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RESUMO 

Os altos níveis de espécies reativas de oxigênio podem desencadear um desequilíbrio no estado 

redox capaz de gerar danos oxidativos a macromoléculas. O presente estudo objetivou 

investigar a influência da suplementação oral com benfotiamina sobre o estresse oxidativo e a 

atividade antioxidante no músculo de camundongos treinados. Vinte e cinco ratos Balb / c 

machos foram alocados nos grupos Pad-Sed: dieta padrão e sedentário (n=6); Ben-Sed: 

suplementação com benfotiamina e sedentário (n=6); Sta-Tr: dieta padrão e treinado (n=6); 

Ben-Tr: Suplementação com benfotiamina e treinado (n=7). Os camundongos treinados foram 

submetidos a treinamento de endurance em natação durante 6 semanas, com um teste de 

exaustão ao final do protocolo de treinamento. A concentração de malondialdeído livre (MDA), 

proteínas ligadas a malondialdeído (PrMDA) e tióis não proteicos bem como a atividade das 

enzimas catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD) foram analisadas no músculo 

gastrocnêmio. Não houve diferença no tempo de resistência à exaustão e na concentração de 

lactato pós-exaustão. A concentração de MDA foi menor no grupo Ben-Tr em relação aos 

grupos sedentários. A concentração de PrMDA foi maior no grupo Pad-Sed em relação aos 

demais grupos. Os nívéis de tióis foram maiores no grupo Ben-Sed em relação aos grupos não 

suplementados. A atividade da CAT foi mais acentuada em ambos os grupos suplementados. A 

SOD mostrou-se mais eficiente no grupo Ben-Tr que nos grupos não suplementados. Os 

resultados mostraram que a suplementação de benfotiamina é uma estratégia antioxidante 

eficiente, capaz de prevenir os danos oxidativos musculares em indivíduos engajados em 

programas de treinamento em endurance. Em conclusão, a benfotiamina é eficiente em prevenir 

danos oxidativos musculares e não interfere no desempenho de endurance. 

Palavras-chave: Tiamina. Estresse Oxidativo. Esforço Físico. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The high levels of reactive oxygen species can trigger an imbalance in redox status, which 

generate oxidative damage in macromolecules. The present study aimed investigate the 

influence of oral supplementation with benfotiamine on oxidative stress and antioxidant activity 

in muscle of trained mice. Twenty-five male Balb/c mice was placed in groups: Pad-Sed) 

standard chow and sedentary (n=6); Ben-Sed: benfotiamine supplemented and sedentary (n=6); 

Pad-Tr: standard chow and trained (n=6); and Ben-Tr: benfotiamine supplemented and trained 

(n=7). Supplemented animals received chow AIN-93G with benfotiamine. Trained mice was 

submitted to 6-weeks endurance swimming training, with an exhaustion test at the end. The 

concentration of free malondialdehyde (MDA), proteins bound to malondialdehyde (PrMDA) 

and non-protein thiols as well as the activity of catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) 

were analyzed in the gastrocnemius muscle. There was no difference in the time of exhaustion 

resistance and the post-exhaustion lactate concentration. The concentration of MDA was lower 

in the Ben-Tr group than in the sedentary groups. The concentration of PrMDA was higher in 

the Pad-Sed group than in the other groups. Thiol levels were higher in the Ben-Sed group than 

in the non-supplemented groups. CAT activity was more pronounced in both supplemented 

groups. SOD was more efficient in the Ben-Tr group than in the non-supplemented groups. The 

results showed that benfotiamine supplementation is an efficient antioxidant strategy capable 

of preventing muscle oxidative damage in individuals engaged in endurance training programs. 

In conclusion, benfotiamine is effective in preventing muscle oxidative damage and does not 

interfere in endurance performance. 

Key-words: Thiamine. Oxidative stress. Physical effort. 
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1. INTRODUÇÃO 

A prática de exercícios físicos determina um aumento da demanda energética, fazendo-

se necessário o adequado consumo de nutrientes a fim de aperfeiçoar a produção de energia e 

possibilitar a melhor recuperação, consequentemente, melhorando o desempenho físico de 

indivíduos engajados em programas de treinamento e competições. A quantidade de energia 

necessária para manter ou elevar o esforço durante o exercício físico é regulada pela 

intensidade, duração e o tipo de exercício, além da aptidão física individual (ROMIJN et al., 

2000). 

Visto que os substratos energéticos são obtidos em sua maior parte na alimentação, as 

especificidades da dieta estão diretamente relacionadas ao desempenho atlético (RODRIGUEZ 

et al., 2009). Para Williams e Devlin (1994), o desempenho em modalidades esportivas de alta 

intensidade e longa duração é geralmente limitado pela disponibilidade de carboidratos. Em 

contrapartida, alguns estudos apontam que a redução do desempenho durante o exercício pode 

não estar necessariamente relacionada à oferta de carboidrato, mas sim à disponibilidade de 

micronutrientes (HORWITT, KREISLER, 1949; LUKASKI, 2004, VAZ, et al., 2011).  

Além da oferta de nutrientes ser essencial para a produção de energia, a integridade dos 

agentes envolvidos no sistema de produção de adenosina trifosfato (ATP) garante o suprimento 

das demandas energéticas impostas pelo esforço e permite a adaptação aos estímulos do 

treinamento (McARDLE; KATCH; KATCH, 2010). Deste modo, garantir que as células 

musculares, organelas, enzimas e substratos estejam com suas funções preservadas faz-se 

fundamental para o desempenho físico. 

Tendo em vista que o metabolismo energético é o principal gerador de radicais livres 

(RL) (JACKSON, 2009), associado ao aumento da atividade das vias bioenergéticas durante e 

após o esforço físico, é natural que, durante programas de treinamento com exercícios, os 

indivíduos estejam mais susceptíveis aos danos promovidos pela alta reatividade dos RL. 

Contudo, é necessário observar as possibilidades antioxidantes endógenas e exógenas, e como 

estas podem influenciar nos processos de manutenção e aprimoramento da saúde e aptidão 

física. 
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1.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1.1. Radicais livres, espécies reativas de oxigênio, antioxidantes e estresse oxidativo. 

Os RL são átomos ou moléculas que possuem um elétron desemparelhado na última 

camada de sua eletrosfera, o que os fazem altamente reativas, uma vez que buscam sua 

estabilidade eletrônica extraindo, doando ou compartilhando elétrons de outras moléculas em 

reações de oxidação-redução (redox). Nesta busca por estabilidade, os RL desencadeiam 

cascatas de reações capazes de desestabilizar e/ou danificar várias outras moléculas gerando 

novas espécies reativas e propagando o dano oxidativo (HALLIWELL, GUTTERIDGE, 2015). 

Os principais RL de importância em sistemas biológicos são o ânion superóxido, o 

radical hidroxila e o óxido nítrico. Além destes, outras espécies altamente reativas, conhecidas 

como espécies não radicalares, não possuem elétron desemparelhado, mas em determinadas 

circunstâncias geram RL ou atuam como tal, tendo como principais representantes o peróxido 

de hidrogênio e o oxigênio singlet, conhecidas também como espécies reativas de oxigênio 

(EROs). (CAROCHO; FERREIRA, 2013). 

Com o intuito de manter a homeostase, os organismos aeróbios desenvolveram sistemas 

de defesa antioxidante, capazes de doar, compartilhar ou sequestrar elétrons de moléculas 

instáveis e evitar assim a propagação de uma cascata de reações de oxidação indesejadas. Dessa 

forma, moléculas, enzimas e nutrientes com capacidade antioxidante são responsáveis pela 

manutenção do equilíbrio redox, principalmente durante eventos de produção acentuada de 

EROs, sendo capazes de prevenir ou reduzir os potenciais danos promovidos por tais agentes 

pró-oxidantes. Os sistemas antioxidantes podem ser divididos em dois grupos: enzimáticos e 

não-enzimáticos (Quadro 1). Dentre os antioxidantes mais eficientes destacam-se as enzimas 

Superóxido dismutase (SOD) e Catalase (CAT), as vitaminas E e C e o tripeptídeo Glutationa 

em sua forma reduzida (GSH) (CAROCHO; FERREIRA, 2013; ASLANI; GHOBADI, 2016).  
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Quadro 1: Principais antioxidantes enzimáticos e não-enzimáticos. 

Antioxidantes enzimáticos Antioxidantes não-enzimáticos  

Superóxido dismutase Retinol (vitamina A)  

Catalase Ácido ascórbico (vitamina C)  

Glutationa peroxidase Alfa-tocopherol (vitamina E)  

Tioredoxina Beta-caroteno  

Peroxiredoxina Glutationa  

Glutationa transferase   

Fonte: Birden et al., 2012. 

A SOD é considerada a primeira defesa antioxidante contra as EROs. Esta enzima é 

capaz de combater o ânion superóxido. Em mamíferos, foram identificadas três isoformas de 

SOD: cobre-zinco superóxido dismutase (CuZn-SOD), manganês superóxido dismutase 

mitocondrial (Mn-SOD) e superóxido dismutase extracelular (EC-SOD) (FRIDOVICH, 1995). 

A catalase (CAT) é responsável pela eliminação do peróxido de hidrogênio. Para que a CAT 

não seja inativada pelo peróxido de hidrogênio, faz-se necessário a ligação de fosfato de 

dinucleotídeo de adenina e nicotinamida (NADPH) a uma subunidade da enzima (NICHOLLS, 

2012).  

A glutationa reduzida (GSH) está presente em todo o citosol, mas também pode ser 

encontrada na mitocôndria. A GSH combate distintos RL, sendo o tripeptídeo oxidado. Desta 

maneira a GSH é convertida enzimaticamente a glutationa oxidada (GSSG) pela ação da enzima 

glutationa peroxidase (GPx). Em seguida, a GSSG é reduzida novamente à GSH pela ação da 

glutationa redutase (GR), em uma reação dependente de NADPH. Na mitocôndria, a GSH e a 

Mn-SOD trabalham em cooperação para converter o ânion superóxido em água (MARÍ, 2009).  

Nos processos oxidativos mitocondrais, a produção de EROs acontece a partir da 

oxidação de moléculas de oxigênio, formando o ânion superóxido. A cadeia respiratória é a fase 

final do metabolismo energético e a etapa com maior capacidade de produção de EROs. Nesta 

etapa, os elétrons produzidos durante os demais passos do metabolismo são transportados 

através de proteínas ligadas à membrana mitocondrial até que moléculas de O2 se liguem a íons 
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H+ formando água. Para tanto, as moléculas de O2 precisam ser reduzidas por quatro elétrons 

simultaneamente. Todavia, alguns dos complexos mitocondriais reduzem as moléculas de O2 

com apenas um elétron, formando assim o ânion superóxido (Reação A), a primeira ERO 

produzida pelo metabolismo energético oxidativo (TURRENS, 2003).  

A fim de manter o equilíbrio redox, os ânions superóxido produzidos na mitocôndria 

são convertidos a peróxido de hidrogênio. A reação catalisada pela enzima Mn-SOD utiliza 

dois ânions superóxido e dois hidrogênios para formar uma molécula de peróxido de hidrogênio 

(Reação B). Em uma reação catalisada pela enzima GPx, o peróxido de hidrogênio é oxidado 

por duas moléculas de GSH, formando duas moléculas de água e uma molécula de glutationa 

oxidada (Reação C). Com função semelhante, a catalase é capaz de converter uma molécula de 

peróxido de hidrogênio em duas moléculas de água e uma de oxigênio, numa reação que 

envolve dois passos (Reação D) (ASLANI; GHOBADI, 2016). 

 

Dentre os nutrientes antioxidantes, as vitaminas C e E possuem papel fundamental para 

a manutenção do equilíbrio redox. A vitamina C é um potente doador de elétrons, capaz de 

sofrer oxidação por substâncias reativas e prontamente voltar a sua forma ativa, o ácido L-

ascórbico, de caraterística hidrossolúvel (MAY; HARRISON, 2013). Além de atuar 

diretamente como agente redutor, a vitamina C é fundamental para a recuperação do α-tocoferol 

após este ter sofrido oxidação. O α-tocoferol, forma biologicamente ativa da vitamina E, se 

contrapõe à peroxidação lipídica, protegendo principalmente as membranas celulares contra os 

danos oxidativos, visto sua característica lipossolúvel (BIRBEN, 2012; ASLANI; GHOBADI, 

2016).  

Embora os RL sejam combatidos pelos agentes antioxidantes endógenos, essas espécies 

reativas também são o principal estímulo para o aperfeiçoamento de enzimas e nutrientes 
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antioxidantes, sejam por aumentar a expressão ou a eficiência destes (JI, 2002). De fato, Brown 

et al., (2004) demonstraram in vitro que o ânion superóxido é um dos responsáveis pelo 

aumento da expressão gênica e proteica da SOD. 

Além de influenciar nas adaptações e respostas antioxidantes, as EROs possuem papel 

fundamental na sinalização para proliferação, adesão e apoptose celular, controle de canais 

iônicos e expressão de outros genes. Todavia, um desequilíbrio entre a capacidade oxidante e 

antioxidante a favor da oxidação leva à desestabilização da sinalização e controle das reações 

redox, caracterizando assim o processo conhecido como estresse oxidativo (EO) (JONES, 

2006). Além de prejudicar a sinalização redox, o EO é capaz de causar danos a macromoléculas, 

principalmente aos lipídios, proteínas e ácidos nucléicos, comprometendo funções fisiológicas 

e bioquímicas fundamentais para o adequado funcionamento do metabolismo 

(BANDYOPADHYAY; DAS; BANERJEE, 1999; CAROCHO; FERREIRA, 2013). 

Os lipídeos poliinsaturados que compõem as membranas possuem características 

específicas, que os tornam mais susceptíveis aos danos oxidativos. Este tipo de ácido graxo 

possui dupla ligação de grupos metileno, o que os torna mais frágeis, e portanto mais 

susceptíveis a abstração de hidrogênio. Desta maneira, espécies reativas buscam sequestrar este 

íon H+ para reestabelecer sua estabilidade eletrônica, às dispensas do dano à membrana celular. 

Este dano pode prejudicar a função e/ou acelerar a apoptose de uma célula ou organela 

(BANDYOPADHYAY; DAS; BANERJEE, 1999).  

O alvo das EROs no ataque às proteínas são os aminoácidos. Alguns aminoácidos que 

compõem as proteínas são altamente sensíveis ao dano oxidativo, por exemplo, a lisina, a 

prolina, a histidina e a arginina. A ação de uma ERO, associada a traços de metais ligados aos 

aminoácidos modificam os grupos amina, formando grupos carbonila, alterando a estrutura da 

proteína afetada. A oxidação proteica pode alterar a função de uma enzima prejudicando suas 

capacidades catalítica, estrutural ou sinalizadora (REZNICK; PACKER, 1994).  

Nos ácidos ribonucléicos (RNA) e desoxirribonucléicos (DNA) o estresse oxidativo 

promove a oxidação de seus componentes, como as desoxirriboses. Estes danos modificam a 

estrutura dos ácidos ribonucleícos, o que prejudica a sinalização e síntese de moléculas 
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fundamentais para a manutenção da homeostase do organismo além de possibilitar o 

desenvolvimento de quadros patológicos (CROSS et al.,1987). 

1.1.2. Estresse oxidativo no exercício físico 

Nos exercícios de média a longa duração e moderada a baixa intensidade, conhecidos 

por endurance, a maior parte de energia utilizada é produzida pelas mitocôndrias a partir da 

oxidação de O2 (McARDLE; KATCH; KATCH, 2010). Todavia, além da produção de 

adenosina trifosfato (ATP), as mitocôndrias são as principais responsáveis pela produção de 

EROs. Desta maneira, a produção de EROs é acentuada durante o esforço físico à medida que 

acentua-se o trabalho do metabolismo energético (FINAUD; LAC; FILAIRE, 2006; 

JACKSON, 2008). Estudos em humanos e animais confirmam que o exercício de endurance 

aumenta a produção de EROs e o dano oxidativo (MIYAZAKI, et al., 2001; BEJMA; JI, 1999). 

Contudo, os processos mitocondriais na cadeia respiratória não são os únicos 

responsáveis pela produção de RL durante o exercício físico, assim como os ânions superóxidos 

não são os únicos pró-oxidantes aumentados durante o esforço. O elevado fluxo de O2 

mitocondrial, per si, também aumenta a produção de radicais livres, assim como as injúrias 

causadas pela isquemia-reperfusão são responsáveis por algum aumento na produção de EROs. 

Os danos mecânicos causados às células pelo esforço físico desencadeiam um processo 

inflamatório para a recuperação e reparação tecidual, o que necessariamente envolve a produção 

de ânion superóxido e peróxido de hidrogênio (VOLLAARD; SHEARMAN; COOPER, 2005; 

FINAUD; LAC; FILAIRE, 2006). Além destes mecanismos, Drahota et al., (2002) verificaram 

correlação entre a atividade da enzima glicerol-3-fosfato desidrogenase com os níveis de 

peróxido de hidrogênio, o que é reflexo do metabolismo lipídico acelerado. 

Visto a possibilidade das EROs desencadearem processos de estresse oxidativo, 

principalmente aos tecidos onde sua produção está elevada, as células musculares são as mais 

vulneráveis ao estresse oxidativo durante o esforço físico, principalmente suas mitocôndrias 

(WANG et al., 2007; SUN et al., 2010). Para indivíduos que objetivam aperfeiçoar o 

desempenho esportivo, os danos oxidativos causados por EROs podem comprometer as 

adaptações positivas ao treinamento, bem como diminuir o desempenho atlético (COOPER et 

al., 2002; CAZZOLA et al., 2003; ZOPPI et al., 2005).  
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Estudos in situ mostraram que as EROs exercem alguma função nos processos de fadiga, 

e podem antecipar a interrupção do exercício. Usando fibras musculoesqueléticas isoladas, 

Andrade et al. (1998) mostraram que a aplicação de peróxido de hidrogênio reduziu a força de 

contração diante um estímulo elétrico. Da mesma forma, os autores observaram que a exposição 

a altos níveis do agente redutor (receptor/absorvedor de elétrons) ditiotreitol reduziu 

significativamente a magnitude de tetania. Assim, os pesquisadores sugeriram que qualquer 

desequilíbrio no estado redox pode afetar os processos contráteis, principalmente quanto à 

sensibilidade aos íons Ca2+, fundamentais para o processo de contração muscular. 

Corroborando, os resultados de Andrade, Reid e Westerblad (2001) mostraram que baixos 

níveis de peróxidos diminuíram a concentração de Ca2+ e, mesmo assim, aumentaram a 

magnitude de tetania e submáxima, sugerindo melhoria na sensibilidade ao Ca2+. Todavia, os 

autores sugerem que as EROs podem também interferir diretamente na cinética da contração 

muscular, principalmente nos mecanismos de acoplamento e deslizamento de miofilamentos. 

Outros estudos relacionam as EROs à fadiga por outros fatores. Jendzjowsky e Delorey 

(2013) relacionaram aumentos nos níveis de marcadores de estresse oxidativo a uma maior 

vasoconstrição muscular em ratos treinados em endurance. Em outro trabalho, os diafragmas 

de caninos anestesiados, estimulados eletricamente em moderada frequência, apresentaram 

maior resistência à fadiga quando os animais eram tratados previamente com SOD (SUPINSKI 

et al., 1997). No estudo de Kuwahara et al. (2010), ratos Knockout da enzima SOD 

apresentaram maiores níveis de dano oxidativo nas células musculares esqueléticas e cardíacas. 

Estes animais apresentaram menores níveis de atividade física voluntária e fadiga prematura 

em teste de esforço em esteira, o que foi revertido com a infusão de um fármaco análogo à SOD. 

Em um experimento in situ, Reid et al. (1992) inibiram parcialmente a fadiga de fibras 

do diafragma de ratos utilizando a enzima SOD. Khawli e Reid (1994) mostraram que N-

acetilcisteína (NAC) foi eficiente em retardar a fadiga em bandas de músculos diafragmas de 

ratos. A NAC é um antioxidante capaz de liberar sua cisteína, um aminoácido fundamental para 

a síntese de glutationa. Além disto, a NAC tem capacidade de combater as EROs diretamente, 

prevenindo os danos oxidativos (DHOUIB et al., 2016). A suplementação com NAC mostrou-

se eficiente também in vivo. Cobley et al. (2011) submeteram indivíduos treinados a dois testes 

incrementais com intervalo de sete dias. Durante este intervalo, os indivíduos ingeriram 50 
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mg/kg/dia de NAC ou placebo e aqueles que receberam o antioxidante obtiveram melhores 

resultados no teste de esforço. A suplementação com astaxantina, o carotenóide com maior 

poder antioxidante, também se mostrou eficiente em combater o dano oxidativo e prevenir a 

fadiga. Animais que receberam o suplemento apresentaram menores níveis de marcadores de 

oxidação de lipídeos e proteínas e maior resistência à fadiga em teste de natação exaustivo 

(POLOTOW et al., 2014). 

Com o intuito de reduzir os danos promovidos pelas altas taxas de esforço, melhorar o 

desempenho físico e otimizar a recuperação entre as sessões de treinamento, atletas têm 

recorrido aos suplementos antioxidantes, acreditando na suposta capacidade de combater os 

maléficos efeitos das EROs (JUNH, 2003; POWERS; NELSON; LARSON-MEYER, 2011). 

Estudos têm avaliado o efeito da suplementação com vitaminas no combate ao dano oxidativo 

gerado pelo esforço físico, além de verificar as implicações destes nutrientes sobre as 

adaptações ao treinamento, investigando principalmente as vitaminas C e E (GOMEZ-

CABRERA, et al., 2008; YFANTI, et al., 2009). Todavia, diante ao papel antioxidante bem 

descrito das vitaminas C e E, investigações sobre os danos causados por distúrbios na 

homeostase redox pouco se atentam às outras vitaminas. Por exemplo, pouco se sabe sobre o 

potencial antioxidante da tiamina, principalmente em relação ao exercício físico.  

1.1.3. Tiamina 

Conhecida como vitamina B1, a tiamina é sintetizada em plantas, fungos e bactérias, 

mas a sua ingestão é essencial para o balanço energético dos mamíferos (MANZETI, ZANG, 

VAN DER SPOEL, 2014). O nome químico da tiamina é 5- (2-hidroxietil) -4-metiltiazólio 

cloreto de 3- cloridrato de (40-amino-20-metil-pirimidin-50-ilmetil) e a sua fórmula empírica é 

C12H17N4OSCl.HCl (ZEMPLENI et al., 2013).  

 

Figura1: Estrutura química da tiamina. 
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A tiamina é absorvida na porção proximal do intestino delgado (jejuno). Visto ser uma 

vitamina hidrossolúvel, a participação de carreadores específicos é fundamental para que o 

composto atravesse a mucosa intestinal e então seja disponibilizado na corrente sanguínea. A 

tiamina pode ser encontrada no organismo humano em sua forma livre ou formas 

fosfoesterificadas: tiamina monofosfato (TMP), tiamina difosfato (TDP), tiamina trifosfato 

(TTP) e trifosfato de adenosil de tiamina (PÁCAL; KURICOVÁ; KANKOVA, 2014). Os 

ésteres TDP e TTP são produzidos principalmente pelo fígado por fosforilação da tiamina, 

todavia, os demais tecidos também são capazes de fosforilar tiamina ou TMP com menor 

eficiência. O transporte plasmático de tiamina livre e TMP exige que estas estejam ligadas à 

albumina.  A tiamina excedente na corrente sanguínea é filtrada pelo glomérulo e excretada na 

urina (BENDER, 2003). 

A TDP é a forma biologicamente ativa da vitamina B1 e é coenzima essencial para o 

funcionamento adequado de algumas enzimas do metabolismo energético. O complexo 

piruvato-desidrogenase (PDH) depende de TDP para promover a descarboxilação oxidativa do 

piruvato e produzir acetil-CoA, essencial para o ciclo de Krebs. A TDP é também coenzima na 

atividade do α-cetoglutarato desidrogenase, complexo enzimático responsável pela 

descarboxilação de α-cetoglutarato dentro do ciclo de Krebs (BUBBER, 2004; LUKASKI, 

2004). Além disso, a TDP é importante para a atividade normal de transcetolase, uma enzima 

reguladora da via das pentoses fosfato (VPF), essencial para manutenção e recuperação dos 

tecidos. Um dos principais produtos da VPF é o NADPH, molécula capaz de gerar energia, com 

potencial antioxidante direto e fundamental para o adequado funcionamento dos sistemas 

antioxidantes GSH, SOD, CAT, dentre outros (WOOD, 1986; BOLAÑOS et al., 2008; 

YILMAZ et al., 2015). 

Visto que a tiamina é uma vitamina solúvel em água, que não pode acumular-se no 

corpo, faz-se necessário sua ingestão diária. Para os adultos saudáveis, as Recomendações de 

Ingestão Diária (do inglês Dietary Reference Intakes) sugere ingestão de 1,2 mg diariamente 

(PADOVANI, 2006). As fontes de tiamina são carnes, especialmente suínas, gérmen de trigo, 

fígado, ovos, peixe, feijão, nozes e grãos integrais. Alguns alimentos, como café e alguns chás 

contêm polifenóis, substâncias capazes de inativar a tiamina ingerida (LONSDALE, 2006). O 
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alcoolismo crônico ou ingestão nutricional inadequada também podem comprometer a absorção 

e a utilização de tiamina (SINGLETON; MARTIN, 2001).  

A inadequada ingestão ou absorção de vitamina B1 podem originar uma deficiência nos 

níveis de tiamina e seus ésteres, o que pode causar sintomas como dor de cabeça, náuseas e 

fadiga muscular. Período prolongado de deficiência desta vitamina está relacionado a doenças 

em distintos sistemas fisiológicos. A primeira e principal doença relacionada aos baixos níveis 

de tiamina foi o beribéri (CARPENTER, 2000). No entanto, esta deficiência também está 

correlacionada a outras desordens neurológicas, como a síndrome de Wernicke-Korsakoff 

(BUTTERWORTH, GIGUIRE, BESNARD, 1986; ZUBARAN, FERNANDES, RODNIGHT, 

1997; BLASS, GIBSON, 1977), doença de Parkinson (BUTTERWORTH. BESNARD, 1990) 

e Alzheimer (KARUPPAGOUNDER, et al., 2009; JIMÉNEZ-JIMENEZ, et al., 1999). Além 

destas, algumas evidências têm apontado que a carência desta vitamina pode estar associada à 

insuficiência cardíaca (HANNINEN et al., 2006; KWOK et al., 1992).  

1.1.4. Tiamina e estresse oxidativo 

Perante ao papel fundamental da tiamina no metabolismo energético, os estudos sobre 

os reflexos da suplementação e/ou privação desta vitamina sobre o desempenho físico são mais 

encontrados quando comparados às investigações voltadas à interação tiamina-estresse 

oxidativo. Assim sendo, a ingestão de tiamina e seus análogos pouco foi investigada quanto ao 

seu potencial antioxidante. Embora existam evidências que confirmem sua função antioxidante, 

tais estudos geralmente oferecem o suplemento a indivíduos em condições patológicas, como 

diabetes, alcoolismo e falência cardíaca, sendo ainda mais escassos estudos que relacionam 

balanço redox, exercício e tiamina (KARACHALIAS et al., 2007; GIOGA et al., 2010; 

PORTARI et al., 2016). 

Wang et al. (2007) constataram que a suplementação com tiamina combinada a vitamina 

C foi eficiente em combater o dano oxidativo hepático e aprimorar o trabalho de vias 

antioxidantes com efeito dose-dependente. Os estudos de Yilmaz et al. (2015) e Portari et al. 

(2016) verificaram potente capacidade antioxidante de análogos de tiamina no fígado de ratos 

tratados com etanol. Gioga et al (2010) apresentaram evidências de que a deficiência de tiamina 
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prejudica o equilíbrio redox de miócitos cardíacos, aumentando a apoptose das células e, 

consequentemente, aumentando a possibilidade de eventuais lesões ao miocárdio. 

Investigando o potencial antioxidante da tiamina em indivíduos diabéticos, Karachalias 

et al. (2010) verificaram que tanto a suplementação com benfotiamina quanto com hidrocloreto 

de tiamina foram eficientes em reduzir a concentração de marcadores de dano oxidativo, o que 

supostamente preveniria danos secundários, como a nefropatia. Bozic et al. (2015) constataram 

que o tratamento com benfotiamina suprimiu os efeitos deletérios de estresse oxidativo em uma 

cultura de células neurais. Embora estes estudos tenham constatado algum efeito antioxidante 

da tiamina, os mecanismos ainda são muito discutidos.  

Lukienko et al. (2000) sugerem que a tiamina é eficiente em transferir íons às espécies 

reativas, e por isso teria função antioxidante. Este seria o efeito antioxidante direto, entretanto, 

deve ser levado em consideração a participação da tiamina em outros mecanismos antioxidantes 

endógenos. 

Schmid et al. (2008) constataram que as células renais cultivadas em meios com 

benfotiamina apresentaram maior atividade e expressão gênica da enzima transcetolase que as 

células cultivadas em ambiente convencional. Quando estas culturas foram expostas a agentes 

pró-oxidantes, as células cultivadas em benfotiamina sofreram menos dano oxidativo que as 

culturas convencionais. 

O aumento na atividade e na expressão da enzima transcetolase contribui para maior 

produção de NADPH pela via das pentoses fosfato. Além de ser eficiente em transferir seus 

íons H+ para moléculas altamente reativas, o NADPH é essencial para a atividade de outros 

mecanismos antioxidantes, como as vias da GSH e da CAT. Confirmando, Bozic et al. (2015) 

evidenciaram que a benfotiamina aumentou a expressão e a atividade das enzimas antioxidantes 

SOD, CAT, GPx e GR na microglia (pequenas células neurológicas), além de aumentar a 

concentração de GSH. 

1.1.5.  Benfotiamina 

Embora a tiamina tenha função essencial no metabolismo oxidativo dos carboidratos, a 

suplementação com a vitamina não tem se mostrado tão eficiente quanto alguns de seus 
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análogos para aumentar os níveis sanguíneos de tiamina, TMP e TDP (PORTARI; 

VANNUCHI; JORDÃO, 2013; XIE et al., 2014). Desta maneira, possivelmente as 

inconsistências dos estudos em relação ao efeito da suplementação estejam relacionadas aos 

distintos suplementos ofertados. Os vários derivados e análogos da tiamina (i.e. benfotiamina, 

alitiamina, cloridato de dicetiamina, hidrocloreto de tiamina) promovem diferentes aumentos 

na biodisponibilidade da vitamina em distintos tecidos.  

O estudo de Portari, Vannuchi e Jordão (2013) mostrou que a suplementação com 

benfotiamina aumentou a biodisponibilidade de vitamina B1 nos eritrócitos de ratos 21 vezes 

mais que a suplementação com hidrocloreto de tiamina. Comparando as mesmas substâncias, 

Xie et al. (2014) observaram que a suplementação oral com benfotiamina promoveu um 

aumento 195% maior na biodisponibilidade de TDP nos eritrócitos de humanos saudáveis. O 

estudo mostrou ainda um aumento nos níveis plasmáticos de tiamina livre 12 vezes maior nos 

indivíduos que ingeriram benfotiamina.  

Esses achados sobre a biodisponibilidade de tiamina em diferentes análogos é explicada pelas 

características da substância ingerida. No lúmen intestinal, os sais de tiamina hidrosolúveis 

dependem de transportadores para atravessar as barreiras biológicas e alcançar a corrente 

sanguínea e em seguida, o fígado, o que torna o processo mais lento. Em contrapartida, ao 

alcançar a mucosa intestinal, a benfotiamina ingerida é defosforilada por fosfatases 

inespecíficas, formando a S-benzoiltiamina. A S-benzoiltiamina é lipossolúvel e facilmente 

absorvida pela mucosa intestinal, atravessando as membranas intestinal e endotelial por difusão 

passiva, dispensando transportadores. Na corrente sanguínea, a S-benzoiltiamina é distribuída 

ao fígado onde, por ação de tioesterases, é hidrolizada à tiamina (PORTARI; VANNUCHI; 

JORDÃO, 2013). 

1.2. JUSTIFICATIVA 

Considerando as evidências citadas, é possível que a suplementação com benfotiamina 

aumente os níveis de tiamina e seus ésteres nos tecidos, e promova melhora nos danos 

oxidativos direta e/ou indiretamente, seja por doar ou receber elétrons, bem como por 

aperfeiçoar a atividade de vias antioxidantes. 
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O combate ao dano oxidativo a macromoléculas pode representar um importante 

instrumento para o aperfeiçoamento da aptidão física e manutenção da saúde de indivíduos com 

alta demanda de energia. Preservar a integridade de células, organelas e enzimas do 

metabolismo oxidativo pode propiciar melhor recuperação após o esforço e consequentemente, 

aperfeiçoar a adaptação ao treinamento, além de prevenir o engatilhamento de quadros 

patológicos.   

Embora já seja esclarecido a maior biodisponibilidade da benfotiamina em relação às 

outras formas de tiamina, são escassos os experimentos sobre sua relação com o estresse 

oxidativo durante o treinamento, tanto em humanos quanto em animais. Os resultados obtidos 

esclarecerão um questionamento ainda obscuro para a ciência, como a importância do 

micronutriente (tiamina) em indivíduos de alta demanda energética.  

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo Geral  

Avaliar o efeito da suplementação oral com benfotiamina sobre parâmetros do estado 

redox muscular e possíveis alterações no desempenho físico de camundongos treinados. 

1.3.2. Objetivos específicos  

a) Avaliar os efeitos da suplementação com benfotiamina sobre a concentração de 

marcadores de dano oxidativo no músculo de camundongos submetidos a 

treinamento de endurance em natação. 

b) Avaliar a influência da suplementação com benfotiamina nas adaptações de 

mecanismos antioxidantes no músculo de camundongos submetidos a treinamento 

de endurance em natação.  

c) Avaliar os efeitos da suplementação com benfotiamina sobre a resistência à exaustão 

de camundongos submetidos a treinamento de endurance em natação. 
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2. MÉTODOS 

2.1. AMOSTRA 

De caráter experimental, explicativa e abordagem quantitativa, esta pesquisa utilizou 25 

camundongos da linhagem BALB/c, machos, de 6 semanas de idade. O estudo iniciou-se com 

28 animais, dos quais dois morreram durante o período de ambientação ao biotério, e um 

durante o treinamento de natação. Os animais ficaram alocados individualmente em caixas de 

polietileno, específicas para camundongo, com cama de serragem e foram mantidos sob regime 

circadiano invertido de 12 horas de claro/escuro com água e alimento ad libitum, temperatura 

de 22±1ºC e umidade de 55±5%.  Durante o experimento, os animais foram mantidos e 

manipulados no Laboratório de Nutrição Experimental da UFTM. O projeto do presente estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Uso de Animais da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (CEUA-UFTM) sob o protocolo nº 343/2015. 

2.2. DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Após um período de 7 dias de adaptação às condições do biotério, os animais foram 

separados em 4 grupos de acordo com a dieta ofertada (Quadro 2) e a prática de exercício 

físico, formando assim os grupos descritos abaixo e representados na figura 2:  

1) Dieta AIN-93 padrão e sedentário (Pad-Sed): animais que receberam dieta AIN-

93 (n=6);  

2) Dieta AIN-93 padrão e treinamento aeróbio (Pad-Tr): animais que receberam 

dieta AIN-93 e fizeram o protocolo de treinamento com exercício aeróbio (n=6);  

3) Suplementado com benfotiamina e sedentário (Ben-Sed): animais que receberam 

dieta suplementada com benfotiamina (n=6);  

4) Suplementado com benfotiamina e treinamento aeróbio (Ben-Tr): animais que 

receberam dieta suplementada com benfotiamina e fizeram o protocolo de treinamento com 

exercício aeróbio (n=7).  
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Quadro 2: Quantidade, em gramas, dos ingredientes para 1kg de dieta AIN-93-crescimento padrão e 

suplementada com benfotiamina. 

Ingredientes (g) Padrão Suplementada 

Caseína (ptn > 85%)  200 200 

Óleo de soja  70 70 

Amido de milho dextrinizado 132 132 

Sacarose  100 100 

Fibra  50 50 

Mix mineral  35 35 

Mix vitamínico  10 10 

L-Cistina  3 3 

Colina  2,5 2,5 

Benfotiamina  0 0,5 

Amido de milho (q.s.p.)  397,5 397 

Aporte calórico (kcal) 3948 3948 

 

As rações AIN-93-crescimento padrão e AIN-93-crescimento suplementada foram 

preparadas manualmente, peletizadas pela RHOSTER (Araçoiaba da Serra- SP- Brasil) e 

estocadas em congelamento (-18ºC). 

 

 

Figura 2: Esquema representativo da distribuição dos grupos experimentais. n= número de animais. 
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Figura 3: Linha do tempo do experimento com animais.Y= pesagem; ¥= pesagem e ajuste das cargas de treinamento; 

X= eutanásia; PC: peso corpóreo do animal. 

 

A semana 1 (Sem1) foi destinada à aclimatação dos animais ao ambiente do biotério e 

ciclo circadiano. A partir da segunda semana os animais iniciaram os treinamentos como 

descrito posteriormente. Nas semanas 1, 2 e 3 os animais receberam dieta comercial fornecida 

pela UFTM e somente a partir da quarta semana os animais receberam dietas distintas (AIN-

93C padrão ou suplementada), totalizando 4 semanas de ingestão de benfotiamina para os 

grupos suplementados. 

A ração no comedouro foi pesada a cada dois dias, a fim de monitorar a quantidade de 

ração ingerida e consequentemente, a quantidade de benfotiamina. Os animais foram pesados 

semanalmente, no primeiro dia de repouso. As cargas de treinamento foram ajustadas de acordo 

com as alterações de peso corporal dos animais (CHEN et al., 2014). 

2.3. PROTOCOLO DE TREINAMENTO FÍSICO 

Os animais foram submetidos a treinamento de natação, seguindo o protocolo de 

treinamento utilizado por Chen et al. (2014). Os animais treinaram em recipiente plástico de 40 

cm de diâmetro e 60 cm de altura, preenchido com água a uma profundidade de 40 cm, mantida 

a 32°C (±1°C) regulada por aquecedor com termostato automático (Hopar SA-333, Zhong 

Shan, China).  

No primeiro dia os animais ficaram por 30 minutos em água rasa (profundidade de 3 

cm). No segundo dia os animais nadaram por 30 minutos, no terceiro dia por 45 minutos e nos 

dois dias seguintes as sessões de treinamento tiveram duração de 60 minutos. Esta primeira 

semana de treinamento (Sem 2) foi sem incremento de carga, sendo esta a semana de adaptação 

ao treinamento dos animais. Na segunda semana de treinamento (Sem 3), foi utilizado um 
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incremento de carga com 1% do peso corporal do animal. A partir da terceira semana de 

treinamento (Sem 4) os camundongos treinaram com sobrecarga de 2% do peso corpóreo até a 

finalização do protocolo, ao fim da sexta semana de treinamento (Sem 7) (CHEN et al., 2014). 

A sobrecarga foi realizada com peso de metal fixado à cauda do animal com fita adesiva. 

Sendo assim, os camundongos foram submetidos a sessões de treinamento físico de 

natação em uma frequência de cinco sessões por semana, com duração de 60 minutos a sessão, 

durante cinco semanas consecutivas, além de uma semana inicial para adaptação ao 

treinamento. Os animais foram treinados em grupo a fim de intensificar o esforço. Os 

camundongos dos grupos sedentários foram mantidos em tanques com água a aproximadamente 

três centímetros de profundidade por tempo igual à duração da sessão de treinamento dos 

animais treinados, a fim de mimetizar possível efeito estressante da exposição à água (CHEN 

et al., 2014).  

2.4. PROTOCOLO DE EXAUSTÃO 

No último dia do protocolo de treinamento, os animais foram submetidos a um teste de 

exaustão que consiste em sua última sessão de natação com sobrecarga de 5% do peso corporal 

preso à cauda. A exaustão foi determinada pela incapacidade do animal manter-se na superfície 

da água por 7 segundos. O tempo total de nado foi monitorado e registrado. O teste de exaustão 

foi realizado individualmente em tubo plástico de 20 cm de diâmetro, 60 cm de altura com água 

a uma profundidade de 40 cm. Somente os animais que treinaram efetivamente (Grupos Pad-

Tr e Ben-Tr) foram submetidos ao protocolo de exaustão (CHEN et al., 2014). 

2.5. LACTATO PLASMÁTICO 

A concentração de lactato plasmático foi aferida antes e imediatamente após o protocolo 

de exaustão. Foram coletados 40 μL de sangue a partir de pequena incisão na cauda do animal, 

utilizando capilares de vidro heparinizados e previamente calibrados. O sangue coletado foi 

depositado em microtubos com 8,5 μL de fluoreto de potássio/EDTA e centrifugados a 4000 

rpm durante 15 minutos. Foram então retirados 10 μL de plasma para a análise da concentração 

de lactato por kit comercial (Intertek) seguindo as instruções do fabricante.  
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2.6. EUTANÁSIA E COLETA DE AMOSTRAS 

Após 24 horas subsequentes ao protocolo de exaustão, os animais foram anestesiados 

com Cloridato de Cetamina (90 mg/kg) e Cloridato de Xilazina 2% (12 mg/kg) via 

intraperitoneal e após a confirmação do estado anestésico por ausência de reflexos caudal e 

palpebral, foi realizada toracolaparotomia para punção cardíaca e exsanguinação do animal. Os 

músculos gastrocnêmios foram imediatamente excisados e lavados em solução fisiológica 

gelada e submersos em nitrogênio líquido para pronto congelamento e estocados em submersão 

em nitrogênio líquido para análises posteriores. 

2.7. PREPARAÇÃO DOS TECIDOS 

As análises bioquímicas foram realizadas nos homogenatos do músculo gastrocnemio 

direito. Mantidos em constante congelamento com nitrogênio líquido, os músculos foram 

previamente pulverizados em almofariz de aço inox, com compressão mecânica manual. Em 

seguida, tampão potássio- fosfato pH 7,8 foi adicionado ao músculo pulverizado (1:200 

peso:volume) e, subsequentemente,  macerado em homogeneizador tipo “Potter” sob banho de 

água com gelo.  O homogenato foi estocado à -20°C até a execução das análises.  

2.8. PROTEÍNAS TOTAIS 

A concentração de proteínas totais nos homogenatos foram analisadas pela reação com 

o reagente de biureto, utilizando kit comercial (Labtest) seguindo as instruções do fabricante. 

2.9. MARCADORES DE DANO OXIDATIVO 

Foram avaliados os níveis de malondialdeído ligado a proteínas (PrMDA) como 

marcador de dano oxidativo às proteínas e as concentrações malondialdeído livre (MDA) como 

indicador de dano oxidativo aos lipídeos seguindo o método proposto por Grintzalis et al., 

(2013). 

Para a avaliação dos parâmetros propostos, foi adicionado 1 mL de metanol/clorofórmio 

(1:2) a 600 µL de homogenato do músculo gastrocnêmio, em dois tubos distintos. Após dois 

minutos de agitação em vórtex, foram adicionados 300 µL de TCA 100%.  Após breve agitação, 
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a solução foi incubada em banho de água com gelo e em seguida centrifugada a 15000 rpm e 

4ºC durante 20 minutos. Após a centrifugação, três fases foram formadas: fase aquosa 

(metanol), pellet de proteínas e clorofórmio com lipídeos totais. As fases foram depositadas 

separadamente em microtubos. A proteínas foram lavadas em TCA 10%. Na fase contendo os 

lipídeos, o clorofórmio foi evaporado em estufa de circulação forçada até que restasse apenas 

os lipídeos. 

O MDA livre foi analisado na fase aquosa. Para tanto, 250 µL da fase aquosa foram 

misturados a 50 µL do reagente ácido tiobarbitúrico (TBA) 2,5% / TCA 83% / HCl 2 N e 03 

µL de hidroxitolueno butilado 0,1 M. A solução foi então incubada a 100 ºC por 20 minutos. 

Após incubação, foram adicionados 300 µL de butanol e a solução foi centrifugada a 5000 rpm 

por 10 minutos. A absorvância do sobrenadante foi lida em espectrofotômetro a 535 nm. A 

concentração de MDA livre foi calculada utilizando equação da curva de calibração obtida por 

reação similar utilizando solução de MDA comercial. 

O PrMDA total foi analisado nas proteínas após solubilização em 1 mL de NaOH 0,1 

M e incubada a 60 ºC por 30 minutos. Em seguida, a solução foi centrifugada por 5 minutos a 

15000 rpm e a concentração de proteínas totais foi avaliada. Para tanto, 250 µL da solução de 

proteínas foram misturados a 50 µl do reagente ácido tiobarbitúrico (TBA) 2,5% / TCA 83% / 

HCl 2 N e 3 µL de hidroxitolueno butilado 0,1 M. A solução foi então incubada a 100 ºC por 

20 minutos. Após incubação, foram adicionados 300 µL de butanol e a solução foi centrifugada 

a 5000 rpm por 10 minutos. A absorvância do sobrenadante foi lida em espectrofotômetro a 

535 nm. A concentração de PrMDA foi calculada utilizando equação da curva de calibração 

obtida por reação similar utilizando solução de MDA comercial. 

2.10. ATIVIDADE DA ENZIMA SUPERÓXIDO DISMUTASE (SOD) 

 A atividade da SOD foi avaliada utilizando o método de inibição da autoxidação de 

pirogalol, previamente descrito por  Marklund e Marklund (1974). A reação foi realizada em 

tampão Tris-Cl 50 mM/EDTA 1 mM pH 8,2. 1 mL de tampão foi adicionado a 50 μL  de 

homogenato. Em seguida foi adicionado 1 mL de 0,2 mM de pirogalol/tampão potássio-fosfato 

50 mM pH 6,5. A redução dos valores de absorvência da solução foi monitorada em 

espectrofotômetro em comprimente de onda de 420 nm.  



30 

 

 

 

A porcentagem de inibição da auto-oxidação de pirogalol foi calculada pela fórmula: % 

de inibição da autoxidação do pirogalol= (ΔAmax/ΔA)x100, onde: ΔA representa a alteração 

da absorvância devido à autoxidação do pirogalol no sistema de reação da amostra e ΔAmax a 

alteração da absorvência devido à autoxidação do pirogalol no teste controle, no qual o 

homogenato foi substituido por água destilada. Uma unidade de atividade de SOD foi definida 

como a quantidade necessária para inibir a autoxidação de pirogalol em 50% por minuto. 

2.11. ATIVIDADE DA ENZIMA CATALASE (CAT) 

A atividade da CAT foi avaliada pela redução do dicromato em ácido acético para 

acetato crômico após aquecimento na presença de H2O2, com a formação de ácido percrômico, 

medido por colorimetria, em espectrofotômetro a 570 nm. Para o teste foi usado 100 µL de 

homogenato do músculo gastrocnêmio. Foi adicionado 1 mL de H2O2 ao homogenato e após 

incubação de 3 minutos à 37ºC, 2 mL de dicromato ácido acético. Para o teste controle, o H2O2 

foi substituído por água destilada. Para o teste padrão, adicionou-se 100 µL de água destilada, 

substituindo o homogenato. O teste branco foi solução de 1,1 mL de água destilada e 2 mL de 

dicromato ácido acético. Em seguida os tubos de ensaio contendo as soluções foram mantidos 

em água a 100ºC durante 10 minutos. Após centrifugação em 2500 rpm durante 10 minutos, a 

absorbância do sobrenadante foi verificada à 570 nm. Para o cálculo da atividade da CAT foi 

utilizada a equação  𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝐶𝐴𝑇 =
2,303

𝑡
∗ [𝑙𝑜𝑔 

𝑆𝑎

𝑆−𝑀
] ∗

𝑉𝑡

𝑉𝑠
 onde: t representa tempo, Sa a 

absorbância do teste padrão, S representa a absorbância do teste e M a absorbância do teste 

controle. Vt e Vs representam os volumes de reagente no tubo de teste e o volume da alíquota 

do homogenato (HADWAN, 2016). 

2.12. TIÓIS NÃO PROTEICOS 

Os tióis não proteicos representam principalmente os níveis de GSH. A análise de tióis 

não proteicos no músculo gastrocnêmio foi realizada por método colorimétrico a partir da 

concentração de grupos sulfidrila. Foram adicionados a 200 μL de homogenato, 20 μL de TCA 

100%. Após centrifugação a 5000 rpm por 10 minutos, o sobrenadante livre de proteínas foi 

coletado. Foram adicionados 300 μL de solução de tampão Tris 0,2 M/ EDTA 0,02 M pH 8,2, 

200 μL de 5,5′-ditiobis (2-ácido nitrobenzóico) (DTNB) 0,01 M em metanol. A solução foi 

submetida à leitura espectrofotométrica em comprimento de onda de 412 nm. A concentração 
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de grupos sulfidrila foi calculada utilizando o coeficiente de extinção molar de 13100 M .cm−1 

(SEDLAK; LINDSAY, 1968). As concentrações de tióis não proteicos foram apresentadas em 

relação a concentração de proteínas totais do tecido. 

2.13. ANÁLISE ESTATÍSTICA. 

Todos os dados foram tabulados em planilhas e analisados utilizando as ferramentas estatísticas 

do software SPSS versão 20.0. Para confirmar a normalidade da distribuição dos dados e a 

homogeneidade da variância, foram utilizados os testes de Shapiro-Wilk e Levene, 

respectivamente.  Foi utilizado teste ANOVA two way para medidas repetidas para avaliar a 

progressão de peso semanal. O consumo médio de dieta e os dados bioquímicos foram 

comparados por ANOVA one-way. Teste t de Student para amostras independentes foi aplicado 

para comparar medidas de resistência à exaustão e concentração de lactato entre os grupos. 

Teste t de Student para amostras pareadas foi aplicado para concentração de lactato intra grupo. 

Nos casos de ANOVA, foi utilizado teste post hoc de Bonferroni. Foram adotados níveis de 

significância de 95% (p<0,05).  
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3. RESULTADOS 

O peso corporal médio não foi diferente entre os grupos durante o experimento (Figura 

4).  

 
Figura 4: Evolução do peso corporal. 

 

O consumo alimentar foi diferente apenas entre o grupo Pad-Sed e os grupos Pad-Tr e 

Ben-Tr, tendo estes consumido 4,76±0,26 g.dia-1, 4,36±0,24 g.dia-1 e 4,24±0,30 g.dia-1, 

respectivamente. O consumo de ração do grupo Ben-Sed foi 4,17±0,18 g.dia-1, não apresentando 

diferença entre os demais (Figura 5A). A ingestão diária de benfotiamina não foi diferente entre 

os grupos suplementados Ben-Sed e Ben-Tr (2,16±0,12 g.dia-1 versus 2,09±0,09 g.dia-1) (Figura 

5B). 
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Figura 5: Consumo de ração e ingestão de benfotiamina. A: Consumo médio diário de ração; B: Ingestão média diária 

de benfotiamina. a= p<0,05 em relação a Pad-Sed. 

A atividade da enzima CAT foi maior no grupo Ben-Sed em relação ao grupo Pad-Sed 

(231,8±41,02 U.100mgPt-1 versus 144,4±23,96 U.100mgPt-1) (p<0,05). O resultado do grupo 

Ben-Tr (230,9±57,63 U.100 mgPt-1) foi maior que dos grupos Pad-Sed (231,8±41,02 

U.100mgPt-1) e Pad-Tr (161,5±36,8 U.100 mgPt-1) (p<0,05) (Figura 6A). 

Os resultados da atividade da enzima SOD apresentou-se diferente apenas no grupo 

Ben-Tr (21,35±4,39 U.100 mgPt-1) em relação aos grupos Pad-Sed (14,01±1,45 U.100 mgPt-1) 

e Pad-Tr (12,22±2,95 U.100 mgPt-1) (p<0,05). A atividade da SOD no grupo Ben-Sed foi 

16,7±2,92 U.100 mgPt-1 (Figura 6B). 

 
Figura 6: Atividade enzimática. A: Atividade da enzima CAT; B: Atividade da enzima SOD. a= p<0,05 em relação a Pad-

Sed; b= p<0,05 em relação a Pad-Tr. 
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O grupo Ben-Sed apresentou maiores níveis de tióis não proteicos (393,0±84,91 

nM.mgPt-1) que os grupos Pad-Sed (260,1±64,89 nM.mgPt-1) e Pad-Tr (253,9±80,64 nM.mgPt-

1) (p<0,05). Os níveis de tióis do grupo Ben-Tr foi 358,5±57,38 nM.mgPt-1, não sendo diferente 

dos resultados dos demais grupos (Figura 7). 

 
Figura 7: Concentração de tióis não proteicos. a= p<0,05 em relação a 

Pad-Sed; b= p<0,05 em relação a Ben-Sed. 

Os níveis de MDA livre dos grupos Pad-Sed, Ben-Sed, Pad-Tr e Ben-Tr foram, 

respectivamente, 17,9 ±4,22 nM.mgPt-1, 20,09±5,15 nM.mgPt-1, 23,56±4,73 nM.mgPt-1 e 12,4 

±3,73 nM.mgPt-1. O MDA livre do grupo Ben-Tr foi menor que os grupos Pad-Sed e Pad-Tr 

(p<0,05) (Figura 8A). 

Os níveis de PrMDA do grupo Pad-Sed (130,6±50,29 nM.mgPt-1) foi maior que nos 

demais grupos (p<0,05), sendo que os grupos Ben-Sed, Pad-Tr e Ben-Tr apresentaram os 

valores 71,24±29,39 nM.mgPt-1, 77,45±14,89 nM.mgPt-1 e 44,5±16,46 nM.mgPt-1, 

respectivamente (Figura 8B). 
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Figura 8: Concentração de MDA no músculo. A: Concentração de MDA livre; B: Concentração de MDA ligado a 

proteínas. a= p<0,05 em relação a Pad-Sed; b= p<0,05 em relação a Ben-Sed; c= p<0,05 em relação a Pad-Tr. 

O tempo suportado no teste de exaustão não foi diferente entre os grupos Pad-Tr e Ben-

Tr groups (24,72±9,72 min versus 33,43±19,57 min) (Figure 9A).  

 
Figura 9: Resultados  do teste de exaustão. A: Tempo suportado no teste de exaustão. B: Concentração de lactato 

plasmático antes e após teste de exaustão. *= p<0,05 pre versus pós teste de exaustão. 

A concentração de lactato plasmático também não diferiu entre os grupos. No grupo 

Pad-Tr, a concentração de lactato pós-exaustão foi 5,21±0,73 mmol.L-1 enquanto no grupo Ben-

Tr foi 6,44±1,83 mmol.L-1. Ambos os grupos treinados apresentaram maior concentração de 

lactato pós-exaustão em relação aos valores basais (pré-exaustão) (Figura 9B). 
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4. DISCUSSÃO 

O objetivo principal do presente estudo foi investigar a influência da suplementação oral 

com benfotiamina sobre parâmetros do estado redox muscular de camundongos submetidos a 

treinamento de endurance. Secundariamente, investigou-se o efeito desta suplementação sobre 

o desempenho em teste de resistência à exaustão.  

Para tanto, os animais foram submetidos a dietas AIN-93 padrão ou acrescida de 

benfotiamina. Contudo, as distinções entre as rações não refletiram em diferente incremento de 

peso corporal ao longo do experimento (Figura 4). Possivelmente, não houve diferença no peso 

médio dos grupos devido às rações terem aporte calórico, proteico e lipídico idênticos, com 

pequena diferença (0,5g/kg) na quantidade de carboidratos. Além disto, a quantidade de ração 

ingerida apresentou pequenas diferenças apenas entre os grupos treinados e o grupo Pad-Sed 

(Figura 5A). A ingestão semelhante de alimento refletiu ainda em um igual consumo de 

benfotiamina pelos grupos suplementados (Ben-Sed e Ben-Tr) (Figura 5B). 

As avaliações de marcadores do estado redox mostraram que a suplementação foi 

eficiente em aperfeiçoar os sistemas antioxidantes e, consequentemente, prevenir o dano 

oxidativo.  

A atividade da SOD melhorou diante à suplementação com benfotiamina. No grupo 

Ben-Tr, a atividade da enzima foi maior em relação a ambos os grupos não suplementados. Este 

resultado mostra efeito da suplementação com benfotiamina sobre eficiência da SOD, 

concordando com outros estudos que demonstraram a eficiência de análogos de tiamina em 

aumentar a atividade enzimática e a expressão de genes da SOD (VIDHYA; RENJUGOPAL; 

INDIRA, 2013; BOZIC et al., 2015 ).  

Aperfeiçoar a atividade da SOD em participantes de programas de exercício é 

fundamental para manutenção da homeostase redox, uma vez que a SOD é a primeira enzima 

a combater as EROs produzidos na cadeia transportadora de elétrons na mitocôndria. Embora 

alguns estudos tenham mostrado que o treinamento seja capaz de promover adaptações 

positivas na SOD (HIGUCHI et al., 1985; RODRIGUEZ et al., 2012), neste estudo, os animais 

submetidos somente ao treinamento não apresentaram alterações na atividade da enzima, 
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mostrando que a suplementação com benfotiamina pode representar uma importante 

intervenção a fim de prevenir danos e melhorar as adaptações ao treinamento.  

Os aniôns superóxidos são convertidos a peróxido de hidrogênio pela ação da SOD. 

Embora não seja um RL, o peróxido de hidrohgênio é altamente reativo, e o principal EROs 

capaz de promover dano oxidativo em nível mitocondrial. O peróxido de hidrogênio é 

combatido pela ação da enzima GPx, a qual utiliza a GSH como agente redutor, e da enzima 

CAT (ASLANI; GHOBADI, 2016). 

Apresentando comportamento semelhante, a atividade da enzima CAT foi maior nos 

grupos suplementados, principalmente no grupo Ben-Tr. A atividade da CAT foi maior no 

grupo Ben-Sed em relação ao grupo Pad-Sed. No grupo Ben-Tr, a enzima apresentou-se mais 

eficiente quando comparado aos grupos Pad-Sed e Pad-Tr. Estes resultados apontam a 

eficiência da benfotiamina em aperfeiçoar a atividade da enzima CAT, responsável por reduzir 

H2O2 à água. 

O mecanismo de ação da CAT depende de uma série de alterações estruturais que 

passam pela formação de componentes da enzima. O Componente II é uma forma inativa, e a 

ligação do NADPH ao Componente I evita sua formação, permitindo a recuperação da CAT a 

partir do Componente I. Desta maneira, o funcionamento adequado da VPF garante o 

suprimento de NADPH, prevenindo o acúmulo de Componente II e preservando a função 

normal da CAT (KIRKMAN; GALIANO; GAETANI, 1987). Desta maneira, a participação da 

benfotiamina na atividade da VPF pode estar relacionada às alterações na atividade da CAT 

observada nos grupos suplementados do presente estudo. Confirmando, Schmid et al. (2008) 

observaram relação entre o aumento da atividade da transcetolase com aumentos na capacidade 

antioxidante, bem como Bozic et al, (2015) apresentaram atividade e expressão da CAT 

aumentadas em células cultivadas em meio com benfotiamina. 

A concentração muscular de tióis não proteicos foi maior no grupo Ben-Sed em relação 

aos grupos Pad-Sed e Pad-Tr. Os tióis não proteicos são representados principalmente pela 

GSH, o peptídeo antioxidante responsável pela redução do H2O2 em água. Os resultados 

apresentados na figura 7 indicam que a benfotiamina aumentou os níveis deste antioxidante nos 

animais sedentários, contudo não foi eficiente em fazer o mesmo nos animais submetidos ao 
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treinamento em relação aos demais grupos. Possivelmente, as sessões de exercício consumiram 

mais GSH a fim de preservar a homeostase redox diante ao aumento da produção de EROs. 

Corroborando, Leeuwenburgh et al. (1997) mostraram que ratos submetidos a treinamento de 

endurance têm significativa redução nos níveis de GSH do músculo sóleo. Para os autores, as 

respostas dos níveis de GSH ao treinamento dependem das características de reciclagem e 

consumo do peptídeo. 

Tendo em vista o mecanismo de reciclagem da GSH, é esperado que a benfotiamina 

contribua para o aumento na concentração de tióis não proteicos no grupo Ben-Sed. A 

suplementação com benfotiamina já se mostrou eficiente em aperfeiçoar a atividade da 

transcetolase, a enzima reguladora da VPF (SCHMID et al., 2008). O aumento na atividade da 

transcetolase contribui para aumentos na produção de NADPH pela VPF. O NADPH é essencial 

para reduzir a GSSG em GSH, retomando a capacidade antioxidante do peptídeo (LU, 2011).  

É possível que os maiores níveis de tióis não proteicos no grupo Ben-sed em relação ao 

Pad-Tr também estejam relacionados a um menor consumo de GSH no músculo dos animais 

sedentários, uma vez que o grupo não foi submetido às sessões de exercício, e 

consequentemente, apresentaria menor produção de EROs. Além destas características 

referentes aos mecanismos de reciclagem e consumo de GSH, a benfotiamina possui efeito 

antioxidante direto (LUKIENKO et al., 2000), o que pode ter contribuído para preservar a 

concentração de GSH.  

A melhora da atividade enzimática, assim como o aumento dos níveis de tióis, podem 

ser adaptações em resposta ao aumento da atividade das vias bioenergéticas, desencadeada 

pelos incrementos nos níveis de TDP. A TDP é coenzima das enzimas PDH e α-cetoglutarato 

desidrogenase, fundamentais para o funcionamento da glicólise e do ciclo de Krebs (BUBBER, 

2004; LUKASKI, 2004). Incrementar o anabolismo energético nas mitocôndrias aumenta 

consequentemente a produção de EROs, principalmente de ânion superóxido e peróxido de 

hidrogênio (JACKSON, 2008). Desta maneira, as enzimas antioxidantes apresentariam maior 

taxa de trabalho a fim de recuperar a homeostase redox. 

A melhoria da atividade das enzimas antioxidantes pode estar relacionada ainda a 

fatores moleculares. Os aumentos nos níveis de TDP e tiamina são capazes de inibir a ligação 
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e atividade da proteína p53 (MCLURE; TAKAGI; KASTAN, 2004; YANG et al. 2004). Dentre 

outras funções, a p53 inibe a expressão gênica de enzimas com função antioxidante (DRANE 

et al., 2001). Confirmando, Zhao et al. (2005) mostraram que a translocação do gene da p53 

para a mitocôndria promoveu inativação da MnSOD. Desta maneira, a suplementação com 

benfotiamina pode ter reduzido a ação da proteína p53, aumentando a expressão das enzimas 

SOD e CAT, e consequentemente, suas atividades. 

As avaliações sobre os estado antioxidante apontaram evidências favoráveis à 

suplementação oral com benfotiamina. Além da atividade enzimática e níveis de GSH sofrerem 

alterações positivas diante à suplementação, estes resultados refletiram em menor dano 

oxidativo nos grupos suplementados, principalmente ao grupo Ben-Tr. 

Os níveis de MDA livre foram menores no grupo Ben-Tr em comparação aos grupos 

Ben-Sed e Pad-Tr. Estes resultados apontam um possível efeito combinado da suplementação 

e treinamento em endurance na prevenção do dano oxidativo. Miyazaki et al., (2001) apontaram 

que o treinamento promoveu pequena, mas significante, redução nos níveis de marcadores 

séricos de peroxidação lipídica em indivíduos submetidos a uma sessão de exercício intenso.  

O MDA é um dos principais aldeídos formados pela peroxidação dos lipídios, e o 

principal marcador do dano oxidativo às moléculas lipídicas que compõem as membranas 

celulares.  Sendo assim, os resultados apresentados na Figura 6A mostram menores níveis de 

dano a células e organelas, preservando as células musculares do grupo Ben-Tr. A redução 

destes danos pode melhorar as respostas ao treinamento, bem como retardar a fadiga e preservar 

a saúde do indivíduo engajado em programa de treinamento (ANDERSON; KATUNGA; 

WILLIS, 2012). 

O MDA produzido pelos processos de peroxidação lipídica são capazes de propagar o 

dano oxidativo a outras moléculas. Quando as moléculas de MDA se ligam a proteínas, estas 

têm sua estrutura alterada, e consequentemente sua função (REZNICK; PACKER, 1994). 

Diferente dos níveis de MDA livre, a concentração de PrMDA foi maior no grupo Pad-Sed 

quando comparado aos demais grupos. Este achado sugere que a benfotiamina é eficiente em 

combater este tipo de dano às proteínas apenas em animais sedentários. Para os animais 

treinados, os processos de adaptação ao treinamento de endurance é suficiente em prevenir a 
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ligação de MDA às proteínas. Contudo, a suplementação e o treinamento promoveram reduções 

parecidas nos níveis de PrMDA, indicando que ambas as intervenções promovem melhorias 

antioxidantes. 

Proteger a estrutura de proteínas significa manter a funcionalidade adequada de enzimas 

e estruturas celulares, preservando assim a função adequada do metabolismo. Além disso, o 

dano à proteína pode levar a uma interrupção nos eventos de sinalização celular, que estão 

envolvidos no processo de morte e sobrevivência celular (ENGLAND; COTTER, 2013). 

Assim, o dano às proteínas pode prejudicar o desempenho no exercício de endurance e as 

adaptações ao treinamento. 

Os resultados sobre o estado redox muscular dos camundongos submetidos ao protocolo 

experimental proposto no presente estudo demonstraram que a benfotiamina é eficiente em 

aperfeiçoar as defesas antioxidantes e combater o estresse oxidativo. Resultados semelhantes 

já foram apresentados em outros estudos, tanto em modelos in vivo (PORTARI et al., 2016) 

quanto modelos in vitro (BOZIC et al., 2015). Contudo, o treinamento de endurance também 

demonstrou promover alguma defesa antioxidante no músculo. Corroborando, Samjoo et al., 

(2013) demonstraram que três meses de treinamento de endurance de moderada intensidade 

preveniram o dano oxidativo e aperfeiçoaram os sistemas antioxidantes musculares em 

humanos previamente sedentários. 

Embora os resultados apontem melhorias no estado redox promovidas pela 

suplementação com benfotiamina, tais alterações não refletiram na resistência à exaustão. Os 

grupos submetidos ao teste de exaustão não apresentaram diferentes tempos de natação 

suportados. Da mesma maneira, a concentração de lactato pós-exaustão não foi diferente entre 

os grupos Pad-Tr e Ben-Tr, confirmando que a suplementação foi ineficiente em melhorar a 

resistência à exaustão. 

As evidências sobre os reflexos da suplementação antioxidante no desempenho de 

endurance ainda são controversas. Gomez-Cabrera et al., (2008) investigaram o efeito da 

suplementação oral de vitamina C sobre parâmetros do desempenho de endurance em homens 

e ratos. Nos animais, a suplementação promoveu um decréscimo de 680% na resistência ao 

teste de exaustão. Nos resultados de VO2máx, tanto em humanos quanto animais, não foram 



41 

 

 

 

encontradas interações entre tratamento e treinamento. Além disso, os resultados bioquímicos 

sugerem que a suplementação prejudicou a biogênese mitocondrial.  

Em contrapartida, Yfanti et al., (2009) avaliaram o efeito da suplementação com as 

vitaminas C e E em homens submetidos a treinamento de endurance em cicloergômetro. Os 

resultados não indicaram diferenças no VO2máx, limiar de lactato e potência máxima. Além 

disso, a atividade das enzimas do metabolismo energético citrato sintase e β-hidroxiacil-CoA 

desidrogenase, assim como a concentração de glicogênio muscular não foram diferentes entre 

os grupos placebo e suplementado. O presente trabalho apresenta resultados que corroboram 

com os achados de Yfante et al., (2009). O desempenho dos animais no teste de exaustão não 

foi diferente, evidenciando que a suplementação com benfotiamina não prejudicou a capacidade 

aeróbia, tampouco as adaptações ao treinamento. 

Autores que afirmam os malefícios da ingestão de antioxidantes sobre adaptações ao 

treinamento, apontam que isso ocorre porque as EROs possuem função fundamental nas 

cascatas de sinalização para síntese de regeneração de macromoléculas fundamentais para os 

processos adaptativos (GOMEZ-CABRERA et al., 2008). Contudo, o equilíbrio no estado 

redox é necessário para que os processos adaptativos possam ser completos, fazendo-se 

necessário garantir que as reações de oxi-redução não estejam desequilibradas, seja ao favor 

dos anti ou pró-oxidantes (COOPER et al., 2002; CAZZOLA et al., 2003; ZOPPI et al., 2005).  

Além de sua função antioxidante, os derivados de tiamina possuem papel fundamental 

no metabolismo energético, como coenzimas das enzimas PDH e α-cetoglutarato desidrogenase 

(BUBBER, 2004; LUKASKI, 2004). Esta função despertou interesse sobre a suplementação 

destas substâncias sobre o desempenho de endurance, e a necessidade destas substâncias para 

pessoas com alta demanda energética. Contudo, os resultados ainda são conflitantes, com 

poucas evidências que tal suplementação melhore a resistência à exaustão.  

Concordando com os resultados do presente estudo, Webster et al., (1997) mostraram 

que a suplementação com dissulfureto de tiamina tetrahidrofurfuril não influenciou o 

desempenho de exercícios de alta intensidade e os seus marcadores em um teste contra-relógio 

em bicicleta ergométrica. Pesquisas que utilizaram alitiamina, outro derivado de tiamina 
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liposolúvel, mostrou que a suplementação foi ineficiente em aperfeiçoar o desempenho durante 

o exercício (WEBSTER, 1998; DOYLE, WEBSTER, ERDMANN, 1997). 

Desta maneira, os resultados deste estudo apontam que a suplementação oral com 

benfotiamina é capaz de aperfeiçoar as defesas antioxidantes, concordando com alguns estudos 

prévios. Contudo, a prevenção ao dano oxidativo não influencia na resistência à exaustão, 

contradizendo alguns autores que investigaram o papel de outras substâncias antioxidantes no 

desempenho de endurance. 

Todavia, as limitações deste estudo podem ter influenciado nos resultados obtidos. A 

amostra reduzida pode influenciar nos dados e análises estatísticas. Ainda, embora a atividade 

enzimática seja o principal marcador do comportamento das enzimas, este dado permite apenas 

inferências, visto que a atividade enzimática pode ser reflexo da concentração de enzima e/ou 

substrato, eficiência da enzima e concentração de cofatores. Sugere-se, para estudos posteriores, 

a análise da expressão gênica e concentração proteica destas enzimas, a fim de aferir 

exclusivamente as adaptações induzidas pela intervenção proposta. Avaliações acerca dos 

danos oxidativos a proteínas e ácidos nucléicos podem fornecer dados mais eficientes sobre o 

papel da suplementação no combate ao estresse oxidativo. 
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5. CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo sugerem que a suplementação oral com benfotiamina 

é eficiente em promover positivas adaptações antioxidantes e prevenir o dano oxidativo no 

músculo de animais submetidos a treinamento de endurance. Embora influencie nas reações 

redox, a suplementação não é capaz de interferir na resistência à exaustão em relação aos 

animais não suplementados. 
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