 2000 - 2009

Décadas

N
ú

m
er

o
 d

e 
ar

tig
o

s 
p

u
bl

ic
ad

os

Número de artigos publicados



 7 

 Autor e ano Local publicação  Principais resultados  
Harman D2, 1956 Estados Unidos Artigo de revisão. Há evidências 

indiretas que os radicais livres são 
produzidos normalmente pelo 
metabolismo dos seres vivos. Foi 
demonstrado pelo método de 
absorção de ressonância 
paramagnético. 

Matsumura G4, 1966 Estados Unidos Estudo teve o objetivo de comparar 
o efeito da radiação em ácido 
hialurônico com o produzido pelos 
antioxidantes em condições 
similares, raios x e ultravioleta.  

Norkin SA5, 1966 Estados Unidos Artigo de revisão. As reações dos 
radicais livres são inibidores de 
uma adequada nutrição. As 
reações dos radicais livres tendem 
a aumentar com o avanço da idade 
cronológica. 

Harman D3, 1972 Estados Unidos Estudo feito em camundongos 
machos e fêmeas onde foi 
acrescentado à dieta dos mesmos 
antioxidantes (cloridrato de cisteína 
1% e cloridrato de hidroxilamina 
2%. Teve um aumento de 15% na 
expectativa de vida média dos 
camundongos. 

Harman D13, 1978 Estados Unidos Artigo de revisão. As mudanças 
nos sistemas biológicos podem ser 
vistos como sendo um processo 
básico de envelhecimento. Essas 
mudanças podem ser produzidas, 
pelo menos em parte, pela ação 
dos radicais livres. 

Sies H17, 1986 Alemanha Artigo de revisão. O dano oxidativo 
causado por espécies reativas de 
oxigênio tem sido chamado de 
estresse oxidativo. Os sistemas 
biológicos contém poderosos 
sistemas antioxidantes enzimáticos 
e não enzimáticos que têm a 
função de manter o equilíbrio entre 
essas espécies. Diversos 
processos biológicos, tais como 
inflamações, carcinogênese e o 
envelhecimento parecem envolver 
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espécies reativas de oxigênio. 
Cerutti PA15, 1991 Inglaterra Artigo de revisão. O oxigênio ativo 

pode induzir mutações e 
aberrações cromossômicas nas 
células-alvo vizinhas. Estes 
oxidantes induzem alterações nas 
seqüências do DNA. 

Halliwell B14, 1991 Estados Unidos  Artigo de revisão. Espécies 
reativas de oxigênio são 
constantemente formadas pelo 
corpo humano e removidas pelas 
defesas antioxidantes. 

Sies H18, 1993 Alemanha Artigo de revisão. A proteção 
celular contra os efeitos deletérios 
de oxidantes reativos gerados no 
metabolismo aeróbico, chamado 
estresse oxidativo, é organizado 
em vários níveis. A regulação da 
capacidade antioxidante inclui a 
manutenção de níveis adequados 
de antioxidantes, localização de 
compostos antioxidantes e 
enzimas. 

Bondy SC10, 1993 Estados Unidos Artigo de revisão. Estresse 
oxidativo é um fenômeno que está 
envolvido em uma ampla gama de 
distúrbios do sistema nervoso. A 
intenção do estudo foi o de 
delimitar mecanismos potenciais 
que podem levar à hiperexcitação 
de uma unidade na geração de 
espécies reativas de oxigênio.   

Halliwell B6, 1994 Estados Unidos Artigo de revisão. Radicais livres e 
outras espécies derivadas do 
oxigênio são constantemente 
geradas pelo metabolismo 
humano. Há uma variedade de 
radicais livres que são gerados, 
porém alguns podem causar danos 
severos às moléculas biológicas, 
especialmente ao DNA, lipídios e 
proteínas.  

Harman D1, 1994 Estados Unidos Artigo de revisão. Envelhecimento 
são as mudanças que ocorrem 
devido ao desenvolvimento, 
genética, meio ambiente e o 
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processo de envelhecimento inato. 
Em 1954 a teoria dos radicais 
livres foi proposta pela primeira vez 
para tentar justificar esse processo. 

Cifone MG8, 1995 Estados Unidos Artigo de revisão. Evidências 
mostraram que o óxido nítrico 
contribui para a melhora da função 
imune, ações do óxido nítrico 
contra as células de tumor. 

Clap JF22, 1995 Estados Unidos Artigo de revisão. O efeito global 
de exercícios regulares em todas 
as idades parece fornecer tanto a 
curto prazo quanto a longo prazo 
benefícios à saúde da mulher, as 
características do regime de 
exercícios precisa variar em 
diferentes momentos. 

Sies H20, 1995 Estados Unidos Artigo de revisão. O ácido 
ascórbico presente na vitamina c 
pode reduzir os índices do radical 
tocoferol, e também é importante 
nas funções enzimáticas, 
especialmente de hidroxilação. 
Carotenóides com betacaroteno e 
licopeno, exercem função 
antioxidante em fase lipídica 
anulando a ação dos radicais 
livres. 

Pompella A7, 1997 Suíça Artigo de revisão. O estresse 
oxidativo é a prevalência dentro da 
célula de espécies oxidantes sobre 
o potencial antioxidante celular. É 
reconhecido como um fator 
primário na patogênese de uma 
série de importantes patologias 
humanas. 

Mazzeo RS25, 1998 Estados Unidos  Artigo de revisão. O treinamento 
físico pode ajudar a manter e 
melhorar vários aspectos da 
função cardiovascular, bem como 
reduz o risco associado aos 
estados de doença, melhora o 
estado de saúde e contribui para 
um aumento da esperança de vida. 

Bianchi MLP21, 1999 Brasil Artigo de revisão. A utilização de 
agentes antioxidantes pode 
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representar uma nova abordagem 
na indução dos danos provocados 
pelo excesso de radicais livres. 

Powers SK12, 1999 Estados Unidos  Artigo de revisão. Há evidências 
que indicam que o treinamento 
físico eleva a atividade das 
enzimas antioxidantes superóxido 
dismutase e glutationa peroxidase, 
auxiliando no combate à formação 
de radicais livres do metabolismo 
oxidativo. Os exercícios regulares 
promovem adaptações na 
capacidade antioxidante do 
músculo esquelético. 

Matsudo SM24, 2000 Brasil Artigo de revisão. À medida que 
aumenta a idade cronológica as 
pessoas se tornam menos ativas, 
maior diminuição da atividade 
física que, conseqüentemente, 
facilita a aparição de doenças 
crônicas que contribuem para 
deteriorar o processo de 
envelhecimento. 

Cadenas E11, 2000 Estados Unidos Artigo de revisão. Ocorrem 
modificações no DNA mitocondrial, 
RNA e proteínas causados pelo 
estresse oxidativo. 

Koury JC9, 2003 Brasil Artigo de revisão. A ingesta de 
antioxidantes através da dieta, 
merece maior atenção no 
aconselhamento nutricional para 
minimizar os danos causados pelo 
estresse oxidativo. 

Schneider CD16, 2004 Brasil Artigo de revisão. Os fatores mais 
importantes na formação do 
estresse oxidativo são a 
intensidade e conseqüentemente o 
nível de exaustão do indivíduo 
submetido ao exercício. 

Mazo GZ23, 2005 Brasil Estudo feito com seres humanos 
onde houve uma associação 
positiva entre a prática de atividade 
física e melhor qualidade de vida 
de uma vida ativa ao longo do 
processo de envelhecimento 
humano. 
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Halliwell B19, 2006 Estados Unidos Artigo de revisão. O estresse 
oxidativo pode ser o resultado da 
diminuição dos níveis de 
antioxidantes. A deficiência de 
antioxidantes da dieta e de outros 
componentes alimentares 
essenciais como, por exemplo, 
cobre, ferro, zinco e magnésio 
também podem causar esse 
estresse. 

Fonte: Pubmed, Medline, Scielo, Science Direct, Scopus, Periódicos Capes. 

 

Constatou-se um aumento significativo na produção de artigos envolvendo 

o tema estresse oxidativo e atividade física no processo de envelhecimento a 

partir dos anos 90. Portanto o assunto é relativamente atual, embora desde a 

década de 50 vem sendo discutido o envelhecimento baseado na teoria dos 

radicais livres. 

Fica evidente, através dos dados contidos na Tabela1, que a produção 

brasileira referente aos tópicos abordados no presente artigo ainda é muito 

incipiente se comparada com estudos publicados em outros países. 

Estudar o envelhecimento celular torna-se complicado uma vez que não se 

conhecem seus mecanismos e sua função. Muitas teorias têm sido propostas para 

explicar o fenômeno. Os estudos sobre a ação dos radicais livres foram motivados 

e impulsionados pela descoberta da sua ação sobre o envelhecimento celular. O 

envolvimento dos radicais livres no fenômeno do envelhecimento foi proposto pela 

primeira vez por Harman em 1956. Este mesmo autor considera que o fenômeno 

do envelhecimento é o resultado da acumulação de lesões musculares 

provocadas pelas reações dos radicais livres nos componentes celulares ao longo 

da vida, que conduzem à perda de funcionalidade e à doença com o aumento da 

idade13. 

 Radicais livres são espécies químicas altamente reativas e instáveis que 

possuem na sua camada de valência o elétron desemparelhado14.   

A formação de radicais livres ocorre via ação catalítica de enzimas, durante 

os processos de transferência de elétrons que ocorrem no metabolismo celular e 

pela exposição a fatores exógenos, como por exemplo, radiação ultravioleta, 
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tabagismo, alcoolismo e dieta. Contudo, na condição de pró-oxidante a 

concentração desses radicais pode aumentar devido à maior geração intracelular 

ou pela deficiência dos mecanismos antioxidantes15,6. Os radicais livres são 

produzidos naturalmente em nosso organismo através de processos metabólicos 

oxidativos para produção de energia16. 

Cerca de 95% dos átomos de oxigênio advindos da respiração são 

neutralizados pela cadeia respiratória celular, terminando seu ciclo em água. 

Porém, os 5% restantes são transformados em radicais livres, cujo excesso é 

prejudicial ao organismo, podendo ocasionar situações patológicas9. Portanto, o 

envelhecimento é um fenômeno fisiológico que está associado aos efeitos 

deletérios do radicais livres e espécies reativas de oxigênio, sendo um processo 

natural e que somente vai causar danos severos às estruturas celular, 

aumentando assim o processo de envelhecimento, quando ocorre a formação 

exagerada de radicais livres.  

O estresse oxidativo está relacionado com a produção excessiva de radicais 

livres gerando um desequilíbrio entre a formação dessas espécies e a ação 

antioxidante do organismo no sentido de neutralizá-los. Pode-se dizer que um 

organismo encontra-se sob estresse oxidativo quando ocorre um desequilíbrio 

entre os sistemas pró-oxidantes e antioxidantes, de maneira que os primeiros 

sejam predominantes17. 

O desequilíbrio entre moléculas oxidantes e antioxidantes que resulta na 

indução de danos celulares pelos radicais livres tem sido chamado de estresse 

oxidativo18. 

Uma das principais conseqüências do estresse oxidativo é a peroxidação 

lipídica, além de possíveis danos a proteínas e ao DNA (ácido 

desoxirribonucléico), alterando conseqüentemente a função celular16. 

 A deficiência dietética de antioxidantes e de outras substâncias essenciais 

pode causar estresse oxidativo19. A produção contínua de radicais livres durante 

os processos metabólicos levou ao desenvolvimento de muitos mecanismos de 

defesa antioxidante para limitar os níveis intracelulares e impedir a indução de 

danos18. Os antioxidantes são agentes responsáveis pela inibição e redução das 
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lesões causadas pelos radicais livres nas células. Uma ampla definição de 

antioxidante é “qualquer substância que, presente em baixas concentrações 

quando comparada a do substrato oxidável, atrasa ou inibe a oxidação deste 

substrato de maneira eficaz”20. 

Esses agentes que protegem as células contra os efeitos dos radicais livres 

podem ser classificados em antioxidantes enzimáticos ou não-enzimáticos18. Os 

antioxidantes enzimáticos, segundo o próprio autor são as enzimas superóxido 

dismutase, catalase e glutationa peroxidase, para citar as principais. Já os 

antioxidantes não-enzimáticos são as vitaminas e minerais que ingerimos na dieta 

como, por exemplo, Vitamina C, Vitamina E, Vitamina A, Selênio, Zinco e 

Manganês. 

Em adição aos efeitos protetores dos antioxidantes endógenos, a inclusão 

de antioxidantes na dieta é de grande importância e o consumo de frutas e 

vegetais está relacionado com a diminuição do risco do desenvolvimento de 

doenças associadas ao acúmulo de radicais livres7. 

A produção das enzimas antioxidantes, porém, requer a presença de níveis 

adequados de minerais como zinco, cobre e selênio, além de quantidades 

suficientes de proteínas de alta qualidade e vitaminas. Tanto o cobre quanto o 

zinco são particularmente importantes para a produção da superóxido dismutase 

dentro da mitocôndria, onde a maior parte dos radicais livres é produzida, e o 

selênio é essencial para a formação da glutationa peroxidase. Além disso, tanto a 

vitamina C quanto as vitaminas do complexo B são necessárias para a produção 

de catalase extra. Sem vitamina B6 (piridoxina) suficiente, por exemplo, o 

organismo não tem como produzir glutationa peroxidase21. Desta maneira, o 

consumo regular de vitaminas e minerais são indispensável para o bom 

funcionamento do sistema antioxidante do organismo. 

A prática de atividade física regular demonstra a opção por um estilo de 

vida mais ativo, relacionado ao comportamento humano voluntário, onde se 

integram componentes e determinantes de ordem biológica e psico-sócio-cultural. 

Evidências baseadas em estudos epidemiológicos22 confirmaram o papel decisivo 

da prática da atividade física na promoção da saúde, na qualidade de vida e na 
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prevenção e/ou controle de diversas doenças. A relação entre atividade física, 

saúde, qualidade de vida e envelhecimento vem sendo cada vez mais discutida e 

analisada cientificamente.  

Segundo Mazo23 ao se favorecer a prática da atividade física ao idoso, 

pode-se ajudar a mudar o seu estilo de vida, muitas vezes inativo e sedentário. 

Por isso, propõe-se evidenciar a importância da atividade física no processo de 

envelhecimento como meio de promoção de uma vida ativa e conseqüente 

melhora da qualidade de vida. A prática de atividade física regular ao longo da 

vida tem auferido efeitos benéficos proporcionando um envelhecimento 

saudável24. 

A literatura demonstra que a prática moderada de exercícios físicos 

promove benefícios aos sistemas orgânicos.  

Em um estudo de revisão12 detalham minuciosamente o aumento induzido 

na atividade de todas as enzimas antioxidantes em resposta ao treinamento físico, 

bem como o aumento na concentração das moléculas antioxidantes, 

principalmente da glutationa reduzida (GSH), induzida pelo treinamento. 

Entretanto, a atividade física intensa e que expõe a exaustão o indivíduo, aumenta 

significativamente o consumo e a utilização muscular de oxigênio, incrementando 

a produção mitocondrial de espécies reativas de oxigênio, o grau de estresse 

oxidativo e o dano oxidativo às macromoléculas. Tais aspectos são determinados 

pelo maior consumo de oxigênio, pela menor eficácia da respiração mitocondrial e 

diminuição das defesas antioxidantes25. 

Dessa forma, conclui-se que embora o corpo humano produza naturalmente 

radicais livres provenientes do metabolismo oxidativo, a formação descontrolada 

dessas espécies, sem a devida neutralização por parte do sistema antioxidante, 

poderá levar o organismo a um desequilíbrio na sua homeostase, originando uma 

situação de estresse oxidativo. É o estresse oxidativo uma das causas prováveis 

do acelerado processo de envelhecimento.  

A atividade física possui um caráter dicotômico relevante nesse processo de 

envelhecimento. Para alguns autores a atividade física praticada de maneira 

moderada, melhora os níveis gerais de saúde e qualidade de vida. Entretanto, 
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estudos denotam que a atividade física quando praticada de maneira intensa e 

conseqüentemente levando ao nível de exaustão o indivíduo submetido ao 

exercício são fatores importantes na formação do estresse oxidativo e do dano 

oxidativo às macromoléculas, podendo levar a um envelhecimento precoce. 
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