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RESUMO 

Gonçalves RC. Estudo translacional da regulação metabólica do microambiente tumoral 

através do treinamento físico na modulação da resposta imune antitumoral em pacientes 

com câncer [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 

Sabe-se que dezenas de milhões de pessoas são diagnosticadas com câncer todos os anos, 

dentre as quais mais da metade não sobrevive. O segundo e terceiro tipos mais comuns 

de câncer são cólon e estômago. Na última década, os esforços de pesquisa com relação 

ao papel do sistema imunológico na erradicação de células malignas foram 

significativamente reforçados por grandes descobertas por exemplo do papel das células 

T, capazes de reconhecer, regular e erradicar as células cancerosa, representando um 

avanço importante no tratamento do câncer. As células dendríticas estão constantemente 

monitorando o ambiente e ao serem ativadas pelo encontro de microrganismo ou outros 

padrões de dano tecidual, tendo um papel estimulador para a indução da resposta imune 

atitumoral. Estudos observacionais indicam que, em geral, a prática de exercício pós-

diagnóstico de câncer está associada a reduções no risco de recorrência e mortalidade 

específica, bem como mortalidade geral, em pacientes com câncer de mama não 

metastático, próstata e colorretal. O exercício físico é capaz de reduzir a inflamação 

sistêmica através diminuição de citocinas inflamatórias plasmáticas. E em tecidos 

periféricos e em paralelo o exercício pode atuar na diminuição da carga tumoral e redução 

de massa tumoral. A literatura mostra que o treinamento físico é capaz de modular a 

resposta imune antitumoral em pacientes com câncer, aumentando a susceptibilidade do 

tumor ao sistema imunológico. A imunoterapia representa um dos pilares de tratamento 

do câncer, porém ainda não abrange todos os tipos de tumores, indicando a especificidade 

de diversos mecanismos imune-regulatórios. O microambiente tumoral é hostil ao 

funcionamento dos linfócitos T, sendo que a hipóxia atua inibindo sua eficácia 

antitumoral. Entretanto, o exercício físico é capaz de modular significantemente a função 

vascular através do sistema cardiovascular, tornando biologicamente plausível sua ação 

na fisiologia de tumores sólidos. Portanto, o objetivo geral deste trabalho consiste em 

entender se o efeito do treinamento físico poderia levar a regulação da expressão gênica 

no microambiente tumoral culminando no aumento da efetividade da resposta imune 

antitumoral através da sinergia entre a modulação da resposta imunológica induzida por 

células dendríticas e a normalização da vasculatura do microambiente tumoral em 

pacientes com câncer de estômago e colorretal. 



Descritores: Exercício físico; Neoplasias; Microambiente tumoral; Células dendríticas; 

Transcriptoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Gonçalves RC. Translational study of the metabolic regulation of the microenvironment 

 tumor through physical training in modulating the antitumor immune response in 

cancer patients [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2022. 

 

Millions of people are diagnosed with cancer every year, of which more than half do not 

survive. The second and third most common types are colon and stomach. In the last 

decade, research efforts regarding the role of the immune system in the eradication of 

malignant cells have been significantly reinforced by major discoveries such as T cells, 

which recognize, regulate and eradicate cancer cells, representing an important advance 

in the treatment of cancer. cancer. Dendritic cells are constantly monitoring the 

environment and when activated by the encounter of microorganisms or other patterns of 

tissue damage, they have a stimulating role to a T cell response, extremely necessary for 

the induction of the atitumoral immune response. Observational studies indicate that 

practice of post-diagnostic cancer exercise is associated with risk reductions of recurrence 

and specific mortality (as well as general mortality) in patients with non-metastatic, 

prostate and colorectal breast cancer. Physical exercise is able to reduce systemic 

inflammation by decreasing inflammatory plasma cytokines and in peripheral tissues and 

in parallel, acting in decreasing the tumor burden and reducing tumor mass. The literature 

shows that physical training is able to modulate the antitumor immune response in cancer 

patients by increasing the tumor's susceptibility to the immune system. Immunotherapy 

represents one of the pillars of cancer treatment, but it does not yet cover all types of 

tumors, indicating the existence of several immune-regulatory mechanisms. The tumor 

microenvironment is hostile to the functioning of T lymphocytes, and hypoxia acts by 

inhibiting its antitumor efficacy, however, physical exercise can significantly modulate 

vascular function through the cardiovascular system, it seems to be biologically plausible 

as a promising strategy to modulate the physiology of solid tumors. Therefore, the general 

objective of this work is to understand if physical training could lead to the regulation of 

gene expression in the tumor microenvironment, leading to an increase in antitumor 

immune response effectiveness throughout synergy between immune response 

modulation induced by dendritic cells and the vasculature normalization of the tumor 

microenvironment in stomach and colorectal cancer patients.  



Descriptors: Exercise; Neoplasms; Tumor microenvironment; Dendritic cells; 

Transcriptome. 
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O câncer foi responsável por 9,6 milhões de mortes em 2018, segundo os dados da 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Os dados publicados de expectativa para 2020 

registraram uma incidência de aproximadamente 19 milhões de casos de câncer em todo mundo, 

com 10 milhões de mortes. Ainda, segundo os dados do INCA, a estimativa para o triênio 

(2020- 2022) aponta para 625mil novos casos de câncer no Brasil ao ano. Considerando-se 

todos os demais tipos de câncer, os mais frequentes na população serão mama e próstata (66 

mil casos cada), cólon e reto (41 mil), pulmão (30 mil) e estômago (21 mil), segundo os dados 

do INCA (2020).  

O tratamento do câncer se baseia em alguns pilares, entre os quais estão: cirurgia, 

quimioterapia, radioterapia, terapias alvo-dirigidas para específicos tipos tumorais e mais 

recentemente, imunoterapias. A complexidade decorrente das capacidades distintas de gênese 

de células tumorais tem uma ressonância poderosa no campo terapêutica do câncer (1). A 

habilidade de resistência aos tratamentos dificulta o tratamento do paciente com câncer, 

tornando esta doença um verdadeiro desafio para a medicina atual. Tal complexidade se dá em 

virtude da heterogeneidade do microambiente tumoral. O microambiente tumoral oferece 

condições estressantes para as células, desta forma contribuindo para manutenção de um estado 

pró-tumorigênico e imunossupressor, favorecendo a progressão da doença. Ainda, tais 

condições contribuem para o acúmulo de mutações genéticas e perda de processos regulatórios 

normais nos tecidos, o que acaba desencadeando processos imunogênicos relevantes para a 

fisiopatologia da doença.   

O conceito de que o sistema imunológico pode reconhecer e controlar o crescimento do 

tumor foi postulado em 1893, quando William Coley utilizou bactérias vivas como um 

estimulante imunológico para tratar o câncer. O entusiasmo pela imunoterapia contra o câncer 

tem sido, porém, moderado, devido à eficácia clínica limitada (2). De fato, enquanto pacientes 

com câncer respondem bem à imunoterapia, outros de mesmo tipo tumoral e mesmo 
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estadiamento não apresentam as mesmas respostas. Estudos recentes identificam que 

mecanismos de resistência à imunidade antitumoral podem ser extrínsecos ou intrínsecos ao 

tumor (3).   

Os fatores extrínsecos envolvem outros componentes além do microambiente tumoral, 

incluindo exaustão de células T, alterações fenotípicas, populações de células 

imunossupressoras (Tregs, MDSC, macrófagos tipo II) e aumento de expressão de 

“checkpoints” imunológicos com características inibitórias (aqueles que podem contribuir para 

a inibição da resposta imunológica antitumoral) (4). Com relação aos mecanismos intrínsecos 

de resistência imunológica, sabe-se que o microambiente tumoral contribui para o escape da 

vigilância imunológica de diversas maneiras, (5). A presença de regiões de hipóxia privilegia a 

sobrevivência de células adaptadas a condições desfavoráveis (no caso células modificadas ou 

cancerosas) em detrimento de células saudáveis (células estromais ou células imunes), o que 

por sua vez acarreta a morte e/ou ineficiência de ação destas células imunes (6).  Portanto, o 

conhecimento dos mecanismos que atuam na determinação da capacidade vascular no 

microambiente tumoral é essencial para compreender a evasão das células cancerosas à 

imunovigilância tumoral e aprimorar a eficácia terapêutica,  

A atividade física (entendida como qualquer movimento corporal produzido pelo 

músculo esquelético do qual resulta gasto energético) desempenha um importante papel na 

redução do risco relativo de aparecimento de diversos tipos de câncer (7). Além dos efeitos pré-

diagnóstico, a atividade física também tem efeito pós diagnóstico, tendo impacto na sobrevida 

do paciente (8). Estudos demonstram influência do treinamento físico aeróbico no 

desenvolvimento e progressão tumoral (9) (10). Sabe-se que o exercício aeróbico altera 

significativamente o número e a função das células circulantes do sistema imunológico inato 

(por exemplo, neutrófilos, monócitos e células natural killer [NK]) e, em menor grau, do sistema 

imunológico adaptativo (por exemplo, células T e B)(11). No longo prazo, o treinamento físico 
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rejuvenesce o sistema imune, através da expansão das células T naive, e há redução das células 

T de memória senescentes na periferia, melhorando desta forma,,a capacidade funcional (12).   

Além disso, já está bem estabelecido na literatura o efeito positivo do treinamento físico 

aeróbico sobre a angiogênese e normalização vascular, sendo estes os principais mecanismos 

pelos quais o exercício físico aeróbico desempenha sua função protetora do sistema 

cardiovascular (13). Estudos mais recentes têm demostrado que o treinamento físico aeróbico 

é capaz de regular a angiogênese no microambiente tumoral (14)(10), acarretando maior 

controle do volume tumoral e por conseguinte, melhor resposta ao tratamento. 

Pretende-se através do presente projeto, verificar se o efeito do treinamento físico 

aeróbico poderia levar ao aumento da efetividade da resposta imune antitumoral, através de 

interação entre a modulação da resposta imunológica induzida por células apresentadoras de 

antígenos e a normalização da vasculatura do microambiente tumoral, em pacientes com câncer 

de estômago e colorretal.  
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2.1 Câncer   

Sendo segunda maior causa de morte no mundo, o câncer foi responsável por 9,6 

milhões de mortes em 2018, segundo os dados da Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS). Os dados publicados de expectativa para 2020 registraram uma incidência de 

aproximadamente 19 milhões de casos de câncer em todo mundo, com 10 milhões de mortes. 

Ainda, segundo os dados do INCA, a estimativa para o triênio (2020- 2022) aponta para 625mil 

novos casos de câncer no Brasil ao ano. Considerando-se todos os demais tipos de câncer, os 

mais frequentes na população serão mama e próstata (66 mil casos cada), cólon e reto (41 mil), 

pulmão (30 mil) e estômago (21 mil), segundo os dados do INCA (2020). No Brasil foram 

registradas 117.512 mortes por câncer em homens no ano de 2020, sendo traqueia, brônquios e 

pulmões (13,6%), próstata (13,5%), colón e reto (8,4%) e estômago (7,5%) os principais 

responsáveis pelas mortes. Ainda 108.318 mulheres morreram por câncer neste mesmo ano, 

sendo mama (16,5%), traqueia, brônquios e pulmões (11,6%), colón e reto (9,6%) colo de útero 

(6,1%) os principais tipos de câncer responsáveis pelas mortes no Brasil segundo os dados do 

INCA (2020). O tratamento do câncer se baseia em alguns pilares, dentre os quais estão: 

cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapias alvo-dirigidas para específicos tipos tumorais e 

mais recentemente imunoterapias. A complexidade decorrente das capacidades distintas de 

gênese de células tumorais tem uma ressonância poderosa no campo terapêutica do câncer (1).   

Ainda, de acordo com dados do INCA (2020), no Brasil, os cânceres de cólon e reto em 

homens e mulheres correspondem ao segundo/terceiro tipos mais comuns, respectivamente. Já 

o câncer de estômago corresponde ao terceiro mais comum em homens e quinto mais comum 

em mulheres no Brasil.  Os tipos mais frequentes de tumores colorretal e estômago são os 

adenocarcinomas. Enquanto a etiologia do câncer de estômago pode envolver, a presença da 

Helicobacter Pylori (15), o câncer de cólon e reto surgem a partir de pólipos benignos que se 

diferenciam em adenocarcinomas malignos (16). A pré-disposição genética e fatores ambientais 
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também contribuem para o surgimento dos tipos de tumor. A cirurgia de remoção do tumor é o 

tratamento mais eficaz. Porém outras técnicas efetivas como radioterapia e quimioterapia 

também fazem parte do tratamento convencional. Mais especificamente, a quimioterapia e a 

radioterapia podem ser utilizadas pré ou pós cirurgia, aumentando a expectativa de cura nos 

tratamentos (15)(16). Terapias de células alvo e a imunoterapia também completam os pilares 

do tratamento de tumores gastrointestinais. Parte deste trabalho foi realizado em pacientes com 

câncer gastrointestinal.   

2.2 Efeitos Sistêmicos do Câncer      

O câncer é caracterizado por diversas manifestações clínicas de grande relevância para o 

prognóstico, a exemplo do câncer pancreático, cujos sintomas são pouco específicos, como 

diminuição apetite, indigestão, mudança no hábito intestinal, podendo ainda induzir sintomas 

mais específicos como urina escura, icterícia, e insuficiência pancreática exócrina (17). Dentro 

deste contexto, a caquexia se destaca com a principal comorbidade do câncer. A caquexia é 

uma síndrome multifatorial, caracterizada por induzir a perda de peso contínua e 

involuntária(18). Está altamente associada a tipos específicos de tumores, como pancreático, 

esofágico, gástrico, pulmonar e hepático (19) e é caracterizada pela presença de inflamação 

sistêmica crônica e de catabolismo, diminuindo a resposta ao tratamento e a sobrevida (20).   

A depleção do músculo esquelético é uma característica chave da caquexia do câncer (18). 

Supõe-se que a inflamação sistêmica possa desempenhar um papel fundamental na perda de 

massa muscular associada à caquexia. A inflamação sistêmica na caquexia é alimentada pela 

interação entre o tumor e os tecidos periféricos, com envolvimento significativo de células 

imunes infiltrantes tanto nos tecidos periféricos quanto no próprio tumor (21). Dessa forma, o 

sistema imunológico tem relevância tanto na biologia do tumor, como na do organismo 

hospedeiro e a especificidade do microambiente tumoral está também associada aos efeitos 

sistêmicos do câncer 
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2.2 Imunoterapia contra o Câncer     

O papel do sistema imunológico na erradicação de células malignas é reconhecido há 

quase um século, sendo que na última década, os esforços de pesquisa nesta área foram 

significativamente reforçados por grandes descobertas, entre as quais  a de que as células T 

reconhecem, regulam e erradicam as células cancerosas (22). William B Coley (23) (1910) foi 

pioneiro na proposição do conceito de que o sistema imune é capaz de controlar o câncer, porém 

há época, os dados não geraram grande entusiasmo, principalmente em virtude da baixa 

consistência de resultados clínicos. O conceito de imunovigilância surge a partir de modelos 

transplantados de tumor, onde observou-se a existência de antígenos ligados a tumores, dando 

base para o conceito de vigilância imunológica, primeiramente postulada em 1956 por Paul 

Erlich, e posteriormente, aprimorado por Burnet e Thomas (1971) (24).   

Com a descoberta da apresentação cruzada de antígenos às células T e do papel da célula 

dendrítica neste processo, (após a década de 60), propõe-se o modelo de imunovigilância 

antitumoral, porém a ideia não foi completamente disseminada até a década de 90, quando a 

utilização de modelos animais imunossuprimidos (Knockout mice) validou a existência de 

vigilância imunológica do câncer, tanto na indução química, como na indução espontânea de 

tumores (25)(24). A partir deste momento foi concebido o conceito de imunoedição,  proposto 

por Dunn et al., (2002)(26) que prevê papel duplo do sistema imunológico, tanto na 

tumorigênese, como na progressão tumoral, através do modelo dos 3 “Es”, “E”liminação 

(quando a célula imune reconhece e elimina as células transformadas), “E”quilíbrio (quando há 

um equilíbrio entre a formação de célula tumoral e a eliminação da mesma pelo sistema imune), 

e “E”scape (quando por algum motivo a célula transformada consegue escapar da vigilância 

imunológica)(26).   

De maneira geral, o processo de ativação de células T no ciclo da imunidade antitumoral 

envolve a apresentação dos antígenos tumorais pela molécula do complexo de 
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histocompatibilidade (HLA) em células apresentadoras de antígenos (APCs), a células T naives, 

normalmente nos linfonodos. A apresentação completa depende da interação de moléculas co-

estimuladoras CD28 nos linfócitos e CD80 e CD86 nas células apresentadoras de antígenos, as 

quais são finamente reguladas por moléculas de checkpoints (importantes para evitar efeitos 

exarcebados)(4). Nesta fase, um balanço crítico entre células T efetoras versus células T 

reguladoras é determinante para a indução de resposta. Células T efetoras ativadas se infiltram 

no tumor, reconhecem e se ligam especificamente a células tumorais, através da interação de 

receptores de células T (TCR) e conexão de antígenos ligados a complexos de 

histocompatibilidade, matam as células de câncer, liberando mais antígenos, aumentando assim 

a retroalimentação deste ciclo (27). Portanto, a geração de imunidade antitumoral é um processo 

cíclico que se auto-sustenta e propaga, levando ao acúmulo de fatores imunoestimuladores (pró-

inflamatórios) que, a princípio, deveriam amplificar e ampliar as respostas das células T. Tal 

ciclo (Fig1) também é caracterizado por fatores inibitórios, representando mecanismos de 

feedback regulatório imunológico, que podem interromper o desenvolvimento ou limitar a 

imunidade (27). 
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Figura 1:  “The Cancer-Immunity Cycle” (Adaptado de  Chen & Mellman, 2013). 

 

A imunoterapia como estratégia terapêutica não é algo recente. Exemplos como IL2, 

BCG, INFγ, vacinas baseadas em células dendríticas, as quais têm sido utilizadas por décadas, 

e mais recentemente, a infusão de células T transfectadas com receptores específicos para 

antígenos tumorais, e anticorpos monoclonais específicos contra inibidores de checkpoint, têm 

sido incorporados na clínica médica para diversos tipos de tumores sólidos com resultados 

promissores(28). Apesar de representar uma estratégia promissora no tratamento de diversos 

tipos tumorais, em virtude da indução de memória imunológica e da alta especificidade de 

tratamento, a maioria dos pacientes ainda não se beneficia da imunoterapia, seja devido à uma 

resistência primária, seja pelo desenvolvimento de uma resistência adquirida após certo tempo 

de exposição ao tratamento (4). Tem- se observado que a regulação controlada entre indução e 

inibição da resposta imune antitumoral é determinante para o estabelecimento de sua 

efetividade (29). A expressão de vários mediadores e moduladores imunológicos, assim como 

a abundância e o estado de ativação de diferentes tipos de células no microambiente tumoral é 

que determinarão se a inflamação promoverá crescimento tumoral ou imunidade 



33 
 

antitumoral(29). De fato, sabe-se que altas concentrações circulantes (sistêmicas) de citocinas 

inflamatórias e fatores angiogênicos (por exemplo, fator de crescimento de hepatócitos, fator 

de necrose tumoral e IL -6), bem como de hormônios anabólicos (por exemplo, insulina, glicose 

e leptina), estão associadas a riscos maiores de recorrência e mortalidade específica por câncer 

em várias neoplasias sólidas (30).  

As células dendríticas (DCs) são consideradas as células apresentadoras de antígenos 

(APCs) mais potentes para induzir resposta imune adaptativa (31). APCs apresentam peptídeos 

derivados de antígenos citosólicos ligados ao complexo de histocompatibilidade principal 

(MHC) classe I e antígenos exógenos em moléculas de MHC de classe II para reconhecimento 

por células T CD8 + e CD4 +, respectivamente. No entanto, as DCs também têm a capacidade 

de apresentar peptídeos derivados de antígenos exógenos internalizados em moléculas de MHC 

de classe I, um processo referido como apresentação cruzada (32). Apresentação cruzada ou 

priming, é crítica para o início de respostas de células T CD8 + citotóxicas contra células 

tumorais (33). Uma série de fatores, como IL-6, fator estimulador de colônias de macrófagos 

(M-CSF), IL-10, crescimento do endotélio vascular fator (VEGF) e fator de transformação de 

crescimento beta (TGF-β), que estão presentes no microambiente tumoral, mostraram regular 

negativamente funções das DCs (34). A IL-10 demonstrou suprimir a função das DCs inibindo 

diferentes aspectos de sua biologia, como maturação, capacidade de secretar IL-12, e 

capacidade na apresentação de antígenos e de ativar células T.  IL-10 também demonstrou 

modular a conversão de DCs imunogênicas em DCs tolerogênicas, levando à indução de células 

T CD8 citotóxicas anérgicas(34).  

A nomenclatura "célula dendrítica inflamatória" foi alterada para “a DCs derivadas de 

monócitos” (mo-DC) que aparecem em inflamação(35). Durante a inflamação, as células 

dendríticas derivadas de monócitos expandem as populações residentes em muitas vezes. 

Estudos em ex vivo demonstram que mo-DC secretam IL-1, TNF-α, IL-12 e IL-23, e estimulam 
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células T CD4+ e CD8+  a expressarem CCR7 (35). É possível derivar mo-DC in vitro com 

GMCSF e IL-4, seguidos de estímulos de ativação, como lipopolissacarídeo ou prostaglandina 

E2, e TNFα. (36) demonstraram que a diferenciação de moDCs em pacientes com leucemia 

linfocítica crônica está prejudicada em função do aumento da expressão de SOCS5 (contra 

regulador de STAT6), tendo em vista a importância do acoplamento de IL4R e STAT6 para a 

diferenciação de moDCs, levando à diminuição da expressão de HLA-DR e de moléculas co-

estimulatórias e a redução da secreção de citocinas pró-inflamatórias em DCs ativadas por LPS 

(36).  

Além dos mecanismos extrínsecos afetando a resposta imune antitumotal acima 

descritos, também temos os mecanismos intrínsecos de resistência imunológica, cuja ação 

ocorre no microambiente tumoral e que contribuem para o escape da vigilância imunológica. 

Nos últimos anos, os tumores passaram a ser reconhecidos como órgãos desorganizados e 

complexos, cujas células coexistem com seu estroma (6). Há uma comunicação dinâmica entre 

componentes do microambiente tumoral a partir da liberação de fatores solúveis, como 

citocinas e quimiocinas, e do contato célula-estroma. Como consequência, há inflamação 

crônica, imunossupressão e estabelecimento de nichos pró-antigênicos que impedem o sucesso 

de várias intervenções terapêuticas, como a imunoterapia (6).  

O microambiente tumoral oferece condições estressantes para as células, tais como 

escassez de nutrientes e hipóxia, induzindo rápida divisão celular (37). Essa característica se 

deve à presença de vasos sanguíneos estrutural e funcionalmente anormais, e é encontrada 

inclusive em tumores altamente vascularizados (38). Apesar da angiogênese tumoral ser 

destinada a apoiar o fornecimento de sangue para o tumor, a rede vascular resultante é 

permeável, caótica, desorganizada, imatura, de paredes finas e mal perfundida. Essa 

angiogênese aberrante contribui para manter o microambiente tumoral pro-tumorigênico e 

imunossupressor (6). De fato, 50-60% dos tumores crescem sob condições hipóxicas (39).   
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 O fator induzível por hipóxia 1 (HIF-1) é considerado o principal efetor da resposta 

celular à hipóxia, estimulando a transcrição de genes envolvidos na promoção da angiogênese 

e alteração do metabolismo celular. No entanto, evidências crescentes sugerem que a resposta 

celular à hipóxia é muito mais complexa, envolvendo sinalização coordenada de vias de 

resposta ao estresse (40) (41).   

O acúmulo de mutações genéticas e a perda de processos regulatórios normais no 

microabiente tumoral resultam na expressão de antígenos diferentes pelas células tumorais, que 

podem ser apresentados através de moléculas de classe I do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) e serem reconhecidos como estranhos pelo sistema imune. Sendo 

assim, teoricamente, a soma de fatores imune-estimuladores amplificaria as respostas por 

linfócitos T (27).  Entretanto, observa-se que o microambiente tumoral é hostil ao 

funcionamento dos linfócitos T, sendo que a hipóxia atua inibindo sua eficácia antitumoral (42). 

As altas concentrações de lactato secretadas pelo tumor e a presença de células e linfócitos T 

regulatórios com atividade supressora contribuem igualmente, para esse mal funcionamento 

(43).  

Está bem estabelecido que linfócitos T no contexto tumoral sob condições estressantes 

(na presença de hipóxia) exibem um estado anérgico ou de exaustão, levando à disfunção 

intrínseca das células T (44). Evidências crescentes sugerem que a disponibilidade de oxigênio 

pode regular a diferenciação e função das células T, e que células T humanas ativadas sob 

condição de hipóxia são protegidos da morte celular induzida (apoptose) (45) Além disso, foi 

demonstrado in vitro que a disponibilidade de oxigênio também influencia a produção de 

citocinas (46).  

Uma outra forma de evasão das células tumorais é através da inibição imune por 

“Programmed Cell Death 1” (PD1) e seus ligantes (PD-L1 e PD-L2). A PD1 é expressa em 

linfócitos ativos, tais como células T CD8+, células B, natural killer (NK), monócitos ativos e 
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células dendríticas (5). Quando ligado aos ligantes PD-L1 e PD-L2, sua proliferação, migração 

e produção de citocinas geradas pelo reconhecimento de antígenos são suprimidas. Como 

consequência, há tolerância imune (5). Foi observada uma relação entre hipóxia e a expressão 

de PD-1 (47).  O HIF-1α seria um regulador de mRNA de PD-L1 e da sua expressão proteica, 

ligando-se a HRE-4 (elementos responsivos a hipóxia) no promotor proximal de PD-L1. Assim, 

a expressão de PD-L1 no tumor inibiria o sistema imune e impediria a ação de linfócitos T. O 

estudo de Noman et al. (47), sugere que o bloqueio de PD-1 e seu ligante PD-L1 através de 

anticorpos resultam em regressão do tumor e estabilização da doença em pacientes com câncer 

avançado (47).    

2.3 Exercício físico  

A atividade física pode ser entendida como qualquer movimento corporal produzido 

pelo músculo esquelético que resulta em gasto energético (7). A hipótese de que a atividade 

física protege contra o câncer de mama é proposta desde 1980, e mais de 80 estudos foram 

conduzidos para avaliar a associação entre a atividade física e o risco deste tipo de câncer em 

todo o mundo, nos últimos 20 anos (48). Estudos observacionais indicam que em geral, a 

realização de exercícios físicos no período pós-diagnóstico está associada à redução no risco de 

recorrência e de mortalidade específica (bem como mortalidade geral) em pacientes com câncer 

de mama não metastático, próstata e colorretal (49). Enquanto os mecanismos subjacentes à 

ação inibitória ou retardadora do exercício sobre a tumorigênese permanecem indefinidos, a 

indução de reprogramação metabólica e imunológica é provavelmente uma faceta chave dos 

efeitos antitumorais do exercício (50). São múltiplas as vias biológicas inter-relacionadas 

reguladas pelo treinamento físico, incluindo vias endócrinas e de respostas a hormônios, a vias 

inflamatórias e de estresse oxidativo e de secreção de fatores como as adipocinas (50).   

Os diversos tipos de exercícios são classificados pelo seu nível de esforço e seus 

benefícios, de acordo com a intensidade. Esforços vigorosos são entre 64% e 90% enquanto 
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esforços moderados estão entre 46% e 63% do VO2Max. Já o esforço leve, está numa faixa 

entre 37% e 45% do VO2Max (51). A prática de atividade física regular de intensidade 

moderada (por exemplo, caminhada rápida ou corrida leve) já é suficiente para diminuir o risco 

de muitas doenças inflamatórias, bem como de mortalidade por câncer. As revisões sistemáticas 

detectaram um benefício para intensidades crescentes até um nível moderado. Comparado com 

exercícios de alta intensidade, atividade de intensidade moderada pode ser sustentável por um 

período mais longo e poderia encorajar os indivíduos a continuar o exercício ao longo da vida  

(52).   

2.3.1 Efeitos do Treinamento Físico no Câncer 

Os mecanismos biológicos que explicam o potencial antitumorigênico do treinamento 

físico aeróbico moderado foram recentemente elucidados e apresentados em uma excelente 

revisão de Ruiz-Casado et al., 2016 (7), e podem ser divididos nas 6 diferentes características 

marcantes que as células cancerosas adquirem à medida que evoluem progressivamente de um 

estado normal para um estado neoplásico de acordo com o princípio de organização clássico 

proposto por Hanahan e Weinberg (53). Segundo esses autores a atividade física induz: 

sustentação da sinalização de proliferação (54) através da redução da circulação de IGF-1 

induzida pela perda de peso em concomitância com o amento da expressão de p53; evasão de 

supressores de crescimento (55), em virtude do aumento de expressão de p53, p21, IGFB-3 e 

PTEN; atuando sobre a resistência a morte celular, demonstrada pelo aumento de expressão e 

ativação de Caspase-3 (56); habilitação da imortalidade replicativa,  através da associação 

positiva entre exercício regular e tamanho dos telômeros (geralmente medido em leucócitos, 

menos frequentemente em fibras musculares esqueléticas) em humanos, com um estilo de vida 

ativo proporcionando um potencial efeito protetor e atenuando assim ostensivamente o 

envelhecimento biológico; angiogênese (10) (57), através da normalização vascular, 

melhorando a perfusão com consequente redução da expressão de HIF-1α e por fim, via 
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atenuação do desenvolvimento de metástases, através da modulação da expressão de 

glicoproteínas como e-caderinas e β-caderinas(58).   

Dados obtidos pelo grupo ainda não publicados demonstram que o exercício físico é 

capaz de estabelecer uma diminuição da inflamação crônica em tecidos periféricos, em 

pacientes que apresentam caquexia associada ao câncer, e que este efeito é dependente da 

cronicidade do treinamento, visto que os efeitos só passam a ser observados após 6 semanas de 

do programa,  enquanto resultados anteriores a 3 semanas de treinamento físico mostrou 

aumento do conteúdo  plasmático e periférico de citocinas de regulação inflamatória (Tese 

Emidio Mattos et al., (2017). Estes achados corroboram o estudo de Jones et al.,(59), no qual 

demonstrou-se que 20 pacientes com câncer de mama avançado que foram submetidas a 12 

semanas de treinamento físico em conjunto com quimioterapia neoadjuvante (doxorubicina + 

ciclofosfamida) ou à quimioterapia ciclofosfamida  isolada , houve uma significante redução 

na concentração de citocinas circulantes tais como IL-1β e IL-2.    

 Sabe-se que o exercício é capaz de modular processos inflamatórios locais e sistêmicos 

(60). O tecido adiposo (TA) normal depende de uma quantidade considerável de oxigênio, 

porém com o aumento do tamanho do adipócito, em resposta à obesidade, aumenta a distância 

entre as células do TA e a sua vasculatura, levando à hipóxia (61). A morte celular causada pela 

condição crônica de hipóxia leva à infiltração de macrófagos no TA, os quais amplificam uma 

resposta inflamatória local através da produção de IL-6 e TNF-α (61). Por outro lado, o 

exercício promove uma redução na massa gordurosa visceral e subsequente  secreção de 

adipocinas pró-inflamatórias reduzindo também a infiltração de macrófagos no tecido adiposo 

(9). O exercício físico também pode induzir a polarização dos macrófagos no tecido adiposo 

em direção a um fenótipo M2, anti-inflamatório, reduzindo assim a inflamação sistêmica, 

independente das mudanças na massa gorda, embora demonstrado apenas em modelos pré-

clínicos (30).   
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Dados do grupo não publicados, demonstram que o treinamento físico parece ter efeito 

antinflamatório crônico no microambiente tumoral dos pacientes que apresentam caquexia 

associada ao câncer, quando comparados com os pacientes de câncer sem caquexia (tese Emido 

Matos, 2017). Vale ressaltar que a presença crônica de IFNγ compromete a erradicação da 

célula tumoral, podendo induzir uma seleção e/ou geração de clones tumorais com fenótipo 

mais agressivo (62). A caquexia é uma síndrome multifatorial que afeta mais de 50% dos 

pacientes com câncer (63) sendo a principal causa de morte para 22-30% deles  (64). É 

caracterizada pela perda involuntária de peso corporal, além da perda do controle homeostático 

do balanço energético e proteico (20).  Portanto, podemos inferir com base no conteúdo 

proposto, que o exercício físico aeróbico parece ser efetivo na regulação da inflamação crônica 

instaurada de maneira sistêmica e no microambiente tumoral.  

2.3.3 Exercício físico na regulação do microambiente tumoral 

 Para entender o efeito do treinamento físico aeróbico no microambiente tumoral, faz-se 

necessário a compreensão prévia do papel da vascularização para a progressão tumoral. A 

inflamação crônica decorrente da comunicação dinâmica entre os componentes do 

microambiente tumoral protege o tumor contra intervenções terapêuticas, assim como da ação 

do sistema imunológico (6). Ainda, as células tumorais são capazes de desenvolver estratégias 

alternativas para suprir demandas energéticas para promoção da divisão celular em condições 

de escassez de nutrientes e hipoxia (37),  através da presença de vasos sanguíneos estruturais e 

funcionalmente anormais (38). Portanto, vários fatores contribuem para a hostilidade do 

microambiente tumoral e podem explicar a ineficiência da resposta antitumoral, fatores estes 

que só são viáveis em virtude do contexto no qual estas células estão inseridas.  

 Interessantemente, o treinamento físico aeróbio exerce múltiplos efeitos fisiológicos 

pró-vasculares/angiogênicos, tanto de forma sistêmica no hospedeiro, como em determinadas 

regiões como coração e músculo esquelético, em pacientes com doença isquêmica. Desta forma, 
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se o exercício físico pode modular significantemente a função vascular através do sistema 

cardiovascular, parece ser biologicamente plausível sugeri-lo como uma estratégia promissora 

para modular a fisiologia de tumores sólidos (65).  

 Betof A.S. e colaboradores (10) mostraram que a redução no tumor induzida pelo 

exercício físico, através do aumento da densidade, maturidade, perfusão vascular e redução da 

hipóxia intratumoral, ocorre em conjunto com aumento de apoptose, tanto isoladamente, quanto 

em conjunto de quimioterapia adjuvante, em modelo ortotópico de câncer de mama(10). 

Entretanto, o mecanismo através do qual o exercício físico exerce influência no microambiente 

tumoral ainda não está completamente elucidado. 

 Ainda, McCullough e colaboradores (2014) (66) analisaram o fluxo sanguíneo, a 

resistência vascular, o número de vasos e a hipóxia em modelos de camundongos ortotópicos 

com câncer de próstata. As medidas foram feitas durante repouso e cinco minutos após treino 

aeróbico na esteira. Como resultado, mostram um aumento de fluxo sanguíneo no tumor de 

aproximadamente 200% e aumento da densidade de microvasos em função da atividade. Sendo 

assim, há uma redução na hipóxia, característica associada a um tumor de fenótipo agressivo 

(66).   

 Em vista do conhecimento proposto, analisar o efeito do treinamento físico aeróbico na 

normalização vascular e presença de hipóxia no microambiente tumoral é importante para 

investigar se o treinamento físico é capaz de aumentar a susceptibilidade à resposta imune 

antitumoral em pacientes com câncer gastrointestinal,  consequentemente,  entender o 

mecanismo através do qual o exercício físico reduz o volume e a carga tumoral, conforme 

observado nos estudos em modelos animais descritos na literatura (9).   
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 Portanto, pretendeu-se através do presente trabalho, verificar se o efeito do treinamento 

físico aeróbico poderia melhorar a efetividade da resposta imune antitumoral através da 

normalização da vasculatura do microambiente tumoral em pacientes com câncer de estômago.  

2.3.2 Efeitos do Treinamento Físico no Sistema Imune  

Ainda não se sabe se as alterações induzidas pelo exercício nas concentrações 

circulantes de marcadores inflamatórios estão diretamente associadas a alterações específicas 

na resposta imune antitumoral. De acordo com (67) Goh e colaboradores (2013) animais 

exercitados apresentam volume tumoral reduzido após 3 semanas de corrida, sendo a distância 

percorrida inversamente proporcional a este parâmetro. Ainda, e Lira et al., (2012) (9) 

demonstraram que ratos treinados apresentaram menor massa tumoral e caquexia atenuada que 

ratos sedentários.  

Esses resultados foram corroborados por um estudo conduzido por Lira et al., (2012) 

(9) no qual ratos Wistar submetidos a 8 semanas de treinamento físico aeróbico,  e inoculados 

com células Walker 256 na quarta semana de treinamento, apresentaram menor massa tumoral 

(1,9g) que ratos não treinados (17,2g) (P≤0,05) (9).  

Portanto, podemos inferir que o exercício físico aeróbico é capaz de reduzir a inflamação 

sistêmica através diminuição de citocinas inflamatórias plasmáticas em tecidos periféricos e, 

em paralelo, reduzir a carga e massa tumoral. Entender o mecanismo pelo qual o exercício 

permite este resultado fortalece o entendimento de que o treinamento físico aeróbico pode ser 

uma promissora co-terapia para o tratamento do câncer.  

A forma através da qual exercício aeróbico é capaz de regular o crescimento tumoral 

nos remete a duas possibilidades: a) através do controle da proliferação no microambiente 

tumoral, b) pelo aumento da susceptibilidade do tumor à resposta imune antirumoral. A 
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literatura com foco em exercício físico e resposta imunológica embasam, de maneira 

consistente, as duas hipóteses. 

Sabe-se que o exercício aeróbico altera significativamente o número e a função das 

células circulantes do sistema imunológico inato (por exemplo, neutrófilos, monócitos e células 

natural killer [NK]) e, em menor grau, do sistema imunológico adaptativo (por exemplo, células 

T e B) (11). De forma genérica, sabe-se que durante o exercício aeróbico há um aumento de até 

10 vezes da circulação de células Natural Killer e de 2,5 vezes da circulação de linfócitos T 

CD8 na corrente sanguínea, mediado pela estimulação dos receptores β2 adrenérgicos 

decorrente da adrenalina liberada durante o exercício (68). A linfopenia aguda e transitória 1–

2 h após o exercício se justifica pela reimplantação de células imunes aos tecidos periféricos 

(por exemplo, superfícies mucosas) conduzindo, desta forma, a imunovigilância (12).   

Estudos relataram aumento de apoptose de linfócitos senescentes imediatamente após o 

exercício aeróbico, estimulando a mobilização de novas células progenitoras para a periferia 

(69) (70). Portanto, de maneira crônica, o treinamento físico aeróbico parece limitar a expansão 

das células T de memória senescentes, aumentando a capacidade de produzir e mobilizar para 

a periferia células T ainda não apresentadas para antígenos, levando assim a um 

rejuvenescimento do sistema imunológico (12), melhorando desta forma, a imunovigilância.   

Vários estudos tem avaliado o efeito do exercício aeróbico na função de linfócitos no 

câncer (12), entre os quais destaca-se o trabalho de Pedersen e colaboradores (2015) (71) que 

demonstrou infiltração de células NK significativamente aumentada em tumores de roedores 

ativos versus inativos, levando à conclusão de que a presença de células NK (mas talvez 

também células T) no microambiente tumoral induzidas pelo estresse do exercício "forneçam 

uma faísca" para eliminação do tumor, o que poderia ser considerado ação de “Imunoterapia de 

exercício”(72).  
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As células dendríticas (DCs) são definidas por sua capacidade excepcionalmente 

eficiente de ativar células T naive, ou seja, células não previamente expostas à antígenos (73), 

tendo assim um papel central no sistema imunológico. Como o exercício físico aeróbico 

aumenta a capacidade de produzir e mobilizar células T naive para a periferia, é, portanto, 

essencial investigar o efeito do treinamento físico na ativação de células dendríticas em 

pacientes com câncer, como potencial mecanismo de sua ação na resposta imune antitumoral.  

2.3 Ferramentas de bioinformática para análise do microambiente tumoral  

Sabe-se que a expressão gênica varia de acordo com os tipos celulares e suas condições. 

As tecnologias de sequenciamento de nova geração permitem a caracterização de 

transcriptomas, por exemplo, produzindo um enorme volume de dados que deve ser analisado 

a partir de ferramentas bioinformáticas (74). A Gene Expression Omnibus (GEO) é uma 

plataforma com acesso aberto onde os usuários adicionam seus dados de expressão gênica  (75). 

Sendo assim, a reanálise de dados em conjunto de informações clínicas disponíveis mostra-se 

como um trabalho essencial na pesquisa oncológica, além de ser uma ferramenta para estudo 

dos efeitos do exercício físico no tumor. Devido à variedade de programas de expressão gênica 

dos cânceres, este recurso se mostra valioso na pesquisa oncológica.  

Uma das possibilidades é a descrição de vias desreguladas, que podem ser analisadas 

por anotações como Gene Ontology (76). Com os dados adquiridos através das plataformas de 

terceira geração, o desafio passa a ser entender as relações entre proteínas, moléculas e o 

fenótipo resultante. 

Dentro deste contexto de possibilidades tecnológicas, investigar uma possível 

convergência do efeito do treinamento físico na modulação gênica do microambiente tumoral 

em diferentes tipos tumorais e em diferentes modelos experimentais, fortalece a compreensão 

das alterações provocadas pelo treinamento físico aeróbico no microambiente tumoral. A busca 
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por dados compartilhados em diferentes modelos experimentais e em diferentes plataformas, 

através de uma metanálise faz-se necessária para garantir, dentro da vasta literatura nesta 

temática, a maior abrangência possível de opções de análise e maior fidedignidade dos 

resultados, buscando compreender melhor as possíveis modulações do exercício no 

microambiente tumoral.  

Salienta-se a ausência de estudos na literatura com uma análise abrangente 

bioinformática com base em conjuntos de dados públicos provenientes de estudos que 

comparam assinatura combinada de genes em tumores derivados de pacientes e-ou animais 

submetidos a protocolos de treinamento físico aeróbico com seus respectivos controles 

sedentários, ou ainda comparando biópsias tumorais antes e a pós participação em protocolo de 

exercício.  

Este tipo de análise possui grande importância na elucidação dos efeitos do treinamento 

físico aeróbico na modulação da expressão genica no contexto do microambiente tumoral, além 

de prover informações que podem produzir uma valiosa ferramenta utilizada na clínica médica 

com forte influência prognóstica, em estratificação de risco e avaliação de resposta terapêutica 

em pacientes com câncer.  

Tendo como base todo o conhecimento apresentado até o momento, o intuito deste 

trabalho é analisar o efeito do treinamento físico aeróbico na modulação da expressão gênica 

no microambiente tumoral, em especial no contexto de normalização vascular, tendo assim um 

papel importante no aumento da susceptibilidade à resposta imune antitumoral em pacientes 

com câncer gastrointestinal. Ainda, investigar o efeito do treinamento físico na modulação da 

resposta imunológica destes pacientes visando um efeito sinérgico entre modulação imune e 

tumoral, desta forma contribuindo para o entendimento do papel do treinamento físico aeróbico 

no tratamento do câncer. 
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3.Objetivos  
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3. Geral: 

 O objetivo geral é avaliar se o treinamento físico aeróbico induz modificações no 

microambiente tumoral e na resposta imunológica local de pacientes com câncer de estômago 

e de intestino.   

3.1 OBJETIVO 1: Analisar a modulação da expressão gênica no microambiente tumoral 

induzida pelo treinamento físico e consequências destas eventuais modificações na progressão 

da doença.   

• 3.1.1 Análise do efeito do treinamento físico na modulação gênica no microambiente 

tumoral de diferentes tipos tumorais e em diferentes modelos experimentais:Realização de 

uma meta-análise a fim de encontrar estudos com datasets disponíveis nos bancos de dados 

(GEO, ARRAY EXPRESS) com a quantificação da expressão genica global nos tumores em 

modelos de treinamento físico (estudos clínicos e experimentais); 

• Emprego de ferramentas de bioinformática a fim de encontrar e analisar os genes 

diferencialmente expressos induzidos pelo treinamento físico, além dos processos biológicos 

enriquecidos;  

•      Validação dos achados das análises em sílico em tumores de pacientes com câncer 

de estômago submetidos ao protocolo de treinamento físico;  

•    Análises de curva de sobrevida global e progressão da doença utilizando dados do 

TCGA em comparação com resultados clínicos dos pacientes do protocolo 

 

3.2 OBJETIVO 2: Analisar a eventual normalização vascular no microambiente tumoral 

induzida pelo treinamento físico e as possíveis consequências destas modificações.  
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3.1.2 A vasculatura no microambiente tumoral foi avaliada através de:  

• marcadores de normalização vascular em tumores de pacientes treinados e de 

pacientes sedentários;  

• expressão de genes induzidos por hipóxia nestes tumores;  

• expressão proteica de marcadores de estresse nestes tumores;   

3.1.3 A proliferação e tipos de morte celular em tumores de pacientes foi analisada 

através de: 

•  expressão de Ki67 (marcador de proliferação celular) no tumor de pacientes 

com câncer gastrointestinal treinados e sedentários;  

 

3.2. OBJETIVO 2: Estudo da modulação da resposta imunológica induzida pelo exercício 

físico aeróbico.  

3.2.1 A resposta imunológica induzida por DCs foi avaliada através da:  

• expressão de moléculas coestimuladoras após a ativação das DCs de pacientes com câncer 

gastrointestinal e pacientes controle sem câncer, através da marcação de CD80, CD86, CD83 

e PDL1 analisados por citometria de fluxo; 

• capacidade linfoproliferativa após a ativação das DCs sob estímulo alogênico;  

• concentração de citocinas produzidas após a ativação das DCs destes pacientes  
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4. Hipótese  
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Figura 2a: Representação esquemática hipotética da convergência do efeito do treinamento físico aeróbico na 
modulação da expressão gênica e-ou vias de sinalização no microambiente tumoral resultando em redução do 
volume tumoral e controle de progressão de doença tanto em modelo animal quanto em pacientes.  
 

 

 

4.2 Hipótese 2:  

 

Figura 2b Representação esquemática hipotética do efeito do treinamento físico na normalização vascular, 
diminuindo o estresse hipóxico, otimizando, desta forma, a ação da resposta antitumoral culminando na modulação 
do infiltrado imune antitumoral.  
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4.3 Hipótese 3:  

 

Figura 2c: Representação esquemática hipotética do efeito do treinamento físico aeróbico na melhora da resposta 
imune antitumoral através da modulação de parâmetros relacionados à ativação da resposta induzida por células 
dendríticas derivadas de monócitos.  
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5.Casuística, Materiais e 

Métodos 
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5.1 Casuística  

Esta pesquisa contou com a participação de pacientes voluntários recrutados na Clínica 

Cirúrgica do Hospital Universitário, após obtenção da assinatura do termo de consentimento 

livre e esclarecido.  

5.1.1 Critérios de Inclusão:  

Os voluntários inclusos na pesquisa foram de ambos os sexos, pacientes diagnosticados com 

câncer de estômago, cólon e reto com indicação de cirurgia no Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo (HU-USP) entre 18 e 90 anos de idade. Pacientes com tempo médio 

de espera para realização da cirurgia de cerca de 6 semana, e que tiveram disponibilidade de 

comparecimento diariamente ao Hospital Universitário foram inclusos no protocolo de 

treinamento físico, após aferição das condições gerais de saúde pela equipe médica do HU/USP 

e constatação da capacidade para a realização do protocolo. Os pacientes que não esperariam a 

cirurgia por 6 semanas, ou aqueles que não aceitaram participar do protocolo de treinamento 

físico, ou ainda, não tiveram disponibilidade de comparecer diariamente ao Hospital 

Universitário foram inclusos nos grupos sedentários da pesquisa.  

5.1.2Critérios de Exclusão:  

Entre os critérios de exclusão estiveram: realizar tratamento quimioterápico no 

momento; utilizar anti-inflamatórios continuamente; e apresentar falência renal ou hepática, 

AIDS, doenças inflamatórias intestinais ou processos inflamatórios crônicos, como distúrbios 

autoimunes.  

5.2 Grupos experimentais: Pacientes com câncer gastrointestinal no período pré-cirúrgico.   

a) CANCER SEDENTÁRIO (grupo de voluntários sedentários portadores de tumor 

gastrintestinal, submetidos a procedimento cirúrgico para retirada do tumor, n = 8); 
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b) CANCER TREINADO (grupo de voluntários portadores de tumor gastrintestinal, 

submetidos ao protocolo de treinamento físico e a procedimento cirúrgico para retirada do 

tumor, n = 8); 

c) CONTROLE (grupo de voluntários portadores de cálculo biliar, submetidos ao protocolo 

de treinamento físico e a procedimento cirúrgico de colecistectomia, ou seja, retirada da 

vesícula biliar, n=6) 

 

GRUPOS EXPERIMENTAIS:  

 

Figura 3: Representação da descrição dos grupos experimentais de acordo com os objetivos propostos. 
 

5.3 Aprovação ética  

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo (CEP-HU/USP: 70355/12), pela Comissão de Ética do Instituto 

de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (CEP ICB/USP: 1046/12) de acordo 

com os princípios da Declaração de Helsinki (2013) e registrado na plataforma virtual 

ReBEC (Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, nº UTN: U1111-1140-7773). Todos os 

participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE – ANEXO) 

antes de se envolver no estudo. 

5.4 Coleta do soro/plasma 

Aproximadamente 20 mL de sangue foram coletados antes do procedimento 
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cirúrgico, por profissional de saúde capacitado. Uma parte do sangue coletado foi transferida 

para um tubo com ou sem anti-coagulante (EDTA), e em seguida, foi centrifugada a 3000 

rpm, durante 15 minutos a 4º C, para a obtenção de plasma e soro, respectivamente. A seguir, 

as amostras foram armazenadas em microtubos plásticos e estocados em freezer à –80º C 

para análise posterior. 

 

5.5 Coleta do tumor 

 Os procedimentos cirúrgicos foram realizados no Centro Cirúrgico do HU/SP e 

todos os procedimentos foram realizados em estrito acordo com os procedimentos cirúrgicos 

padrões do Hospital Universitário. A descrição do protocolo de remoção cirúrgica do tumor 

consta em maiores detalhes no projeto temático do Laboratório de Metabolismo do Câncer 

(Fapesp 12/50079-0), cuja vigência foi encerrada em 2019. Fragmentos tumorais de 

aproximadamente 2 mm2 foram acondicionados em tubos secos e em meio de cultura e foram 

transferidos imediatamente para nitrogênio líquido para análises posteriores. Este 

procedimento não interfere no procedimento cirúrgico padrão e não interfere com a análise 

patológica da peça. As amostras foram criopreservadas em -80° graus até posteriores análises.  

 

5.6 Protocolo de Treinamento Físico (TF)  

Após aferição das condições gerais de saúde pela equipe médica do HU/USP e 

constatada a capacidade para a realização do protocolo, os pacientes realizaram o TF, que 

consistiram em 6 semanas de caminhada em esteira ergométrica programável (Movement RT 

350) com volume crescente e intensidade individualizada (70% a 80% da frequência cardíaca 

máxima), determinada a partir de um teste submáximo (Rockport One Mile Walk; KLINE et 

al., 1987) para estimar o VO2máx dos voluntários (fig4). O teste foi realizado no baseline, 

semana 3 e semana 6 e consistiu em uma caminhada de 1,6km, com possível trote ou corrida, 
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sempre sob a supervisão de um profissional habilitado e monitoramento da frequência 

cardíaca. O protocolo de TF foi adaptado a partir daquele adotado por (77) para pacientes 

com câncer e realizado sempre nas dependências do hospital, com acesso imediato às 

medidas de primeiros socorros. 

 

Figura 4: Representação esquemática do protocolo de treinamento físico aeróbico supervisionado por 6 semanas.  
 

Tabela 1: Desenho experimental do protocolo de treinamento físico (adaptado da tese de doutorado de Emidio 
Mattos, 2017). 
Semanas Tempos Intervalos 

Baseline  Adaptação  

Teste de esforço 

submáximo 

 

Semana 1 5 sessões de 3 minuto 1 minuto entre as sessões 

Semana 2 4 sessões de 5 minutos 1 minuto entre as sessões 

Semana 3 3 sessões de 8 minutos 1 minuto entre as sessões 

Semana 4 3 sessões de 10 minutos 1 minuto entre as sessões 

Semana 5  2 sessões de 15 minutos 1 minuto entre as sessões 

Semana 6 1 sessão de 30 minutos 1 minuto entre as sessões 

 

5.7 Análises 

5. 7.1 Determinação da expressão proteica por Western Blotting  

5.7.1.1 Extração de proteínas teciduais e quantificação 



56 
 

As amostras de tumor foram mantidas em freezer -80 ºC até o momento da extração de 

proteínas. Aproximadamente 300 mg de tumor foram homogeneizados em 1 mL de tampão 

para lise e extração de proteínas contendo TRIS BASE 5 mM (pH 7,4), NaCl 150 mM, EDTA 

1 mM, Triton x-100 1%. O tampão foi mantido sempre no gelo e no momento do uso 

acrescentamos inibidor de proteases (cOmplete™ ULTRA Tablets, Protease Inhibitor Cocktail, 

Sigma-Aldrich, 1 tablete para cada 10 mL de tampão). Para a homogeneização, utilizamos 

homogeneizador elétrico tipo Polytron (Uniscience do Brasil) na velocidade máxima, por cerca 

90 segundos. A velocidade elevada é utilizada para dissociar e romper as células. Entre a 

homogeneização de diferentes amostras, o homogeneizador é lavado em álcool 70% e água 

ultrapura. Durante o processo de homogeneização, os tubos contendo as amostras foram 

mantidos no gelo, no intuito de reduzir a atividade de enzimas proteolíticas. Posteriormente, as 

amostras foram centrifugadas por 20 minutos a 14.000 rpm e temperatura de -4 ºC. Após a 

centrifugação, a amostra apresenta três camadas distintas. A camada intermediária (proteínas 

extraídas) foi coletada delicadamente, com o auxílio de seringa e agulha, transferida para outro 

microtubo (1,5 mL),sendo o processo de centrifugação repetido. A concentração de proteínas 

totais foi determinada pelo método de Bradford (Bradford Protein Assay, Bio-Rad 

Laboratories), que consiste na interação entre o corante Coomassie brilliant blue (G-250) e 

macromoléculas de proteínas que contém aminoácidos de cadeias laterais básicas ou 

aromáticas. No pH de reação, a interação entre a proteína de alto peso molecular e o corante 

provoca o deslocamento do equilíbrio do corante para a forma aniônica, que absorve fortemente 

em 595 nm (78) A leitura foi feita em placa de 96 poços no espectrofotômetro Synergy H1 

Multi-Mode Reader (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA). 

 

5.7.1.2 Wertern Blotting 

Alíquotas de 30µg de proteína foram diluídas em tampão de amostra contendo azul de 
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bromofenol 0,02%, mercaptoetanol 10 mM e dodecil sulfato de sódio 10% e foram aplicadas 

juntamente com um padrão de pesos moleculares em gel de poliacrilamida para separação das 

proteínas por eletroforese. Posteriormente, as proteínas foram transferidas para uma membrana 

de nitrocelulose ou PVDF (neste caso foram incubadas na presença de metanol absoluto por 1 

minutos para ativação prévia) em sistema semi seco (Semiphor, Hoefer-Pharmacia, Suécia) 

sendo inicialmente incubada com a solução de bloqueio (leite desnatado 5%). A detecção de 

proteínas específicas é feita pela incubação com os anticorpos primários, sendo posteriormente 

incubados com anticorpos secundários conjugados com peroxidase e revelados por método 

quimioluminescente (peroxidase-H2O2-luminol) com o kit ECL (Amersham). A densitometria 

das bandas de peso molecular equivalentes, normalizadas, é realizada com o programa Image 

J®.  

Tabela com a lista de anticorpos utilizados no Experimento de Western Blot.  

Tabela 2: Lista de anticorpos utilizados no Experimento de  
                                                           Western Blot 

Anticorpo Secundário  Marca 

LC3a/b Anti-mouse  Cell 

Signaling  

ATG5 Anti-mouse Cell 

Signaling 

ATG7 Anti-mouse Cell 

Signaling 

Beta Actina  Anti-rabbit AbCam 

 

5.7.2- Imunohistoquímica    

 Biópsias de tumores retiradas na cirurgia de remoção, realizadas no Hospital 

Universitário, provenientes de pacientes submetidos ao treinamento físico (considerados 
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treinados) foram comparadas com biópsias de tumores provenientes de pacientes que não foram 

submetidos ao treinamento físico (considerados sedentários). O fragmento do tumor foi 

preparado para análise histológica conforme metodologia de rotina do Serviço de Anatomia 

Patológica no Hospital Universitário, sob coordenação do Professor Dr. Aloisio Sousa Felipe 

da Silva, diretor da Patologia do HU. 

As amostras foram colocadas em solução fixadora de paraformaldeído 4% (p/v) em tampão 

fosfato, pH 7.4, permanecendo submersas por 24 horas. Após, os fragmentos foram transferidos 

para o álcool 70%, e então submetidos ao processamento: primeiramente foram desidratados 

com concentração crescente de álcool, diafinizados com banhos de xilol e incluídos em 

paraplast (Paraplast X-TRA, Sigma-Aldrich do Brasil Ltda). Após a inclusão, os fragmentos 

foram colocados em Tissue Cassete (Fischer Scientific) e seccionados em micrótomo rotatório 

(R Jung AG Heidelberg). Os cortes de 5 μm foram estendidos sobre lâminas, previamente 

limpas em água e cobertas com polilisina. Em seguida o material foi desparafinizado e 

hidratado. As amostras foram marcadas com anticorpos que se ligam a epítopos de proteínas 

importantes para o processo de normalização vascular (CD31, CD34, Actina de músculo liso) 

linfócitos T CD8  e Ki67. As marcações foram feitas no laboratório de Imunohistoquímica do 

Setor de Patologia do Hospital Universitário com sob a orientação da supervisora do setor. Os 

anticorpos foram gentilmente cedidos pelo departamento de Patologia do HU, assim como 

todos os materiais utilizados no protocolo. Todos os procedimentos foram realizados de acordo 

com o protocolo de rotina do laboratório utilizado na prática clínica. As marcações foram feitas 

overnight e no dia seguinte incubadas com um anticorpo secundário correspondente ao 

primário. Os núcleos foram marcados com DAB (por 30min à temperatura ambiente) e as 

amostram foram coradas por aproximadamente 5 minutos com corante hematoxilina, seguido 

de lavagens com água destilada por 5 min e, 2,5 min, no corante eosina. Os cortes passaram 

rapidamente pelo álcool absoluto, e então, permaneceram por 5 min em solução de etanol a 
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95%, 70%, respectivamente, e por último, receberam banhos com xilol (3 x 5 min), sendo 

lâminas montadas em Permount (Tuluene Solution, Fischer Scientific).  

Todos estes procedimentos foram realizados de forma automática (aparelho Leica CV 

5030). A análise preliminar da morfologia das células, a partir dos cortes histológicos, foi 

realizada nas imagens digitalizadas em aumento de 10 x e 40 x, obtidas utilizando-se um 

microscópio de luz (Leica, modelo DMLP) com câmera acoplada (Axio Cam HRC) e software 

Axio Vision Rel 4.8. As imagens foram adquiridas com aumento de 20x. Para as análises foram 

selecionados 10 campos de aquisição sendo 5 campos nas regiões peri-tumorais, ou seja, regiões 

dentro do microambiente tumoral porém com predominância de células com características 

morfológicas saudáveis (aspecto glandular, alinhamento celular preservado e núcleo com 

características preservadas) e 5 campos nas regiões intratumorais, ou seja, regiões dentro do 

microambiente tumoral com predominância de células modificadas com características 

tumorais (perda de estrutura glandular e núcleo aumentado). 

Todos os campos foram preferencialmente adquiridos em regiões de mucosa e 

submucosa, tendo em vista que foram provenientes em sua maioria de adenocarcinomas. Os 

vasos foram contatos um a um e os valores foram divididos pelo tamanho da imagem adquirida 

(n° vasos/área) sendo considerados aceitáveis vasos menores de 50nn. A quantificação das 

imagens foi realizada através software ImageJ®. Foi calculado a média do n° vasos/área dos 5 

campos correspondentes, sendo estas médias comparadas entre os grupos de pacientes treinados 

e sedentários. Todos os procedimentos foram supervisionados pelo Professor Dr Aloisio Sousa 

Felipe da Silva em todos os momentos do protocolo. 

Para a marcação de Ki67 a quantificação foi realizada através da contagem do número 

de células marcadas (positivas) a cada 200 células no campo (% de células positivas), através 

da utilização do software ImageJ®. Este mesmo método de quantificação para KI67 é utilizado 

para diagnóstico clínico pela Patologia do Hospital Universitário. 
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5.8 Determinação de diferenciação de monócitos em células dendríticas 

 

5.8.1 Separação das PBMCs: Cerca de 10 ml de sangue periférico foram coletados e 

acondicionados em um tubo contendo EDTA. As Células Mononucleares do Sangue Periférico 

-PBMCs foram isoladas do sangue periférico, por gradiente usando Histopaque (Sigma-

Aldrich) (d=1.077), de acordo com (79).  

5.8.2 Diferenciação de monócito: Os monócitos isolados a partir de PBMCs, por adesão 

a placas de cultura de células durante 12 horas, (plaqueadas em p12well na concentração de 

1x106 células) foram estimulados com IL-4 e GM-CSF (50 ng/mL) por 5 dias. Para ativação de 

DCs, foi adicionado TNF-α (50ng/ml) ao meio de cultura após 5 dias. No 7º dia da cultura, as 

células foram colhidas e contadas. Uma alíquota foi extraída de alguns amostras para confrmar 

o fenótipo DC (CD11c + CD14-CD86 + HLA-DR +) e Células T, e outras células foram 

utilizadas para reações leucocitárias mistas. 

 

5.8.3 Reação leucocitária mista: MoDCs foram incubados com células T previamente 

marcadas (Cell Proliferation Dye eFluor 450, TermoFisher, Waltham, MA), numa proporção 

de 1 DC para 10 células T (1 × 105T células por poço) em triplicata. Células T foram isoladas 

a partir de PBMC de doadores saudáveis utilizando o kit de isolamento de células T Pan de 

acordo com o protocolo do fabricante (Miltenyi Biotec, Alemanha). Após 5 dias, as células 

foram colhidas, marcadas com anticorpos anti-CD3, anti-CD4 e anti-CD8 e analisadas por 

citometria de fluxo, onde pelo menos 104 eventos foram adquiridos por amostra. 

 

5.8.4 Citometria de Fluxo: As análises das marcações nas células DCs  (diluição 1:100) 

foram realizadas por citometria de fluxo. Amostras foram adquiridas em um FACS Canto, 
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usando FACS Diva software (BD Biosciences) e, em seguida, analisadas com FlowJo software 

(Tree Star, Ashland, OR, EUA). As voltagens de fluorescência foram determinadas usando 

células correspondentes não coradas. Cem mil eventos foram adquiridos e a positividade foi 

considerada de acordo com o controle de isotipo do respectivo anticorpo.  

 

Tabela 3: Imunofenotipagem de células dendríticas derivadas de monócitos e de linfócitos. 
Painel Anticorpo fluorocromos. Marca 

 

 

 

CÉLULAS 

DENDRÍTICAS 

CD83 APC BD 

Bioscience 

CD11c V450 BD 

Bioscience 

PDL1 PECy7 BD 

Bioscience 

HLA-DR V500 BD 

Bioscience 

CD86 PECY5 BD 

Bioscience 

CD80 PE BD 

Bioscience 

 

 

LINFÓCITOS  

CD3 APC BD 

Bioscience 

CD4 V450 BD 

Bioscience 

CD8 APCH7 BD 

Bioscience 
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CD25 PE BD 

Bioscience 

 

Estratégias de análises específicas para células dendríticas derivadas de monócitos e 

subpopulações. 

 
Figura 5s: Estratégias de análises específicas para células dendríticas derivadas de monócitos e subpopulações. 
SSC-A vs Time para exclusão de bolhas de ar. FSC-H vs FSC-A para a exclusão de doublets. B: FSC vs SSC 
para excluir os detritos e células mortas. HLA-DR+ e CD11c+ marcam células dendríticas gerais. Amostra não 
marcada foram utilizadas para a determinação dos gates. CD80 vs SSCA; CD83 vs SSCA; CD86 vs SSCA; 
PDL1 vs SSCA; foram quantiticadas e comparadas entre os grupos. 
 

 Estratégias de análises específicas para linfócitos subpopulações. 
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Figura 5b: Estratégias de análises específicas para análise de proliferação alogênica de linfócitos. SSC-A vs Time 
para exclusão de bolhas de ar. FSC-H vs FSC-A para a exclusão de doublets. B: FSC vs SSC para excluir os 
detritos e seleção de células de tamanho correspondente a linfócitos. Live and Death vs SSC-A foi utilizado para 
exclusão de células mortas. Amostra não marcada foram utilizadas para a determinação dos gates.  CD3+ separam 
linfócitos das demais células não aderenres. Gates de CD4+ e CD8+ selecionadas CD25 + e CFSE – foram 
quantificadas e comparadas entre os grupos. 
 

5.8.5 Citometria de Fluxo Análise: Para estas análises utilizamos o índice de ativação 

de células dendríticas como fator de comparação entre os grupos. Este índice consiste no 

aumento da expressão de moléculas coestimuladoras na superfície de células dendríticas após 

o estímulo de maturação (TNFα50ng por 48h). O valor correspondente à porcentagem de 

células positivas assim como da intensidade de média de fluorescência do marcador foi dividido 

pelos mesmos parâmetros nas células sem prévio estímulo (célula dendrítica imatura ou iDC). 

Deste modo, podemos comparar a intensidade da ativação da célula dendrítica madura (mDC). 

 

5.9  Análise de expressão gênica  

 

5.9.X Transformação de RNA em cDNA: O cDNA foi sintetizado utilizando um 

kit comercial (Kit de Transcrição Reversa de cDNA de Alta Capacidade, Life Technologies) a 

partir do RNA total extraído do tumor. A desnaturação foi efetuada a 70°C por 10 minutos, a 

transcrição se inicia adicionando a transcriptase reversa e continuando à 42°C por 60 minutos 

e à 95°C por 10 minutos. 

 

5.9X qPCR em tempo real: A expressão dos genes de interesse foi mensurada por RT-

PCR utilizando o aparelho QuantStudio™ 12K Flex System with Array Card Block (Life 

Technologies) e SYBER Green 2 x como marcador de fluorescência (Invitrogen, USA). Para a 

reação foi utilizado 2 µl de cDNA de cada amostra, cuja concentração foi definida por curva 

prévia, para um volume final de reação de 10 µl. Foram testadas diferentes concentrações de 

primers (entre 200 e 400 nM) e 5 µl do mix SYBER Green 2 x (código 4309155, Applied 
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Biosystems), que contém dNTP, tampão de reação, Taq DNA polimerase SYBER green 2 x. 

Após o teste, foi selecionada a concentração de 400nM ou 200nM, dependendo do resultado 

obtivo na curva de eficiência de cada primer. A reação ocorreu do seguinte modo: 

primeiramente, dois ciclos de 50 ºC por 2 minutos e 95 ºC por 10 minutos; seguido de 40 ciclos 

de amplificação: I – desnaturação a 95 ºC por 15 segundos, II – anelamento a 60 ºC por 60 

segundos e III – extensão a 72 ºC por 2 minutos. A expressão gênica foi determinada através 

da fórmula: 2-ΔΔCt , descrita por K. Livak no Manual do usuário do Biosystem Sequence 

Detector Bulletin 2, na qual ΔΔCt = [Ct gene alvo (amostra Tumor) – Ct gene 18s (mesma 

amostra)] – [Ct gene alvo (amostra controle) – gene 18s (mesma amostra)]. Os resultados foram 

expressos com base na relação do RNAm de cada gene de interesse relativizado com o conteúdo 

de RNAm do gene controle 18s. Os primers que serão utilizados foram desenhados com base 

no banco de dados GenBank e sua especificidade foi testada no BLAST 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). 

Os genes utilizados estão listados na tabela a seguir:  

Tabela 4: Descrição dos primers utilizados no trabalho. 
GENE FOWARD REVERSE 

IL1R GGAGGCTGATAAATGCAAGGA TGTGTTCATTTGGGTTAAGAGG 

IL1B ATCTTCATTGCTCAAGTGTCTG TCATTGCCACTGTAATAAGCCA 

FGG TTCAGAAGAGACTTGATGGCAG TTCCAGTCTTCCAGTTCCAC 

FGB AATATCCCAACTAACCTTCGTG TTTCCTCACATTCTTTGCCA 

FGA CCGTGATAATACCTACAACCGA ATCAATGTCCACCTCCAGTC 

F2 ACATAAGCCTGAAATCAACTCC CGCTACAGTGACTTGATCCT 

CYP1B1 TGATGGACGCCTTTATCCTC ATCAGGATACCTGGTGAAGAG 

CPB2 CTCCCAGCATATAGTGTTTCC GGCTACTAGAGACAGTTCCT 

CDH5 GGATGAGAATGACAATGCCC CCGTGTTATCGTGATTATCCGT 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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CCR2 ACAAGCTGAACAGAGAAAGTGG GATAAACCGAGAACGAGATGTG 

XCL1 TTGTGGAAGGTGTAGGGAGTG CTTCCGTGATGGTGTAGGTC 

TIE1 CAAGAGTGATGTCTGGTCCT CTCGTACACTTCATCGTCAC 

SLC11A1 ACCTACCTGAGTGAGAAGATCC GCACCCAGAGAAGTTTGAATCC 

SERPINE1 GTTCAACTATACTGAGTTCACCAC CTGGGCACTCAGAATGTTGG 

SERPINB2 TACATAGAAGACCTAAAGGCTCAG TATTTCACTTTCCAGCAGCTCC 

POU6F1 CATTTAGCCCAGGAATCATCAG TCCAATAACCTGTCCCTGAG 

POPDC2 GCCACTGAACAGACCTATGC TCAGAGTGACCTGGAACACC 

PLG CCCACAGACCTAGATTCTCAC GCATACATTCCTCTTCACACTC 

PLAU ACACTGCTTCATTGATTACCCA TTTCCACCTCAAACTTCATCTC 

PLAT GCAAGCCGTGAATTTAAGGG TGCTGGTATATCATCTGCGT 

KRT1 TCAAGAAGGATGTGGATGGT TTGGTAGAGTGCTGTAAGGA 

IL18R1 CTGCTTTGCTGAATGAAGAGG GCCTTCTGGAGTCATAATTCTC 

IL12B GGACATCATCAAACCTGACC AGGGAGAAGTAGGAATGTGG 

ANGPT1 ATGTTAACAGGAGGATGGTGG GGTCGAATCATCATAGTTGTGG 

ANGPT2 CCACATCAAACTCAGCTAAGG TGAATAATTGTCCACCCGCC 

VEGFA ATCGAGTACATCTTCAAGCCA TCTTTCTTTGGTCTGCATTCAC 

HIF1A CTCATCAGTTGCACTCC ATCCAAATCACCAGCATCCA 

PKM AGATAAGCCTGAAATCAACTCC CACTACAGTGACTTGATCCT 

18S CCTGCGGCTTAATTTGACTC ATGCCAGAGTCTCGTTCGTT 

COL1A1 AGAGGTTTCCCTGGCGA ACCAGCATCACCCTTAGCA 

COL3A1 CTCAGGGTGTCAAGGGT CAGGGTTTCCATCTCTTCCA 

TGFB3 AACAATTCCTGGCGATACCT GTAGTGAACCCGTTGATGTC 

 

5.10 – Análises de Bioinformática 
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5.10.1 Meta-análise  

 

5.10.1.1 Seleção de dados de transcriptoma: A fim de encontrar datasets de 

transcriptomas de tumores de indivíduos treinados comparados a indivíduos sedentários 

disponíveis, foi realizada uma revisão sistemática utilizando a plataforma PUBMED 

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/). A pesquisa foi feita com a busca de uma combinação dos 

seguintes termos referentes ao exercício físico (“physical exercise”, “exercise”, “physical 

activity”, “aerobic training” e “aerobics”), câncer (“tumor”, “cancer”, “neoplasia”, “leukemia” 

e “lymphoma”) e transcriptoma (“transcriptome”, “transcriptomics”, “RNA seq”, “RNAseq”, 

“MicroArray” e “global gene expression”). Os critérios de inclusão foram: (1) expressão gênica 

global em tumores de indivíduos sedentários e treinados; (2) amostras de camundongo, rato ou 

humano como modelo de estudo; (3) todo os tipos de câncer foram considerados e (4) 

publicação até março de 2021. Enquanto o critério de exclusão foram: (1) a publicação ser 

anterior a 2006, (2) estudos que não envolvam atividade física e/ou câncer, (3) análise de 

expressão gênica global em tecidos não tumorais, (4) estudos de revisões e (5) datasets 

indisponíveis. O fluxograma de pesquisa foi baseado na Recomendação PRISMA (Moher, D., 

et at., 2009). Além disso, realizamos uma busca ativa através de uma pesquisa na plataforma 

ArrayExpress (https://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/), que apresenta apenas dados de 

Microarray, na qual foi selecionado mais um estudo que seguia todos os critérios escolhidos 

(Pedersen, K.S., et al., 2020).  

 

5.10.2 Análise de expressão diferencial: Network Analyst: Uma reanálise dos 

datasets foi realizada a fim de determinar os genes diferencialmente expressos em tumores de 

indivíduos treinados e de indivíduos sedentários. Os transcriptomas disponíveis no GEO 

datasets (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gds) foram analisados através da ferramenta 
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NetworkAnalyst 3.0 (https://www.networkanalyst.ca/) usando limma-voom pipeline (Zhou, G., 

et al., 2019). Foram aplicados os pontos de corte estatísticos de log2 fold change > 0,6 (que 

corresponde a uma variação de 1,5x) para os datasets de tumores de murinos e de log2 fold 

change > 0,26 (que corresponde a uma variação de 1,2x) para os tumores de humanos, além de 

p-valor <0,05. 

 

5.10.3 Análises de enriquecimento: EnrichR: Os genes diferencialmente expressos 

foram utilizados para identificação dos termos de ontologia. Utilizando o EnrichR 

(http://amp.pharm.mssm.edu/Enrichr/), os processos biológicos [GeneOntology (GO)] foram 

analisados de acordo com o p-valor < 0.05 e o combined-score fornecido pelo EnrichR database 

(Kuleshov, M. V., et al., 2016). 

 

5.10.4 Reconstrução de redes moleculares: String e Cytoscape: Não havendo 

processos biológicos compartilhados pelos 4 datasets, foram selecionados aqueles em comum 

entre o dataset GSE129508, cujas amostras são de humanos, e de dois dos outros três estudos 

compostos por amostras de camundongos. A partir da lista de genes envolvidos nestes processos 

biológicos, a rede de interação proteína-proteína (PPI) foi gerada através do Metasearch 

STRING v11.0 (Szklarczyk, D., et al., 2017) (Snel B., Lehmann, G., Bork, P., & Huynen, M. 

A., et al., 2000). Em seguida, os dados de interação e anotação foram gerados pelo software 

Cytoscape v3.8.2 (Shannon, P., et al., 2003). 

 

5.10.5 Análise de sobrevida: SurvExpress: A análise de sobrevida foi realizada 

utilizando a ferramenta SurvExpress (https://bioinformatica.mty.itesm.mx/SurvExpress), a qual 

possibilita a avaliação da influência dos genes diferencialmente expressos na sobrevida de 

pacientes de acordo com dados disponíveis no TCGA (Aguirre-Gamboa, R., et al., 2013).  
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5.10.7 Análise de genoma de dados do TCGA (Xena) 

A análise de genona foi realizada utilizando a ferramenta Xena (https://xena.ucsc.edu/), 

a qual possibilita a avaliação expressão dos genes de pacientes de acordo com dados disponíveis 

no TCGA e TARGET, comparando com a expressão dos mesmos genes em tecidos saudáveis 

(GTEX)  

 

5.10.6 Representação dos dados:   A ferramenta Morpheus 

(https://software.broadinstitute.org/morpheus/) foi utilizada para criação dos heatmaps com os 

dados de expressão diferencial dos genes (Starruß, J., de Back, W., Brusch, L., & Deutsch, A., 

2014). As intersecções e comparações de termos de ontologia e de DEGs foram realizadas nos 

servidores web Intervene e Bioinformatics & Evolutionary Genomics 

(https://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/). Para a representação do número de genes 

compartilhados pelos Processos Biológicos e os datasets, foi empregado o Circos plot 

(http://circos.ca/). Os gráficos em violino serão construídos com GraphPad Prism (GraphPad 

Software). A base de dados UniProtKB (disponível em http://www.uniprot.org/) foi empregada 

para aquisição de informações de função das proteínas. 

 

5.11- Análise estatística 

 Os dados foram apresentados como média ± EPM ou mediana (quartis) de acordo 

com o teste de normalidade Shapiro- Wilk W test. Comparações entre os grupos Câncer e 

Controle foram realizadas através de Teste de Student (Teste T ) bicaudal  ou Mann-Whitney, 

de acordo com a análise da distribuição. O mesmo foi adotado para comparações entre os sub-

grupos Treinado e Sedentário dentro de cada grupo: Câncer e Controle, individualmente. 

Comparações antes e após o treinamento dentro dos grupos Controle e Câncer foram realizadas 
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aplicando-se o teste não paramétrico de Wilcoxon. O valor 0.05 foi adotado para rejeitar a 

hipótese de nulidade (H0). Os cálculos foram realizados através do software Statistica v.13 

(TIBCO Software Round Road, TX, USA; licença no. JPZ8091511926FAACD-L), e os 

gráficos através do software GrapPad Prisma8®. (GraphPad Software, CA, USA). 
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6. Resultados 
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6.1 Estudo translacional da regulação da expressão gênica induzida pelo treinamento no 

microambiente tumoral  

6.1.1  IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE ESTUDOS DA METANÁLISE  

Uma busca conduzida no PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/), utilizando os 

seguintes descritores: “exercise”, “cancer” e “global gene expression.” e seus respectivos 

sinômimos resultou em um total de 3037 artigos identificados no período de outubro de 2020 a 

abril de 2021. Deste total, 2496 foram excluídos por serem repetidos, ou por se tratar de revisões 

científicas, resultando em 541 títulos remanescentes. Destes, 432 foram excluídos por não 

possuírem relação com exercício físico e/ou câncer, restando 104 títulos que tiveram título e 

resumos analisados, selecionando-se 11 artigos para leitura completa de texto.  Destes 11 

artigos avaliados, apenas 3 atenderam todos os critérios de inclusão determinados pelo 

protocolo estabelecido. Ainda, um dataset foi adicionado ao estudo através de uma busca ativa 

no ArrayExpress (https://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/), o qual também estava de acordo com 

os critérios estabelecidos no protocolo. 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/
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Figura 6:  Fluxograma de busca de artigos na realização da meta-análise. 
 

Os estudos selecionados estão detalhados e sumarizados na tabela, a seguir. Entre os 4 

estudos selecionados, 3 consistem em datasets provenientes da análise do microambiente 

tumoral em modelo animal, enquanto um dataset é proveniente da análise do microambiente 

tumoral de pacientes com câncer de mama.  As análises realizadas em modelos animais 

utilizaram camundongos C57BL/6 com diferentes linhagens de células tumorais, como 

melanoma (B16F0 cells), Lewis Lung Carcinoma e EO771 breast tumor cells. O estudo que 

analisou o dataset em humanos foi publicado por Ligibel J.A. et al.,(80) em 2019 e contou com 

a participação de pacientes diagnosticadas com câncer de mama recrutadas no Breast Oncology 

Clinics do Dana-Faber Cancer Institute de Boston, e do Smilow Cancer Hospital de Yale Cancer 

Center. Três dos quatro estudos analisados, incluindo o estudo em humanos, realizaram a 

análise do padrão de expressão gênica através do sequenciamento de larga escala do RNA pela 

técnica de RNA-seq, enquanto um dos estudos realizou a técnica de microarranjo de DNA 

(microarray), para investigar a análise de expressão gênica.  
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 Tabela 5: Sumário dos estudos selecionados. 

Tabela 5: Descrição dos estudos disponíveis publicamente usados na metanálise (80) (72) (81). 

 

 

 

Figura 7: Representação ilustrativa dos protocolos e casuística dos estudos selecionados na metanálise. 
 

A figura 7 consiste na representação ilustrativa dos protocolos de treinamento físico 

utilizados nos estudos analisados. Os estudos realizados em modelos experimentais 

compararam a expressão gênica no microambiente tumoral de animais submetidos a um 

protocolo de treinamento físico aeróbico em roda de corrida voluntária com o microambiente 



74 
 

tumoral de animais sedentários. Os três estudos estão representados na ilustração com a 

respectiva identificação dos datasets e casuística. O trabalho cujo dataset é identificado por 

GSE129508 comparou o microambiente tumoral através de biópsias de pacientes com câncer 

de mama antes e após a participação no protocolo de treinamento físico aeróbico e de força. O 

trabalho contou com 16 mulheres com diagnóstico de câncer de mama direcionadas para 

posterior cirurgia de remoção tumoral. Os dados fornecidos pelos quatro estudos, permitiram 

uma análise dos genes diferencialmente expressos (DEGs) comparando os grupos sedentário e 

treinado. No caso do estudo em pacientes (GSE129508), a comparação foi feita nos mesmos 

pacientes pré e pós protocolo de exercício físico. 

Estes trabalhos reanalisados trazem resultados clínicos relevantes, demonstrando uma 

redução no crescimento tumoral através da avaliação do volume (42%, p < 0.01), (74% ± 12%, 

P = 0.0004) e (61%, p <0.01), respectivamente (81) (72). O estudo clínico não avaliou alteração 

no volume tumoral por falta de tecnologia disponível com a precisão necessária (82).  

Foram considerados como DEGs (genes diferencialmente expressos) aqueles que 

apresentavam variação de expressão de pelo menos 1,5 vezes no valor de fold change, nos 

modelos experimentais para mais ou para menos. Já para o estudo realizado em humanos, 

admitiu-se uma variação de 20% na expressão gênica devido à comparação ser feita entre duas 

amostras do mesmo paciente. Desta forma, foram obtidos 899 DEGs no estudo GSE62628 (792 

transcritos com expressão aumentada e 107 com expressão reduzida); 787 no E-MTAB-5311 

(652 e 135 transcritos com aumento e redução de expressão, respectivamente); 351 no 

GSE150620 (182 e 169 transcritos com aumento e redução de expressão, respectivamente); e 

67 no GSE129508 (54 e 13 transcritos com aumento e redução de expressão, respectivamente) 

(Figura 8).  
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Figura 8:  Representação do número de genes diferencialmente expressos em cada estudo, indicando os genes cuja 
expressão foi aumentada (up-regulated) e reduzida (down-regulated). Foi considerado logFC < -0,6 ou > 0,6 nos 
datasets E-MTAB-5311, GSE150620 e GSE62628. Para o GSE129508, foi utilizado logFC <-0,26 ou >0,26 
 

6.1.2. DEGS COMPARTILHADOS ENTRE OS DATASETS 

              Em seguida, buscamos identificar um possível compartilhamento de DEGs entre os 

estudos analisados. Não foi encontrado nenhum gene diferencialmente expresso em comum 

entre os quatro estudos analisados. Os estudos com identificação GSE62628 e E-MTAB-5311 

compartilham o maior número de genes diferencialmente expressos, somando um total de 78 

genes, seguido por GSE62628 e GSE150620 que compartilham 13 genes. O dataset 

GSE129508 compartilha 3 genes com GSE150620, 3 genes com E-MTAB-5311 e 2 genes com 

GSE62628 (Figura 9). É importante ressaltar que apesar do protocolo de treinamento ser muito 

similar entre os estudos experimentais, e de o modelo animal ser o mesmo, o tipo tumoral foi 

diferente para cada estudo. Esse aspecto poderia explicar a falta de convergência de expressão 

gênica na comparação entre os modelos.  
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Figura 9: DEGs exclusivos e compartilhados entre os quatro estudos. A barra verde representa o número de 
DEGs correspondentes aos datasets identificados pela bola preta. Já a barra amarela representa o número total de 
DEGs de cada dataset. 
 

6.1.3 ONTOLOGIA DE GENES DIFERENCIALMENTE EXPRESSOS ENTRE OS 
DATASET 

Foi realizado o enriquecimento de processos biológicos a partir dos DEGs totais em 

cada dataset analisado no estudo, conforme figura a seguir (figura 10). Observamos que os 

genes dos diferentes datasets enriquecem vias relacionadas com processos biológicos em 

comum, como por exemplo diferenciação de Th1, fibrinólise, inflamação. Para as análises de 

ontologia, utilizamos o software EnrichR, e analisamos os processos biológicos enriquecidos 

pelos genes diferencialmente expressos em cada dataset. O GSE129508 enriquece vias 

relacionadas com processos metabólicos na membrana lipídica, regulação de angiogênese, 

vascularização, enquanto o GSE150620 enriquece vias mais relacionadas com processos 

apoptóticos, produção de citocinas, mobilidade e contração celular. O GSE62628 está mais 
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relacionado com vias envolvidas em inflamação, fagocitose e angiogênese e por fim, o E-

MTAB5511 enriquece vias relacionadas com inflamação e coagulação.   

 

Figura 10: Processos biológicos enriquecidos a partir dos DEGs totais dos 4 estudos analisados. Foram 
selecionados termos com valor de p < 0,05 (representação em laranja do -log do valor de p). Estão representados 
em roxo o número de genes associados ao enriquecimento de cada ontologia 
 

6.1.4 COMPARTILHAMENTO DE TERMOS RELACIONADOS A PROCESSOS 

BIOLÓGICOS ENTRE OS DATASETS 

A figura 11 representa a intersecção de termos relacionados a processos biológicos 

enriquecidos por DEGs, provenientes de cada um dos datasets analisados. Para tal análise, 

foram selecionados termos cujo p<0,05 (significativo), comumente enriquecidos em pelo 

menos 3 dos 4 datasets estudados, tendo em vista que não há nenhum termo comumente 
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enriquecido compartilhado entre os 4 estudos analisados. Desta forma, foram selecionados 8 

termos enriquecidos relacionados a processos biológicos compartilhados entre pelo menos três 

datasets dos quatro estudados (conforme figura 11). 

 
Figura 11: Número de processos biológicos cujas alterações foram compartilhadas entre os estudos. Os 
termos foram obtidos por meio do enriquecimento dos DEGS totais de cada dataset.   
 

Os processos biológicos comumente enriquecidos incidem sobre a fibrinólise e a 

resposta imunológica, especialmente aquela dependente da diferenciação de linfócitos Th1, 

produção de citocinas, organização extracelular e organização estrutural de encapsulamento 

externo (Figura 12).  A figura 12 representa a distribuição de genes responsável pelo 

enriquecimento de cada um dos termos selecionados relacionados com processos biológicos em 

comum em 3 de 4 datasets estudados, modulados pelo exercício físico. 
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            Figura 12: Representação da distribuição dos DEGs correspondentes a cada dataset que enriquecem 
                              os respectivos termos de ontologia. 
 

Desses 8 termos comumente identificados, 4 deles foram selecionados por serem 

enriquecidos por DEGS provenientes do estudo realizado em pacientes com câncer de mama 

(GSE129508). Os termos são: positive regulation of T-helper 1 cell cytokine production, 

positive regulation of T-helper 1 type immune response, fibrinolysis, regulation of T-helper 1 

cell cytokine production, e estão descritos na tabela.  

Tabela 6: Termos relacionados a vias biológicas selecionados na metanálise 
Terms GSE 129508 GSE 62628 E-MTAB-5311 

Positive regulation of T-helper 1 cell 
cytokine production (GO:2000556) 
 

IL18R1 IL1R1; IL1B XCL1; IL18R1 

Positive regulation of T-helper 1 type 
immune response (GO:0002827) 
 

IL18R1 IL1R1; IL1B; 
SLC11A1; CCR2 

IL12B; XCL1; 
IL18R1; CCR2 

Fibrinolysis (GO:0042730) 
 

 
KRT1 

FGB; CPB2; 
SERPINB2; PLAU; 
FGG;  
SERPINE1; PLAT; 
PLG 
 

FGB; FGA; F2 
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Regulation of T-helper 1 cell cytokine 
production (GO:2000554) 

IL18R1 IL1R1; IL1B XCL1; IL18R1 

6.1.5 ANÁLISE DOS DEGS QUE ENRIQUECEM AS VIAS RELACIONADAS A 

PROCESSOS BIOLÓGICOS EM COMUM EM 3 DOS 4 DATASETS DO ESTUDO 

A tabela a seguir relaciona os genes responsáveis pelo enriquecimento dos 4 processos 

biológicos selecionados neste estudo e suas principais características funcionais:   

Tabela 7: Descrição dos genes selecionados a partir dos termos relacionados entre os datasets. 
Official 
symbol 

Gene Name Function Location Term enriched 

IL1R1 Interleukin-1 
Receptor Type 1 

Mediates IL1-dependent 
activation of NF-kappa-

B 

cell 
membrane 

(GO:0002827) 
(GO:2000556) 
(GO:2000554) 

 
IL1B Interleukin-1 Beta Proinflammatory 

cytokine 
Secreted (GO:0002827) 

(GO:2000556) 
(GO:2000554) 

 
FGG Fibrinogen 

Gamma Chain 
Polymerizes to form an 
insoluble fibrin matrix 

 

Secreted (GO:0042730) 

FGB Fibrinogen Alpha 
Chain 

Polymerize to form an 
insoluble fibrin matrix 

 

Secreted (GO:0042730) 

FGA Fibrinogen Beta 
Chain 

Polymerize to form an 
insoluble fibrin matrix 

 

Secreted (GO:0042730) 

F2 Coagulation 
Factor II, 
Thrombin 

Functions in blood 
homeostasis, 

inflammation and wound 
healing. Converts 

fibrinogen to fibrina 
 

Secreted (GO:0042730) 

CPB2 Carboxypeptidase 
B2 

Down-regulates 
fibrinolysis 

Secreted (GO:0042730) 

CCR2 C-C Motif 
Chemokine 
Receptor 2 

Receptor for CCL2, 
CCL7 and CCL12 
(monocytes and 

macrophages chemotaxis 
and migration induction) 

 

cell 
membrane 

(GO:0002827) 

XCL1 X-C Motif 
Chemokine 

Ligand 1 

Chemotactic activity for 
lymphocytes but not for 

monocytes or 
neutrophils. 

Secreted (GO:0002827) 
(GO:2000556) 

 
(GO:2000554) 
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SLC11A1 Solute Carrier 
Family 11 
Member 1 

Iron metabolism and 
host resistance to certain 

pathogens 

Lysossome 
and 

endossome 
membrane 

(GO:0002827) 

SERPINE1 Serpin Family E 
Member 1 

Primary inhibitor of 
tissue-type plasminogen 

activator (PLAT) and 
urokinase-type 

plasminogen activator 
(PLAU) 

 

Secreted (GO:0042730) 

SERPINB2 Serpin Family B 
Member 2 

Inhibits urokinase-type 
plasminogen activator 

 

Secreted (GO:0042730) 

PLG Plasminogen Plasmin (activated form 
of PLG) dissolves the 
fibrin of blood clots 

 

Secreted 
(cell surface) 

(GO:0042730) 

PLAU Plasminogen 
Activator, 
Urokinase 

Cleaves plasminogen to 
form the active enzyme 

plasmin 
 

Secreted (GO:0042730) 

PLAT Plasminogen 
Activator, Tissue 

Type 

Converts plasminogen to 
plasmin 

Secreted (GO:0042730) 

IL18R1 Interleukin 18 
Receptor 1 

Binding of the 
proinflammatory 

cytokine IL18, involved 
in IL18-mediated IFNG 
synthesis from T-helper 

1 (Th1) cells 
 

cell 
membrane 

(GO:0002827) 
(GO:2000556) 
(GO:2000554) 

KTR1 Keratin 1 Regulates the activity of 
kinases such as PKC and 

SRC via binding to 
integrin beta-1 (ITB1) 

and the receptor of 
activated protein C 
kinase 1 (RACK1) 

 

Cell 
membrane. 

(GO:0042730) 

IL12B Interleukin 12B Act as a growth factor 
for activated T and NK 
cells and enhance their 
lytic activity and IFN 

gamma production 
 

Secreted (GO:0002827) 

Ref: genecards (https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?) 

 

https://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl
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Os genes envolvidos no enriquecimento desses processos biológicos foram adicionados 

em uma rede de interação gênica, dimensionando as conectividades, criada a partir da 

ferramenta STRING versão 11.0 (https://string-db.org/). A visualização e anotação dos dados 

de redes de interação proteína-proteína (PPI) foram através da ferramenta Cytoscape (Figura 

13).   

 
Figura 13: Rede de interação proteína-proteína (PPI) gerada a partir dos genes envolvidos nos quatro 
termos de processos biológicos enriquecidos no dataset de humanos (GSE129508) e dois datasets de animais 
(GSE62628 e E-MTAB-5311), visto que não há termos compartilhados entre os quatro. Em azul, estão os genes 
relacionados à coagulação e à fibrinólise. Em rosa, estão genes relacionados à resposta imune e inflamação.  

 

O interatoma representado na figura acima demonstra que a proteína codificada por 

IL1B interage com as proteínas codificadas por quase todos os genes relacionados à 

fibrinólise/coagulação, além de interagir com os genes que codificam proteínas relacionadas à 

inflamação. Estes dados demostram uma relação importante entre os diferentes mecanismos 

relacionados à inflamação e coagulação/fibrinólise.  

https://string-db.org/
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6.1.6 ANÁLISE DA EXPRESSÃO DOS GENES QUE ENRIQUECEM OS MESMOS 

TERMOS RELACIONADOS A PROCESSOS BIOLÓGICOS EM CADA DATASET  

Foi realizado uma análise da expressão gênica destes 18 genes responsáveis pelo 

enriquecimento dos 4 termos relacionados a processos biológicos compartilhados entre os 

datasets (3 em 4 datasets) estudados. Pela análise do heatmap, pode-se observar que a maioria 

dos genes estão aumentados nos dados de transcriptoma (Figura 14).   

 

Figura 14: Heatmap dos genes envolvidos nos quatro termos de processos biológicos selecionados para 
análise. Fold-change representado em escala de cor (salmão e roxo) e valor de p representado como diâmetro do 
círculo. 
 

A figura mostra que o receptor de IL18 parece ter aumento de expressão nos 4 datasets, 

representando um ponto de convergência de modulação gênica no tumor em resposta ao 
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treinamento físico. Além disso, a figura nos proporciona compreender que a expressão da 

maioria dos genes diferencialmente expressos responsáveis pelo enriquecimento de termos 

relacionados a processos biológicos convergentes entre os datasets está aumentada. Por fim, 

observa-se que o dataset representado por GSE62628, analisado em modelo experimental de 

melanoma, é o maior possui o maior número de genes com expressão aumentada quando 

comparado com os outros datasets analisados.  

6.1.7 ANÁLISE DA EXPRESSÃO DOS 18 GENES SELECIONADOS NO 

CONTEXTO DO CA DE ESTÔMAGO  

A fim de validar os achados deste estudo nos pacientes recrutados pelo Laboratório de 

Metabolismo no Câncer (LIM26), buscamos entender se os genes alterados na pesquisa in silico 

também eram modulados no câncer de estômago em pacientes. Utilizando as informações 

disponibilizadas pelo TCGA (tumor primário de estômago) e GTEX (tecido saudável), é 

possível compará-las através da ferramenta Xena (https://xenabrowser.net/). Os resultados 

provenientes desta análise estão representados pela figura (XX).  

 
Figura 15: Análise dos 18 genes levantados no estudo comparando a expressão no tecido de estômago 
saudável, provenientes do consorcio do GTEX e no tecido de tumor primário através de dados provenientes do 
consórcio do TCGA. Os dados foram obtidos por sequenciamento do mRNA e normalizados em tpm. Foram 
considerados significantes os valores de p<0,001.  
 

https://xenabrowser.net/
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A análise mostra que genes relacionados com a formação da fibrina possuem sua 

expressão reduzida em tumores de estômago primário quando comparados com tecidos normais 

correspondentes, a exemplo de FGA (p = 5.901e-41), FGB (p = 3.339e-21) e FGG (p = 2.281e-

62). F2 (p = 9.520e-11) que está relacionado com a coagulação está reduzido no tecido tumoral 

enquanto CPB2 (p = 0.3113) não sofre alteração significativa.  

Além disso, genes relacionados à fibrinólise também parecem ser modulados no câncer 

de estômago, a exemplo do PLG (p = 0.0002060) que está diminuído, PLAT (p = 0.001580) e 

PLAU (p = 0.000) parecem estar aumentados no tecido tumoral. Não apenas os ativadores, mas 

também os inibidores específicos dos ativadores de plasminogênio também estão aumentados 

no tecido tumoral, SERPINE1 (p = 1.998e-15) e SERPINB2 (p = 0.000). Ainda, os genes 

relacionados a marcadores inflamatórios e/ou relacionados à resposta imunológica mediada por 

linfócitos Th1 também estão alterados no tecido tumoral de estômago. Entre eles, destaca-se 

IL18R1, que está reduzido (p = 0.00002602). Em contrapartida, outros marcadores 

inflamatórios como o XCL1 (p = 0.000), IL1B (p = 0.000) e IL12B (p = 0.000) estão 

aumentados em tumores de estômago primários, quando comparados com tecidos saudáveis.  

Até este ponto do trabalho demonstramos, através das análises de bioinformática, que 

não há convergências entre os DEGs dos 4 datasets reanalisados neste estudo, porém as vias 

moduladas pelo treinamento físico aeróbico no microambiente tumoral convergentes entre os 

estudos são enriquecidas por genes relacionados a inflamação, em especial diferenciação de 

células Th1, e fibrinólise. Ainda, demonstramos que estes genes também são modulados no 

contexto do CA de estômago. Este resultado viabiliza o prosseguimento do estudo com a 

validação destes achados dentro da realidade dos pacientes recrutados pelo Laboratório de 

Metabolismo do Câncer.   
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6.2.1 FLUXOGRAMA DE RECRUTAMENTO E INCLUSÃO DE PACIENTES COM CÂNCER 

DE ESTÔMAGO SUBMETIDOS AO PROTOCOLO DE TREINAMENTO FÍSICO AERÓBICO 

  

De um total de 84 pacientes recrutados pelo Laboratório de Metabolismo do Câncer da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (LIM26), um total de 25 pacientes foram 

considerados elegíveis, sendo estes 13 pacientes submetidos ao protocolo de treinamento físico 

aeróbico desenvolvido pelo grupo (descrição em materiais e métodos) e 12 pacientes 

sedentários. Em decorrência da perda de material nos processos de congelamento e 

criopreservação, obtivemos um número amostral final de 8 pacientes para cada grupo, conforme 

demonstrado no fluxograma abaixo.  

 

               Figura 16: Fluxograma de recrutamento de pacientes para as análises relacionadas ao objetivo  
                                1 do trabalho.  
 

.  6.1.8 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS PACIENTES RECRUTADOS PARA O 
ESTUDO  

Dezesseis pacientes participaram do estudo. Destes. 8 pacientes, previamente sedentários, 

foram submetidos ao protocolo de treinamento físico aeróbico supervisionado e 8 pacientes 

foram selecionados como controles sedentários. Do total de 32 sessões planejadas do programa 

de TF, a adesão dos pacientes do grupo TREINADO foi superior a 75%. Ressaltamos que 

nenhum paciente recebeu qualquer tratamento crônico anticâncer ou anti-inflamatório durante 

o protocolo. A Tabela 8 mostra as características gerais dos pacientes.  
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Tabela 8: Características gerais dos pacientes. 
 TREINADO SEDENTÁRIO p VALOR 

n 8 8 - 

Masc/Fem/NI 3/5 2/3/3 - 

Idade (anos)1 57,50±4,91 58±5,83                                 0.949 

Altura (m)1 1,66±0,03 1,62±0,03               0,349 

IMC(Kg/m2)1           27,67±1,92         22,13±0,81               0,013 

PCR (mg/L)2 2,63±0,83 7,68±2,18               0,067 

Albumina (g/L)1 3,80±0,19 3,59±0,31 0,583 

Colesterol total 

(mg/dL)1 

175,68±23,1 196,40±8,62 0,579 

HDL (mg/dL)1 44±6,61 45,38±5,75 0,878 

LDL (mg/dL)1 95±23,33       112,88±15,38               0,517 

Hemoglobina(mg/dL)1 12,5±0,72          12,46±1,15               0,982 

Estadiamento 

Tumoral (n)5 

                                                                                          0,577 

I - II 1 1  

III - IV 2 3  

NI 5 4  

1 Valores expressos como média±EPM 
2 Valores expressos como mediana±(quartis) 
3Valor da probabilidade entre os grupos TREINO X SEDENTARIO por teste T (para variáveis 

independentes) ou Mann Whitney.  
4Valor da probabilidade entre os grupos TREINO X SEDENTÁRIOS obtido por teste Mann Whitney.  
5Valor da probabilidade obtido por teste X2.   
NI- Valor não informado 
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A tabela evidencia que não há diferenças significativas entre as variáveis analisadas 

comparando pacientes dos grupos SEDENTÁRIO e TREINADO, com exceção da variável 

IMC (Kg/m2) (índice de massa corporal) evidenciando que pacientes do grupo TREINADO 

apresentam maior massa corporal quando comparados com pacientes do grupo 

SEDENTÁRIOS ao início do protocolo.  

 

6.1.9. ANÁLISE DA EXPRESSÃO GÊNICA DOS 18 GENES SELECIONADOS EM 

PACIENTES COM CÂNCER DE ESTÔMAGO SUBMETIDOS AO PROTOCOLO DE 

TREINAMENTO FÍSICO AERÓBICO  

Gene_ID SEDENTÁRIO TREINADO P VALOR 
IL1R 4,12993281 2,087082 0,958 
IL1B 1,85806225 8,126469 0,793 

IL18R1 1,24300929 2,499608 0,626 
FGA 2,43716452 6,673832 0,925 
FGB 2,60169605 39,35165 0,713 

IL12B 6,06571624 12,47361 0,875 
CCR2 2,04298886 4,952981 0,958 

SLC11A1 1,39256018 0,541663 0,067 
SERPINE1 1,79241234 9,022861 0,270 
SERPINB2 1,69043432 5,273572 0,431 

PLAU 1,21573638 1,362111 0,875 
PLAT 2,08626689 73,95156 0,353 
KRT1 17,8651368 42,5372 0,954 

  

Figura 17: Representação gráfica da expressão dos 18 genes selecionados no estudo in sílico no tecido de tumor 
de pacientes com câncer de estômago treinados, comparados com pacientes sedentários.  
 

6.2 Normalização Vascular induzida pelo Treinamento Físico no Microambiente 

Tumoral   

 

O trabalho intitulado “Impact of a Pre-Operative Exercise Intervention on Breast Cancer 

Proliferation and Gene Expression: Results from the Pre-Operative Health and Body (PreHAB) 

Study” publicado por Jennifer A. Ligibel e colaboradores em 2019 (82). analisou a modulação 
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da expressão gênica no microambiente tumoral de pacientes com câncer de mama, através da 

comparação do sequenciamento do RNA mensageiro de biópsias do tumor com o 

sequenciamento de RNA de biópsias do mesmo tumor 2 meses depois, após a participação de 

protocolo de treinamento físico.  

Analisou-se nessa publicação a modulação da expressão de ki67 (importante marcador 

de proliferação celular), receptor de insulina e a expressão de caspase-3 clivada, porém não 

foram observadas diferenças significativas entre os grupos, e/ou entre os tempos de análise (pré 

e pós exercício)(82). Neste presente trabalho reanalisamos o sequenciamento do RNA 

proveniente das amostras de tumores pré e pós treinamento físico e os resultados desta reanálise 

serão apresentados a seguir.   

 

 

6.2.1 REANÁLISE DO DATASET GSE129508 

 
     Figura 18: Representação ilustrativa do trabalho publicado (Ligibel et al., 2019) reanalisado neste trabalho.  

 

A representação por gráfico de Volcano plot sumariza os resultados de expressão 

diferencial em larga escala integrando valores de fold change (eixo X) e o nível de significância 

estatística (eixo Y) através do valor de p, desta forma evidenciando quais foram os genes que 

tiveram sua expressão modulada pelo protocolo de treinamento físico, conforme demonstrado 

no gráfico a seguir.  
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Figura 19: Representação gráfica (Volcano Plot) do dataset GSE129508 reanalisado. Os pontos coloridos em 
vermelho representam os genes up-regulados com pvalor significativo, enquanto os pontos coloridos em azul 
representam genes down-regulados com pvalor significativo.  
 

Foram selecionados como genes diferencialmente expressos modulados pelo protocolo 

de treinamento físico aqueles genes que apresentam uma variação de 20% na expressão gênica, 

ou seja, para mais ou para menos. Para tal, foi utilizado o valor de corte de LogFC de ±0,26, 

para aqueles genes com p valor inferior à 0,05 (nível de significância). Este corte evidenciou 

67 genes diferencialmente expressos, sendo estes 54 genes com aumento de expressão e 13 

transcritos com redução. 

 

6.2.2 ANÁLISE DAS VIAS ENRIQUECIDAS PELOS GENES DIFERENCIALMENTE 

EXPRESSOS NO ESTUDO ANALISADO 

 

Na análise de ontologia através do enriquecimento dos genes diferencialmente 

expressos (DEGs) relacionados a processos biológicos, obteve-se 117 termos com p valor 

significativo. Foi analisado também termos relacionados com componentes celulares e funções 



91 
 

moleculares e foram obtidos 20 e 4 termos, respectivamente, conforme demonstrado na figura 

abaixo.  

 

Figura 20: Enriquecimento dos termos a partir dos DEGs (fold change =1,2, correspondendo a um aumento de 
20% com relação ao controle pré-treino) obtidos na análise de dataset GSE129508 obtidos, comparando pacientes 
antes e depois de protocolo de exercício físico. Representação dos termos envolvidos em processos biológicos, 
funções moleculares e componentes celulares. Na barra da esquerda, representa-se o -log10 do valor de p, enquanto 
à direita, está o número de genes que enriquecem o termo, sendo azul aqueles com expressão reduzida e vermelho, 
com expressão aumentada após a intervenção.  
 

De um total de 117 termos com p significativo relacionados a processos biológicos 

obtidos através da análise de enriquecimento dos DEGs obtidos pelo estudo, 11 termos estão 

relacionados com angiogênese, normalização vascular, circulação e barreira endotelial, entre 

outros, representando um total de quase 10% dos termos obtidos.  
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Dos 67 DEGs obtidos neste estudo, 54 destes estavam aumentados, enquanto 13 tiveram 

sua expressão diminuída com o protocolo de treinamento físico. Para verificar se os genes 

responsáveis pelo enriquecimento de termos relacionados a processos biológicos envolvidos 

com angiogênese representam os DEGs com expressão aumentada ou diminuída, foi realizado 

um heatmap acompanhado por uma clusterização dos genes UP e DOWN regulados neste 

dataset. Os 54 genes UP regulados pelo treinamento físico foram enriquecidos através do 

software EnrichR e geraram 133 termos relacionados a processos biológicos envolvendo os 54 

genes modulados. Destes 133 termos, 12 estão relacionados de alguma forma com a 

angiogênese e normalização vascular. Esta análise indica que o treinamento físico parece 

modular aumentando a expressão de genes responsáveis por enriquecer vias relacionadas com 

angiogênese e vascularização no microambiente tumoral.  

 
Figura 21: Clusterização dos DEGS seguido pelo enriquecimento dos termos a partir dos DEGS clusterizados, 
sendo o Cluster 1 os genes Up-regulados e os Cluster 2 os genes Down-regulados. A partir da clusterização, os 
genes up-regulados (relacionados com as barras vermelhas) e os down-regulados (relacionados com as barras 
azuis) foram identificados. A Figura A representa a clusterização. A Figura B consiste no enriquecimento dos 
genes relacionados na clusterização em processos biológicos. Os principais termos foram identificados e seguem 
representados. A Figura C representa a legenda da figura.  
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A tabela abaixo representa a lista dos principais termos relacionados à angiogênese e 

normalização vascular enriquecidos por DEGs up-regulados no microambiente tumoral de 

pacientes com câncer de mama submetidos ao protocolo de treinamento físico pré -cirúrgico.  

Tabela 9: Lista de processos biológicos relacionados com o termo “angiogênese” enriquecidos pelos DEGs do               
dataset analisado.  

Termos Genes 
dataset / 
total  

pValor Genes 

regulation of angiogenesis (GO:0045765) 

 
 
4/203 

 
 
0.004796846 

 
 
CDH5; TIE1; KRT1; 
CYP1B1 

positive regulation of angiogenesis 
(GO:0045766) 

 
 
3/ 116 

 
 
0.006954973 

 
 
CDH5; TIE1; CYP1B1 

endothelial cell migration (GO:0043542) 

 
 
2/39 

 
 
0.007562828 

 
 
CDH5; CYP1B1 

circulatory system development (GO:0072359) 

 
 
3/126 

 
 
0.00872281 

 
 
POPDC2; CDH5; 
POU6F1 

cell-cell adhesion mediated by cadherin 
(GO:0044331) 

 
 
1/8 

 
 
0.026492273 

 
 
CDH5 

lymphatic endothelial cell differentiation 
(GO:0060836) 

 
 
1/8 

 
 
0.026492273 

 
 
TIE1 

negative regulation of cell adhesion mediated 
by integrin (GO:0033629) 

 
 
1/10 

 
 
0.033006592 

 
 
CYP1B1 

endothelial cell differentiation (GO:0045446) 
 

 
1/14 

 
0.045906681 

 
TIE1 

 

6.XX ANÁLISE DOS DEGS RESPONSÁVEIS PELO ENROQUECIMENTO DE VIAS 

RELACIONADAS COM ANGIOGENESE E NORMALIZAÇÃO VASCULAR NO ESTUDO  

Ressaltamos que 6 DEGs parecem ser responsáveis pelo enriquecimento de todos os 

termos relacionados a processos biológicos envolvendo angiogênese e normalização vascular 

selecionados e estão listados na tabela abaixo, assim como as principais características de cada 

um destes genes (Tabela 10).  
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Tabela 10: Descrição dos genes selecionados a partir dos termos relacionados com angiogênese e normalização  
vascular enriquecidos no dataset reanalisado.  

Gene 
Symbol 

Gene Name  Angiogenic Function 
 

p-Value Fold 
Change 
(log10) 

CYP1B1 Cytochrome P450 
Family 1 Subfamily B 
Member 1 

Promotes retinal angiogenesis and 
capillary morphogenesis, likely by 

metabolizing the oxygenated 
products generated during the 

oxidative stress. 
 

0.041208 0.69958 

CDH5 Cadherin 5 or VE-
Cadherin 

Endothelial cell biology through 
control of the organization of the 

intercellular junctions; 
maintain correct endothelial cell 

polarity and vascular lumen 
 

0.034171 0.38118 

TIE1 Tyrosine Kinase With 
Immunoglobulin Like 
And EGF Like 
Domains 1 

Transmembrane tyrosine-protein 
kinase that may modulate 

TEK/TIE2 activity and contribute 
to the regulation of angiogenesis 

 
 

0.014044 0.40711 

POPDC2 Popeye Domain 
Containing 2 

Involved in the formation and 
regulation of the tight junction 

 

0.037396 0.35103 

POU6F1 POU Class 6 
Homeobox 1 

Transcription fator of Oct4 
 
 

0.049684 
 

0.46729 

KRT1 Keratin 1 Regulates the activity of kinases 
such as PKC and SRC via binding 
to integrin beta-1 (ITB1) and the 
receptor of activated protein C 

kinase 1 (RACK1) 

0.01084 0.5536 

 

Primeiramente investigamos se estes genes tinham sua expressão modulada no tecido 

tumoral no contexto do câncer de mama, quando comparados com o tecido correspondente 

saudável, através dos dados do TCGA e GTEX disponibilizados através do software Xena, e 

representados na imagem abaixo (Fig22).  
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Figura 22: Representação gráfica da análise da expressão dos genes selecionados relacionados a angiogênese 
e normalização vascular comparando tumores primários de mama provenientes do TCGA com tecido 
correspondente saudável provenientes do GTEX.  

 

A imagem mostra que todos os 6 genes selecionados no estudo são modulados para 

baixo no tecido tumoral no contexto do câncer de mama, quando comparados com o tecido 

correspondente em pacientes sem câncer. A análise da expressão destes 6 genes no tumor das 

16 pacientes com câncer de mama pré e pós treinamento físico está representada na figura a 

seguir (figura 23), demonstrando que há uma modulação na direção de aumento de expressão 

destes genes induzida pelo protocolo de treinamento físico aeróbico.  
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Figura 23: Reanálise da expressão de genes relacionados com angiogênese e remodelamento vascular (dados 
obtidos através do estudo de Ligibel e colaboradores., 2019). Biópsias de tumores provenientes de pacientes com 
câncer de mama antes e após participação no protocolo de treinamento físico foram coletadas e o mRNA das 
amostras sequenciado. Os resultados foram publicados e disponibilizados (XXXX). A reanálise destes dados está 
apresentada na figura (A-F). Os valores foram expressos como média (barras) ± SD.  
 

Para validar os achados desta reanálise nos pacientes recrutados pelo Laboratório de 

Metabolismo no Câncer (LIM26), buscamos entender se estes genes relacionados com 

angiogênese e/ou normalização vascular também eram expressos e modulados no tecido 

tumoral no contexto do câncer de estômago. Utilizamos as informações disponibilizadas pelo 

TCGA (tumor primário de estômago) e GTEX (tecido saudável), comparando-as através da 

ferramenta Xena (https://xenabrowser.net/). Os resultados provenientes desta análise estão 

representados pela figura (24) logo abaixo.  

 

https://xenabrowser.net/
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Figura 24: Representação gráfica da análise da expressão dos genes selecionados relacionados a angiogênese 
e normalização vascular comparando tumores primários de estômago provenientes do TCGA com tecido 
correspondente saudável provenientes do GTEX 
 

A análise mostra que genes relacionados com normalização vascular e angiogênese 

também parecem ser diferentemente modulados no câncer de estômago quando comparados 

com câncer de mama, com destaque para CDH5 (p = 2.434e-8) e TIE1 (p = 0.04847) que estão 

aumentados no tecido tumoral, quando comparados com o tecido correspondente saudável. 

Ainda, POPDC2 (p = 0.0003354), POU6F (p = 1.778e-8), KRT1 (p = 2.197e-71) e CYP1B1 (p 

= 0.01202) parecem ter sua expressão reduzida no tumor de estômago quando comparados com 

o tecido de estomago sem tumor.  

Tendo em vista que o treinamento físico parece ter a capacidade de aumentar a expressão 

de todos estes genes no tecido tumoral em pacientes com câncer de mama, é possível inferir 

que o treinamento físico também consiga modular a expressão destes mesmos genes no 

contexto tumoral de pacientes com câncer gástrico.  

 

6.2.3 FLUXOGRAMA DE RECRUTAMENTO E INCLUSÃO DE PACIENTES COM 

CÂNCER DE ESTÔMAGO SUBMETIDOS AO PROTOCOLO DE TREINAMENTO FÍSICO 

AERÓBICO 
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De um total de 84 pacientes recrutados pelo Laboratório de Metabolismo do Câncer da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (LIM26), 25 pacientes foram 

considerados elegíveis, sendo destes, 13 pacientes submetidos ao protocolo de treinamento 

físico aeróbico desenvolvido pelo grupo (descrição em materiais e métodos) e 12 pacientes 

sedentários. Em decorrência da perda de material nos processos de congelamento e 

criopreservação, obtivemos um número amostral final de 8 pacientes para cada grupo, conforme 

demonstrado no fluxograma abaixo.  

 
         Figura 25: Fluxograma de recrutamento de pacientes para as análises relacionadas ao objetivo 2 do trabalho.  
 

6.2.4 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS PACIENTES RECRUTADOS PARA O 

ESTUDO  

 

Trinta e quatro pacientes participaram do estudo. Destes 16 pacientes previamente 

sedentários foram submetidos ao protocolo de treinamento físico aeróbico supervisionado e 18 

pacientes foram selecionados como controle sedentário. Do total de 32 sessões planejadas do 

programa de TF, a adesão dos pacientes do grupo TREINADO foi superior a 75%. Ressaltamos 

que nenhum paciente recebeu qualquer tratamento crônico anticâncer ou anti-inflamatório 

durante o protocolo.  
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Tabela 11: Características gerais dos pacientes. 
 TREINADO SEDENTÁRIO p VALOR 

n 16 18 - 

Masc/Fem/NI 7/9 6/9/3 - 

Idade (anos)1 61,25±2,91 57,28±3,48               0,394 

Altura (m)1 1,65±0,02 1,61±0,02                0,193 

IMC(Kg/m2)1               27,65±1,32          22,33±0,74                0,001 

PCR (mg/L)2 1,32(0,40-2,80)     3,70(0,70-6,93) 0,1124 

Albumina (g/L)1 3,86±0,10 3,58±0,19 0,230 

Colesterol total 

(mg/dL)1 

181,78±12,81 186,26±12,63 0,812 

HDL (mg/dL)1 45±3,51 44,22±2,93 0,867 

LDL (mg/dL)1 90,36±12,02        105,39±8,70               0,311 

Hemoglobina(mg/dL)1 12,86±0,38         12,28±0,70               0,613 

Estadiamento 

Tumoral (n)5 

                                                                                          0,145 

I - II 8 6  

III - IV 2 6  

NI 6 6  

1 Valores expressos como média±EPM 
2 Valores expressos como mediana±(quartis) 
3Valor da probabilidade entre os grupos TREINO X SEDENTARIO por teste T (para variáveis 

independentes) ou Mann Whitney.  
4Valor da probabilidade entre os grupos TREINO X SEDENTÁRIOS obtido por teste Mann Whitney.  
5Valor da probabilidade obtido por teste X2.   
NI- Valor não informado 

 

A tabela evidencia que não há diferenças significativas entre as variáveis analisadas 

comparando pacientes dos grupos SEDENTÁRIO e TREINADO, com exceção da variável 
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IMC (Kg/m2 ) (índice de massa corporal) mostrando que pacientes do grupo TREINADO 

apresentam maior massa corporal quando comparados com pacientes do grupo 

SEDENTÁRIOS.  

 

6.2.5 MODULAÇÃO DA EXPRESSÃO DE GENES CODIFICAFORES DE 

MOLÉCULAS RELACIONADAS COM ANGIOGÊNESE E REMODELAMENTO VASCULAR 

NO MICROAMBIENTE TUMORAL DE PACIENTES COM CÂNCER DE ESTÔMAGO 

TREINADOS 

 
Figura 26: Análise da expressão de genes relacionados com angiogênese e remodelamento vascular alterados na 
pesquisa in sílico, no contexto dos pacientes com câncer gástrico provenientes do Hospital Universitário. Biópsias 
de adenocarcinomas de pacientes sedentários e exercitados foram coletadas durante a cirurgia.  Fig(A) representa 
expressão do mRNA de CDH5, Fig(B) representa expressão do mRNA de Tie1, Fig (C) representa expressão do 
mRNA de KRT1 e expressão de mRNA de POPDC2. Os dados foram normalizados pela expressão do mRNA de 
XXXX. Os gráficos foram obtidos através do Software GrapPad Prisma8®. N = 8 pacientes por grupo. Os valores 
foram expressos como média (barras) ± SD. Valores de probabilidade (p) < 0.05, denotam diferença entre os 2 
grupos, analisados através de Teste T ou Mann-Whitney. 
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Os resultados desta análise demonstram que os mesmos marcadores que parecem ser 

modulados pelo treinamento físico no contexto do câncer de mama não são modulados no 

contexto de câncer de estômago. De fato, CDH5, POPDC2 e KRT1 não apresentam diferenças 

significativas entre os grupos analisados (p= 0,3948, 0,9307, 0,5728, respectivamente). 

 Ainda Tie2, gene que codifica o receptor de angiopoetina, também parece não ser 

modulado pelo treinamento físico no contexto de câncer de estômago, diferentemente do que é 

visualizado no câncer de mama.  Vale ressaltar que a ativação de Tie2 é mediada pelo seu 

agonista clássico Angiopoetina 1 (ang1) e sua ativação é de grande importância para a 

homeostase da vasculatura madura. Ainda, uma outra proteína do complexo, Angiopoietina 2 

(Ang2) atua como um clássico antagonista da ativação do complexo (Ang1/Tie2), sendo 

superexpresso em diversos tipos tumorais Com isso, procuramos investigar se, no contexto do 

câncer de estômago, outras moléculas relacionadas com este complexo estariam sendo 

moduladas.  

 

 
Figura 27: Análise da expressão de mRNA de genes relacionados com marcadores de normalização vascular e 
angiogênese em tumores de pacientes treinados. Biópsias de adenocarcinomas de pacientes sedentários e 
exercitados foram coletadas durante a cirurgia.  Fig(A) representa expressão do mRNA de VEGF, Fig(B) 
representa expressão do mRNA de ANGPT2 e Fig (C) representa expressão do mRNA de ANGPT1. Os dados 
foram normalizados pela expressão do mRNA de XXXX. Os gráficos foram obtidos através do Software GrapPad 
Prisma8®. N = 8 pacientes por grupo. Os valores foram expressos como média (barras) ± SD. Valores de 
probabilidade (p) < 0.05, denotam diferença entre os 2 grupos, analisados através de Teste T ou Mann-Whitney. 
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Conforme representado na figura 27, a expressão de Ang2 é menor em no 

microambiente tumoral de pacientes que se submeteram ao protocolo de treinamento físico 

quando comparados com tumores de pacientes sedentários (p= 0,0205). Este resultado 

demonstra que, aparentemente, no contexto do câncer de estômago, o treinamento físico parece 

modular o remodelamento vascular através da inibição do antagonista do complexo Ang1/Tie2.  

Até o momento, os resultados da reanálise do dataset 129508 sugerem que o 

treinamento físico aeróbico promove a normalização da vasculatura tumoral através da 

modulação de genes relacionados a angiogênese e a manutenção da barreira endotelial, ainda, 

que parte desta modulação parece depender da via de sinalização Ang1/Tie2, através da 

modulação da expressão de Tie2 (101). Demonstramos que estes genes também estão 

modulados no contexto do câncer de estômago. Os resultados da análise de expressão gênica 

no tumor de pacientes com câncer de estômago demonstram que o protocolo de treinamento 

físico aeróbico parece modular a expressão de um importante gene relacionado a normalização 

vascular (Ang2).   

 

6.2.6 LOCALIZAÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROTEINAS MARCADORAS DE 

NORMALIZAÇÃO VASCULAR NO MICROAMBIENTE TUMORAL DE PACIENTES 

TREINADOS 

 

Objetivando investigar o possível papel do treinamento físico aeróbico no 

remodelamento vascular intratumoral, através da indução de normalização morfofuncional 

vascular, analisamos a expressão de importante marcadores de normalização vascular em 

regiões distintas de tumores de pacientes com câncer gastrointestinal submetidos ou não ao 

protocolo de treinamento físico. 
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A figura 28 apresenta análise de marcadores de normalização vascular (actina de 

músculo liso, CD31 e CD34) em regiões intra e peri tumorais em pacientes sedentários e 

pacientes treinados.  
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Figura 28: Marcadores de normalização vascular no microambiente tumoral em pacientes submetidos ao 
treinamento físico comparados com pacientes sedentários. Biópsias de adenocarcinomas de pacientes sedentários 
e exercitados foram coletadas durante a cirurgia. As análises de expressão proteica (IHQ) de marcadores de 
normalização vascular ( α-actina de músculo liso, CD31, CD34 ) foram analisados em regiões intra (Fig 10 A, B, 
D, F) e peritiumorais (Fig 10 A, C, E, G). Os gráficos foram realizados em GrapPad Prisma8®. (N = 20 pacientes, 
sendo: 10 sedentários e 10 treinados). Controles positivos e negativos foram utilizados para todos os respectivos 
marcadores. Aquisição em luz (Leica, modelo DMLP) com câmera acoplada (Axio Cam HRC) e software Axio 
Vision Rel 4.8. Quantificação através de software ImageJ® (n° vasos/área) sendo considerados aceitáveis vasos 
menores de 50nn. Os valores foram expressos como média (barras) ±  SD. Valores de probabilidade (p) < 0.05, 
denotam diferença entre os 2 grupos, analisados através de Teste T ou Mann-Whitney. 
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As análises de IHC mostram que os tumores de pacientes com câncer gastrointestinal 

submetidos ao treinamento físico apresentam maior expressão de marcadores de normalização 

vascular (α-actina de músculo liso, CD31, CD34 (P = 0,007, P = 0,018 e P = 0,009, 

respectivamente) nas regiões peritumorais (células saudáveis que circundam o microambiente 

tumoral), quando comparados com tumores provenientes de pacientes com câncer 

gastrointestinal sedentários (fig28). Portanto, podemos inferir que o treinamento físico parece 

promover um remodelamento vascular modulador das condições metabólicas neste 

microambiente, aumentando a oferta de nutrientes e oxigênio. Vale destacar que só foi possível 

observar uma diferença estatística significante entre os grupos nas análises das médias de 

números de vasos nas aquisições em regiões consideradas peritumorais (Fig 28 B, D, F), sem 

diferenças nas regiões intratumorais (Fig 28 C, E, G).  

 

6.2.7 MODULAÇÃO DA EXPRESSÃO DE GENES RESPONSIVOS À HIPÓXIA EM 

TUMORES DE PACIENTES COM CÂNCER GASTROINTESTINAL SUBMETIDOS AO 

PROTOCOLO DE TREINAMENTO FÍSICO 
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Figura 29: Análise da expressão de mRNA de genes relacionados com hipóxia e via glicolítica em tumores 
de pacientes treinados. Biópsias de adenocarcinomas de pacientes sedentários e exercitados foram coletadas 
durante a cirurgia.  Fig29 (A) representa expressão do mRNA de HIF1α , Fig 29(B) representa expressão do mRNA 
de PKM. Os dados foram normalizados pela expressão do mRNA de XXXX. Os valores foram expressos como 
média (barras) ± SD. Os gráficos foram obtidos através do Software GrapPad Prisma8®. N = 8 pacientes. Valores 
de probabilidade (p) < 0.05, denotam diferença entre os 2 grupos, analisados através de Teste T ou Mann-Whitney. 
 

Com o intuito de investigar se o remodelamento vascular observado no microambiente 

tumoral de pacientes submetidos ao protocolo de treinamento físico aeróbico reflete em 

alterações em marcadores de estresse hipóxico, analisamos a expressão de genes relacionados 

à hipóxia, como HIF1A e PKM (gene que codifica a proteína piruvato quinase). Os resultados 

desta análise mostram que não é possível observar diferenças na expressão de PKM nos tumores 

de pacientes treinados ou sedentários. Porém, a expressão de HIF1A está diminuída nos tumores 

provenientes de pacientes que se submeteram ao protocolo de treinamento físico (p=0,0464).  

Ainda, marcadores de autofagia foram utilizados para determinar a presença de estresse 

hipóxico, tendo em vista que um dos principais mecanismos celulares em resposta à hipóxia é 

a indução da autofagia.   
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Figura 30: Marcador de autofagia no microambiente tumoral em pacientes submetidos ao treinamento físico 
comparados com pacientes sedentários. Biópsias de adenocarcinomas de pacientes sedentários e exercitados foram 
coletadas durante a cirurgia. N = 11 pacientes (6 sedentários e 5 treinados) para ATG5 e ATG7 e 8 pacientes (4 
sedentários e 4 treinados) para LC3A/B. Fig30 (A) corresponde a representação da expressão de LC3b/a e do 
ponceau (controle de carregamento) e (B) corresponde à representação gráfica do dado. A Fig30 (C) corresponde 
à expressão de ATG5 e ATG7 assim como os correspondentes controles de carregamentos e (D) corresponde à 
representação gráfica.  Quantificação e os gráficos foram feitos através de software ImageJ®. Dado não publicado. 
Os valores foram expressos como média (barras) ±  SD. Valores de probabilidade (p) < 0.05, denotam diferença 
entre os 2 grupos, analisados através de Teste T ou Mann-Whitney. 
 

A análise de expressão de ATG5, ATG7 e LC3A/B (marcadores de autofagia) no 

microambiente tumoral sugere que não há modulação da indução de hipóxia no microambiente 

tumoral de pacientes submetidos ao treinamento físico, quando comparados com tumores de 

pacientes com câncer gastrointestinal. Porém, os resultados até o momento são inconclusos e 

será necessário um maior número de pacientes no protocolo para se confirmar o fenômeno.    

 

6.2.8 A PROLIFERAÇÃO CELULAR NÃO ESTÁ ALTERADA NO MICROAMBIENTE 

TUMORAL DE PACIENTES SUBMETIDOS AO PROTOCOLO DE TREINAMENTO FÍSICO  

 

Para entender melhor como o treinamento físico é capaz de controlar o volume e a carga 

tumoral analisamos a expressão de um marcador de proliferação celular (KI67) em células 

localizadas em regiões intratumorais, para desta forma determinar se o treinamento físico 

aeróbico seria capaz de modular a proliferação de células tumorais. A Figura 31 apresenta a 
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expressão de Ki67, um importante marcador de proliferação celular no microambiente tumoral, 

de pacientes com câncer gastrointestinal submetidos ou não ao protocolo de treinamento físico.  
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A análise de marcação de Ki67 no microambiente tumoral mostra que cerca de 30% das 

células tumorais expressam ki67 tanto em tumores de pacientes treinados como de pacientes 

sedentários, portanto, não foi encontrado nenhuma diferença na porcentagem de células 

positivas para KI67 entre tumores de pacientes com câncer gastrintestinal submetidos ao 

protocolo de treinamento físico quando comparados com pacientes sedentários (P=0,863). 

Portanto, os resultados obtidos demonstram que, pelo menos em humanos, o treinamento físico 

parece não ser capaz de modular a proliferação celular no microambiente. Torna-se, desta forma 

necessário analisar se marcadores de morte celular podem ser modulados pelo treinamento 

físico, e assim determinar o possível controle de progressão tumoral supostamente exercido 

pelo treinamento físico.  

SE
D 

TR
E 

Figura 31:  Marcador de célula 
proliferação (KI67) no microambiente 
tumoral em pacientes submetidos ao 
treinamento físico comparados com 
pacientes sedentários. Biópsias de 
adenocarcinomas de pacientes 
sedentários e exercitados foram coletadas 
durante a cirurgia. A Figura 31 
corresponde a marcação de Ki67 no 
microambiente tumoral de pacientes com 
câncer gastrointestinal.  N = 20 pacientes 
(10 sedentários e 10 exercitados). 
Controles positivo e negativo foram 
utilizados para o marcador. Aquisição em 
luz (Leica, modelo DMLP) com câmera 
acoplada (Axio Cam HRC) e software 
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6.2.9 A EXPRESSÃO DE GENES RELACIONADOS À FIBROSE TECIDUAL ESTÁ 

ALTERADA EM TUMORES DE PACIENTES SUBMETIDOS AO PROTOCOLO DE 

TREINAMENTO FÍSICO AERÓBICO 

 

Uma das principais características do microambiente tumoral é a intensa produção de 

colágeno por fibroblastos estimulados por linfócitos e macrófagos, necessária para a fibrose 

tumoral, e tem papel fundamental para a resposta imune antitumoral e progressão da doença 

(prognóstico, recorrência e resistência tumoral)(83). Condições de hipóxia, uma condição 

comum na matriz extracelular rica em colágeno, intensificam a progressão do câncer pois 

promove a interação entre células tumoral e colágeno.  

Investigamos se a expressão de marcadores clássicos de fibrose tumoral (COL3A1, 

COL1A1 E TGFβ) poderiam sofrer alguma influência pelo treinamento físico aeróbico.  

 
Figura 32: Análise da expressão de mRNA de genes relacionados com fibrose tecidual em tumores de 
pacientes treinados. Biópsias de adenocarcinomas de pacientes sedentários e exercitados foram coletadas durante 
a cirurgia.  Fig32(A) representa expressão do mRNA de TGFβ3, Fig 32 (B) representa expressão do mRNA de 
COL1A1 e Fig 32(C) representa expressão do mRNA de COL3A1. Os dados foram normalizados pela expressão 
do mRNA de 18S. Os valores foram expressos como média (barras) ± SD. Os gráficos foram obtidos através do 
Software GrapPad Prisma8®. N = 8 pacientes. Valores de probabilidade (p) < 0.05, denotam diferença entre os 2 
grupos, analisados através de Teste T ou Mann-Whitney. 
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O resultado desta análise mostra que os pacientes que participaram do protocolo de 

treinamento físico aeróbico apresentaram uma menor expressão de TGFβ3 (p=0,065) e 

COL3A1 (p=0,0676) quando comparados com pacientes sedentários. Porém, não há diferença 

significativa para a expressão de COL1A1 (p=0,1657).  

 

6.2.10 ANÁLISE DA INFILTRAÇÃO DE LINFÓCITOS T CD8 EM TUMORES DE 

PACIENTES COM CÂNCER GASTROINTESTINAL SUBMETIDOS AO PROTOCOLO DE 

TREINAMENTO FÍSICO 

 

Uma possível consequência do remodelamento vascular no tumor é a facilitação da 

entrada de células imunes no microambiente tumoral. Para investigar esta possível 

consequência, analisamos a expressão de CD8 em cortes de tumores de pacientes com câncer 

gastrointestinal submetidos ao protocolo de treinamento físico aeróbico comparando-os com 

tumores de pacientes sedentários. A figura 11 compara a marcação de linfócitos T CD8+ em 

tumores de pacientes com câncer gastrointestinal que foram submetidos ao protocolo de 

treinamento com tumores de pacientes com câncer gastrointestinal sedentários.  
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Figura 33:  Marcador de célula T CD8 Infiltrada no microambiente tumoral em pacientes submetidos ao 
treinamento físico comparados com pacientes sedentários. Biópsias de adenocarcinomas de pacientes sedentários 
e exercitados foram coletadas durante a cirurgia.  Fig33(A e B) representam a marcação de células T CD8+ em 
regiões intratumorais enquanto as Fig33 A, C representam a marcação de células T CD8+ em regiões peritumorais.  
Controles positivo e negativo foram utilizados para o marcador. Aquisição em luz (Leica, modelo DMLP) com 
câmera acoplada (Axio Cam HRC) e software Axio Vision Rel 4.8. Quantificação através de software ImageJ® 
(n° células marcadas/área). N = 16 pacientes (10 sedentários e 6 exercitados). Dados não publicados. Os gráficos 
foram realizados em GrapPad Prisma8®. Os valores foram expressos como média (barras) ±  SD. Valores de 
probabilidade (p) < 0.05, denotam diferença entre os 2 grupos, analisados através de Teste T ou Mann-Whitney. 

 

 

A 
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Os resultados desta análise demonstram que os pacientes com câncer gastrointestinal 

que foram submetidos ao treinamento físico (treinados) apresentam maior  infiltrado de células 

T CD8 em regiões consideradas peritumorais (0,0004200 ± 0,0001145; P =  0,0019), além de 

apresentar uma tendência de aumento de presença de linfócitos T CD8 em regiões consideradas 

intratumorais (0,0002413 ± 0,0001225; P =  0,0677), quando comparados com os pacientes 

com câncer gastrointestinal sedentários. Portanto, podemos inferir que o remodelamento 

vascular possivelmente induzido pelo treinamento físico poderia facilitar a infiltração de 

linfócitos T CD8 no microambiente tumoral.  

 

6.2.11 CORRELAÇÃO ENTRE O INFILTRADO TUMORAL DE LINFÓCITOS T CD8 COM 

MARCADORES DE NORMALIZAÇÃO VASCULAR EM TUMORES DE PACIENTES COM 

CÂNCER GASTROINTESTINAL 

 

Os resultados obtidos através análise da expressão de marcadores de normalização 

vascular em regiões peritumorais e da análise de expressão de CD8 em regiões intratumorais 

em tumores de pacientes com câncer gastrointestinal nos possibilitam especular que o 

remodelamento vascular poderia estar relacionado com o aumento da expressão de células T 

CD8 positivas em regiões intratumorais do microambiente tumoral. A Figura 34 apresenta a 

correlação entre o infiltrado de linfócitos T CD8+ com marcadores de normalização vascular 

em tumores de pacientes com câncer gastrointestinal.  
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Figura 34: Correlação entre a infiltração de células T CD8 no microambiente tumoral com marcadores de 
remodelamento/normalização vascular em pacientes com câncer gastrointestinal.   A Figura 34A representa a 
hipótese de que a normalização vascular está correlacionada com o aumento de linfócitos T CD8+ no 
microambiente tumoral. As Figuras 34B, Fig34C e Fig34D representam os valores das análises de correlação entre 
a expressão de CD31, α-actina de músculo liso, CD34 peritumorais, respectivamente, com valores de expressão 
de CD8 intratumoral em pacientes com câncer gastrointestinal submetidos ou não ao protocolo de treinamento. Os 
gráficos foram obtidos através do Software GrapPad Prisma8®. N = 16 pacientes. A correlação entre as variáveis 
foi determinada através do Coeficiente linear de Pearson, adotando-se um risco alfa de 5% para rejeitar a hipótese 
nula.   
 

Observamos correlação entre a expressão dos marcador actina de músculo liso no 

entorno do vaso presente na região peritumotal com a expressão de CD8+ em células T 

intratumorais (Fig34C), porém não foi possível encontrar correlação entre o infiltrado de CD8 

com a presença dos outros marcadores de normalização vascular (Fig34B, D). É importante 

destacar que a presença da célula T CD8 no microambiente tumoral per se não indica que sua 

função esteja preservada; em virtude disso, não é possível determinar que o tumor esteja de fato 

mais suscetível à ação da resposta imune antitumoral. Portanto, os dados não permitem, no 

momento, afirmar que o controle do volume e carga tumoral exercido pelo treinamento físico, 

conforme demonstrado em modelos experimentais anteriormente descritos, ocorre em 

decorrência desta maior susceptibilidade à ação da resposta imunológica antitumoral. 
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6.2.12 ANÁLISE DE SOBREVIDA GLOBAL E PROGRESSÃO DA DOENÇA NO 

NOSSO MODELO DE TREINAMENTO FÍSICO AERÓBICO  

Neste contexto, realizamos uma análise de sobrevida global e de progressão da doença 

comparando pacientes submetidos ao protocolo de treinamento físico aeróbico com pacientes 

sedentários.  

 
Figura 35: Sobrevivência global e progressão da doença comparando pacientes com câncer gastrointestinal 
submetidos ao protocolo de treinamento físico com pacientes sedentários. O gráfico em A representa a 
sobrevida global dos pacientes em um acompanhamento de 24 meses. O gráfico em B representa a ocorrência de 
progressão da doença no mesmo período de acompanhamento. Os gráficos foram obtidos através do Software 
GrapPad Prisma8®. N = 16 pacientes por grupo. Os resultados foram comparados através do cálculo estatístico de 
Mantel Cox. Admitiu-se um nível de significância de p<0,05.  
 

Os pacientes submetidos ao protocolo de treinamento físico mostraram um maior tempo 

de sobrevida global, quando comparados aos pacientes sedentários, como indica a análise de 

Mantel Cox (estatística) com um p valor de 0,0058, contudo, não foi observada diferença 

significativa na análise de progressão da doença (p valor 0.08). Os questionários com perguntas 

relativas à sobrevivência e progressão de doença seguem anexados no trabalho. As entrevistas 

foram promovidas por telefone, e foram realizadas pela aluna de iniciação científica (Alyssa 

Andrade).  

 

6.2.13 RESUMO ILUSTRATIVO DOS PRINCIPAIS ACHADOS  
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    Figura 36: Representação gráfica ilustrativa sumarizando os principais resultados desta parte do trabalho.  
 

6.3 Estudo da modulação da resposta imunológica induzida pelo exercício físico 

aeróbico. 

Até o momento, nossos resultados demonstram o papel do exercício físico modulando 

aspectos importantes no contexto do microambiente tumoral, e como estes aspectos podem 

interferir no prognóstico da doença. Porém, conforme mencionado anteriormente, o exercício 

aeróbico altera significativamente o número e a função das células do sistema imunológico  

tanto inato quanto adaptativo (84).  Portanto, é possível inferir que o exercício físico atue não 

apenas no contexto do microambiente tumoral, mas também de forma sistêmica, promovendo 

uma melhora na resposta imunológica destes mesmos pacientes, o que poderia contribuir para 

o melhor prognostico observado nos pacientes treinados. Para isso, prosseguimos a investigação 

com o estudo do efeito do treinamento físico na indução de resposta imunológica mediada pelas 

principais células apresentadoras de antígenos (células dendríticas). 



116 
 

 O fluxograma de recrutamento de pacientes para este estudo está ilustrado abaixo, e 

contou com a participação de pacientes com câncer de estômago e intestino encaminhados para 

cirurgia de remoção tumoral no Hospital Universitário e com pacientes “controle” sem câncer, 

porém encaminhados para cirurgias de colecistectomia e remoção de hérnia inguinal.  

  

 
    Figura 37: Fluxograma de recrutamento de pacientes para as análises relacionadas ao objetivo 3 do trabalho.   
 

6.3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS PACIENTES DO GRUPO TREINADO 

RECRUTADOS PARA O PROTOCOLO DE TREINAMENTO FÍSICO  

 

Quinze pacientes participaram do estudo, tendo sido submetidos ao protocolo de TF. 

Destes apenas 8 pacientes eram portadores de câncer. Do total de 32 sessões planejadas do 

programa de TF, a adesão foi superior a 75% para ambos os grupos, controle e câncer, 

respectivamente. Ressaltamos que nenhum paciente recebeu qualquer tratamento crônico 

anticâncer ou anti-inflamatório durante o protocolo. A Tabela 12 mostra as características gerais 

dos pacientes e os principais efeitos induzidos pelo treinamento. Ainda, 8 pacientes 

correspondentes com CA de estômago de mesmo estadiamento e com semelhantes condições 

de saúde foram recrutados para o Grupo de Pacientes Sedentários.  
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Tabela 12: Características gerais dos pacientes treinados. 
 CÂNCER CONTROLE p T04 

DELTA5 

n 8 7  

Masc/Fem 3/5 3/4  

Idade (anos) 

(mediana) 

55 52 0,583 

Altura (m)1 1,63±0,03 1,61±0,07 0,877 

IMC(Kg/m2)1 

(t0) 

(t6) 

(Δ%)3 

 

27,03±1,72(t0) 

27,00±1,88 (t6) 

-0,43±1,29 (Δ%) 

 

26,50±0,76(7) 

26,16±0,89(7) 

-1,35±0,85 (7) 

 

0,792 

 

0,560 

Peso (Kg)1 

(t0) 

(t6) 

(Δ%)3 

 

69,54±4,77(8) 

71,29±4,99(7) 

0,08±1,42(7) 

 

70,51±7,63 (7) 

69,79±7,88 (7) 

1,34±0,85(7) 

 

0,913 

 

0,407 

Gordura (g)1 

(t0) 

(t6) 

P6 

(Δ%)3 

 

21,08±3,46 (8) 

20,70±4,13(7) 

0.498 

-6,16±4,23 (7) 

 

21,91± 2,69 (6) 

22,41± 2,51(7) 

0.241 

0,91±3,15(7) 

 

0,862 

 

 

0,220 

Massa magra 

(g)1 

(t0) 

(t6) 

 

45,85±3,68 (8) 

48,00±3,76 (7) 

0.005 

 

44,92±6,54(6) 

45,41±5,46(7) 

0.225 

 

0,898 
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P6 

(Δ%)3 

0,58±0,58 (6) 3,56±1,21 (6) 0,051 

Teste de 1 

milha  

(velocidade 

média)2 

(t0) 

(t6) 

P6 

(Δ%)3 

 

 

6,45(5,00-6,7)(6) 

 

 

 

 

7,95 (7,1-8,4)(6) 

0.020 

23,48(23,07-

25,37)(6) 

 

 

6,75(6,2-7,2)(6) 

8 (7,8-8,4)(6) 

<0.001 

25,91(11,43-

35,57)(6) 

 

 

0,262 

 

 

0,936 

FCMáx (bpm)2 

(t0) 

(t6) 

P6 

(Δ%)3 

 

132(119-140)(6) 

155(147-164)(6) 

<0.001 

18,6(15-23,53)(6) 

 

122(121-145)(6) 

169(157-177)(6) 

<0.001 

26,74(22,07-

45,08)(6) 

 

       0,81 

 

 

0,065 

Força de 

Preensão 

Palmar 

(Handgrip)2 

(t0) 

(t6) 

 

 

28,08(24,5-31,67)(3) 

37,33(30,33-

46,75)(4) 

1,77(-2,1-5,67)(2) 

 

 

28,17(21,33-31)(5) 

29,33(20,8-41)(3) 

4,14(-1,99-3,86)(3) 

 

 

1 

 

0,772 
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(Δ%)3 

Circunferência 

da Panturrilha2 

(t0) 

(t6) 

(Δ%)3 

 

 

35,83(34,8-37,21)(4) 

37,71(35,98-

39,45)(4) 

5,83(4,6-6,73)(4) 

 

 

33,28(30,97-

35,6)(2) 

34,84(33,42-

35,58)(2) 

3,86(-0,19-7,91)(2) 

 

 

0,487 

 

0,817 

PCR (mg/L)1 

(t0) 

(t6) 

(Δ%)3 

 

3,43±0,62 (7) 

4,91±1,41 (7) 

5,88(-14,29-68,57) 

(7) 

 

2,52±0,58 (7) 

2,96±0,71 (7) 

8,7(-59,84-111,11) 

(7) 

 

0,306 

 

0,898 

Albumina 

(g/L)1 

(t0) 

(t6) 

(Δ%)3 

 

4,08±0,27 (7) 

3,93±0,28(7) 

-3,84± 1,9(7) 

 

4,94±0,17 (7) 

4,89±0,16 (7) 

-1,11± 3,23(7) 

 

0,019 

 

0,48 

Colesterol total 

(mg/dL)1 

(t0) 

(t6) 

(Δ%)3 

 

 

208,21±26,06 (7) 

192,67±22,02 (7) 

-6,32±4,04 (7) 

 

 

229,34±23,21 (7) 

235,19±17 (7) 

4,25±4,48 (7) 

 

 

0,556 

 

0,105 

HDL-C 

(mg/dL) 1 

 

47,71±4,4 (7) 

 

56,14±7,24 (7) 

 

0,339 
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(t0) 

(t6) 

(Δ%)3 

45,86±3,22 (7) 

-1,89± 5,45(7) 

57,86±4,2 (7) 

6,92±6,63(7) 

 

0,325 

Lactato1 

(t0) 

(t6) 

(Δ%)3 

 

29,29±5,85 (7) 

20,14±4,08 (7) 

-14± 21,95(7) 

 

26,86±5,49 (7) 

26,71±3,75 (7) 

9,4±16,95(7) 

 

0,767 

 

0,415 

LDL-C 

(mg/dL)1 

(t0) 

(t6) 

(Δ%)3 

 

113,29±16,75 (7) 

105,14±16,18 (7) 

-5,6± 5,77(7) 

 

131,29±18,11 (7) 

139,86±15,71 (7) 

8,82±6,81(7) 

 

0,473 

 

0,128 

Estadiamento 

Tumoral (n) 

 

I - II 3 --------------  

III - IV 3 --------------  

1 Valores expressos como média±EPM(n) 
2 Valores expressos como mediana±(quartis)(n) 
3Δ=(T6-T0/T0) x100 

4Valor da probabilidade entre os grupos CÂNCER X CONTROLE em T0 obtidos por teste T ou Mann 
Whitney.  
5Valor da probabilidade da diferença (Δ) entre os grupos CÂNCER x CONTROLE obtidos por teste T ou 
Mann Whitney.  

6 Valor da probabilidade para diferença entre o tempo inicial e após 6 semanas, determinado pelo teste T para 
variáveis dependentes.  

 

A tabela evidencia que o protocolo de treinamento físico aeróbico de 6 semanas foi capaz 

de promover mudanças consideráveis na condição física geral dos pacientes recrutados, tanto 

com câncer como nos pacientes controles.  
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6.3.2 RESPOSTA IMUNOLÓGICA INDUZIDA POR moDCS EM PACIENTES COM CÂNCER 

E PACIENTES CONTROLE 

A figura 38 apresenta a comparação da resposta imunológica induzida por moDCs 

provenientes de pacientes com câncer comparados com moDCs de pacientes controle 

demonstrada tanto pelo índice de células positivas quanto pela média da intensidade de 

fluorescência.   

 
Figura 38: Expressão de proteínas CD80, CD86, CD83 e PDL1 após ativação de células dendríticas. Células 
L/D- CD11c+ HLA-DR+ positivas foram selecionadas e identificadas como células dendríticas derivadas de 
monócitos. As figuras 38A, 38B, 38C, 38D correspondem a % de células positivas CD80, CD83, CD86 e PDL1, 
respectivamente, após estímulo por TNFα (48h) normalizadas pela % de células positivas sem estímulo prévio, 
em pacientes com câncer em comparação com pacientes do grupo controle. As figuras 38E, 38F, 38G, 38H 
correspondem à % de células positivas, enquanto (Figura 38E, 38F, 38G, 38H) correspondem à média de 
intensidade de fluorescência das células positivas para os marcadores CD80, CD83, CD86 e PDL1 respectivamente 
após TNFα (48h) normalizadas pela % de células positivas sem estímulo prévio, anteriormente ao início 
treinamento físico em pacientes com câncer comparados com pacientes controle. As células foram analisadas no 
citômetro de fluxo BD Canto®, através do software FACS Diva®. Os valores foram expressos como média 
(barras) ± DP. Valores de probabilidade p < 0.05, denotam diferença entre os 2 grupos, analisados através de Teste 
T ou Mann-Whitney (n=11). 

 

Os resultados são preliminares (5 pacientes com câncer e 6 pacientes controle até o 

presente momento). Os resultados da Figura 38 sugerem a capacidade reduzida de maturação 

de DCs ilustradas tanto pela porcentagem (%) de células positivas (p=0,376) quanto pela média 
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de intensidade de fluorescência (MFI) (p=0,083) para a marcação de CD80 nos grupos de 

pacientes com câncer, quando comparados com os pacientes controle (sem câncer) (Fig38A e 

Fig38E), ainda sem significância estatística por se tratar de um número baixo de participantes. 

A análise da expressão do CD83 seguiu a mesma tendência de redução do aumento de expressão 

após o estímulo nos pacientes com câncer, quando comparados com os pacientes controle, 

comprovado através da % de células positivas (p=0,065) e da média de intensidade de marcação 

(MFI) (p=0,171) (fig38B e Fig38F). O incremento de expressão de CD86 após o estímulo das 

células dendríticas apresenta tendência a ser alterado em pacientes com câncer através da 

avaliação da média de intensidade de marcação (MFI) (p=0,082) quando comparados com 

pacientes controle, porém, não demonstrado pela % de células positivas (p=0,698) (Fig38C, 

Fig38G), assim como o aumento de expressão de PDL1 (Fig38D, Fig38H), um importante 

marcador de exaustão celular, relacionado com indução de tolerância imunológica.  

 

6.3.3 RESPOSTA IMUNOLÓGICA INDUZIDA POR moDCS EM PACIENTES COM 

CÂNCER APÓS TREINAMENTO FÍSICO 

A figura 39 compara a resposta imunológica induzida por moDCs provenientes de 

pacientes controle e pacientes com câncer antes (sedentário) e após (treinado) o protocolo de 

treinamento físico aeróbico.  
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Figura 39: Efeito do treinamento físico na expressão de proteínas CD80, CD86, CD83 e PDL1 após ativação 
de células dendríticas. Células L/D- CD11c+ HLA-DR+ positivas foram selecionadas e identificadas como 
células dendríticas derivadas de monócitos. % de células positivas para CD80, CD83, CD86 e PDL1 foram 
comparadas nos pacientes controles e com câncer, antes e após o protocolo de treinamento físico aeróbico. As 
células foram analisadas no citômetro de fluxo BD Canto®, através do software FACS Diva®. Os dados foram 
obtidos através do Software GrapPad Prisma8®. Os valores foram expressos como média (barras) ±  SD. Valores 
de probabilidade (p) < 0.05, denotam diferença entre os 2 grupos (figXXF), analisados através de Teste de 
Wilcoxon para grupos dependentes. 
 

Para avaliar o efeito do treinamento físico na capacidade de maturação de células 

dendríticas através do aumento de células positivas para a expressão de CD80, CD83, CD86 e 

PDL1 após estímulo com TNFα (50ng/ml por 48h), comparamos o índice de ativação das DCs 

do paciente previamente ao início do protocolo de treinamento físico (sedentário) com as DCs 

do mesmo paciente ao final do protocolo de treinamento (treinado). Através deste experimento, 

pudemos observar que não há diferença na indução da expressão de CD80 após o término do 

protocolo de treinamento físico nos pacientes com câncer (fig39A). Esse mesmo experimento 

sugere não há aumento na indução da expressão de CD83 em células dendríticas de pacientes 

com câncer que foram previamente submetidos ao protocolo de treinamento físico (p=0,095), 

conforme representado na fig39C. O treinamento físico também parece não exercer influência 
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no aumento de expressão de CD86 (p=0,843) em pacientes com câncer, porém promoveu 

redução na expressão de CD86 nos pacientes controle (p=0,038) (fig39F). Já para o PDL1, após 

a ativação de DC, o treinamento físico parece não promover alterações tanto em pacientes com 

câncer (p=0,676) como em pacientes controle (p=0,829) (fig39H). Vale ressaltar que dos cinco 

pacientes com câncer submetidos ao protocolo de treinamento físico, quatro deles apresentaram 

a tendência de melhora da capacidade de ativação de células dendríticas após ativação, enquanto 

apenas um paciente apresentou redução para ambos os marcadores (CD80 e CD83). Os 

resultados da capacidade de ativação de DC em pacientes controle sem câncer não apresentam 

a mesma tendência encontrada no caso de pacientes com câncer, demonstrando que talvez esta 

regulação desencadeada pelo treinamento físico seja específica em pacientes cujas DC 

apresentem capacidade de ativação prejudicada.    

 

6.3.4 EFEITO AGUDO DO EXERCÍCIO FÍSICO NA MATURAÇÃO DE CÉLULAS 

DENDRÍTICAS DERIVADAS DE MONÓCITOS  

 

O protocolo de coleta de sangue contempla uma coleta previamente à sessão de 

exercício e outra logo após o término da sessão, tanto no início do protocolo de treinamento 

físico (indivíduos sedentários) quanto ao final do mesmo (indivíduo treinado).  Esta 

comparação nos permite observar se o estímulo agudo da sessão de exercício físico é capaz de 

modular a capacidade de ativação das células dendríticas em decorrência do estresse causado 

pela atividade física submáxima a que os pacientes são submetidos.  
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Figura 40: Efeito agudo do exercício físico no fenótipo de DCs após ativação. Células L/D- CD11c+ HLA-DR+ 
positivas foram selecionadas identificadas como células dendríticas derivadas de monócitos. Figura 8 A-H 
correspondem à % de células positivas para CD80, CD83, Cd86 e PDL1 respectivamente após TNFα (48h) 
normalizadas pela % de células positivas sem estímulo prévio, antes da sessão de treino (PRE) e logo após a sessão 
de treino (PÓS) no início do protocolo de treinamento (SEDENTÁRIO; 8A, 8C, 8E, 8G) e ao final do protocolo 
(TREINADO; 40B, 40D, 40F, 40H) em ambos os grupos de controle e câncer. Os valores foram expressos como 
média (barras) ± DP. Valores de probabilidade (p) < 0.05, denotam diferença entre os 2 grupos, analisados através 
de Wilcoxon, considerando-se PRÉ e PÓS como variáveis dependentes, dentro de cada sub-grupo (Controle e 
Câncer), dentro de cada grupo (SEDENTÁRIO e TREINADO). N = 11 pacientes (6 controles e 5 cânceres). 
 

Os resultados até o momento são inconclusos e em virtude do baixo tamanho amostral, 

porém aparentemente há uma tendência de modulação na capacidade de ativação das células 

dendríticas imediatamente após o treinamento físico em pacientes com câncer através do 

aumento da expressão de CD83 em pacientes sedentários (Fig40 C)  (p=0,079), além da redução 

na expressão de PDL1 em pacientes com câncer (Fig 40H) (p=0,043), mas agora treinados (ou 

seja, após a participação em protocolo de treinamento físico aeróbico de 6 semanas). Ainda, em 

pacientes sem câncer e treinados (após a participação em protocolo de treinamento físico 

aeróbico de 6 semanas), o exercício físico agudo parece reduzir a expressão de CD83 (Fig 40D) 

(p=0,075).  Porém, para se obter uma conclusão, será necessário um maior número de pacientes 

no protocolo.  
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6.3.5 CAPACIDADE LINFOPROLIFERATIVA ALOGÊNICA DE CÉLULAS 

DENDRÍTICAS DERIVADAS DE MONÓCITOS PROVENIENTES DE PACIENTES COM 

CÂNCER 

 

O efeito do treinamento físico na modulação da capacidade linfoproliferativa de células 

dendríticas maduras de pacientes com ou sem câncer foi avaliado através da cultura de DC 

maduras com linfócitos de doador saudável previamente marcados com CFSE apresentado na 

Figura 41. Ressalta-se que a incubação alogênica per se já representa estímulo suficiente para 

a proliferação de linfócitos, sem necessária adição de estímulos. Este experimento possibilita a 

análise da função das células dendríticas de modo a inferir se o treinamento físico seria capaz 

de modular não apenas o fenótipo das células dendríticas, mas também a sua função.  

 

 
Figura 41: Função de alolinfoproliferação de células dendríticas. PBMCs não aderentes de doador saudável 
(3x105 células) foram marcadas com CFSE (5min a 37°C) e incubadas na presença das células dendríticas dos 
pacientes com câncer (CA SED X CA TER) e pacientes controle (CT SED X CT TER) previamente estimuladas 
com TNFα (50ngTNFα por 48h) para avaliar a capacidade linfoproliferativa alogênica destas células dendríticas 
antes e após o protocolo de treinamento físico. Figura 41 (A) Porcentagem de linfócitos de doadores saudáveis 
CD3+ CD4+ CD25high CFSElow e Figura 41 (B) CD3+ CD8+ CD25high CFSElow em co-cultura de 5 dias 
com células dendríticas de pacientes após TNFα (50ng;48h). N = 9 pacientes (5 controles e 4 com câncer). Os 
valores foram expressos como média (barras) ± SD. Valores de probabilidade (p) < 0.05, denotam diferença entre 
os 2 grupos, analisados através de Teste T ou Willcoxon.   
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Os resultados até o presente momento dizem respeito à amostra reduzida (4 pacientes 

com câncer e 5 pacientes controle), porém é possível observar uma tendência de redução na 

capacidade linfoproliferativa de células dendríticas de pacientes com câncer em relação a 

pacientes controle sem câncer, demonstrado pela % média de linfócitos CD8 e CD4 

CD25highCFSElow estimulados por DCs provenientes de pacientes com câncer, comparada com 

aquela de DCs de pacientes sem câncer, sendo: 2,973% (câncer) e 5,828% (controle) para CD8 

e 1,520% (câncer) e 9,132% (controle,) para CD4. Estes dados corroboram o resultado 

encontrado na avaliação fenotípica comparando maturação de DC de pacientes com câncer com 

maturação de DC proveniente de pacientes controle sem câncer, demonstrando a importância 

da expressão de moléculas coestimuladoras para a atividade funcional de células dendríticas. 

O treinamento físico parece exercer um papel na modulação da capacidade de 

proliferação linfócitos por células dendríticas, ilustrada pelo aumento da porcentagem média de 

linfócitos CD8+ (p=0.206 CA) e de linfócitos T CD4 + (p=0,779 CA) cultivados sob estímulo 

de células dendríticas provenientes dos mesmos pacientes com câncer antes e após o protocolo 

de treinamento físico (fig41 A - B).  Nota-se também que este possível aumento não acontece 

quando estes linfócitos são cultivados sob estímulo de células dendríticas provenientes de 

pacientes controles sem câncer submetidos ao mesmo protocolo de treinamento físico. Se esses 

resultados forem comprovados com o aumento da amostra, haverá indicação de que o 

treinamento físico aeróbico melhora tanto a expressão de moléculas coestimuladoras, como a 

capacidade de proliferação de linfócitos e, portanto, a função das células dendríticas.  
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Diante de fortes evidências científicas sugerindo que o treinamento físico moderado 

regular seja capaz de controlar o crescimento tumoral, o surgimento de metástases e promover 

a melhora do prognóstico da doença, tanto em modelos experimentais (81) (72) como em 

ensaios clínicos (82), buscamos elucidas prováveis mecanismos moleculares envolvidos nestes 

processos com o  intuito de promover uma diferente visão a respeito do papel do treinamento 

físico, não apenas atuando na prevenção do câncer, mas tendo um papel importante no seu 

tratamento. 

Este trabalho contou com ferramentas de bioinformática relativamente novas para a 

análise da modulação gênica no microambiente tumoral de pacientes com câncer e/ou modelos 

experimentais portadores de tumores. Sabe-se que a expressão gênica varia de acordo com os 

tipos celulares e as condições em que eles se encontram. Com as diversas tecnologias 

disponíveis atualmente é possível acessar o transcriptoma de uma amostra, e este recurso se 

mostra valioso na pesquisa oncológica. Uma das possibilidades é a descrição de vias 

desreguladas, que podem ser analisadas por anotações como Gene Ontology. Com os dados 

adquiridos através das plataformas de terceira geração, o desafio passa a ser entender as relações 

entre proteínas, moléculas e o fenótipo resultante (74). 

 A análise da expressão gênica pode ocorrer por diferentes métodos, entre eles o 

microarray e o RNAseq. A principal diferença entre RNA-Seq e microarrays é que o primeiro 

permite o sequenciamento completo de todo o transcriptoma, enquanto o último apenas perfila 

transcritos/genes predefinidos por meio de hibridização (85). Uma comparação de conjuntos de 

dados derivados das plataformas RNA-Seq e Affymetrix (microarray) usando o mesmo 

conjunto de amostras mostrou uma alta correlação entre os perfis de expressão gênica gerados 

pelas duas plataformas (86). O presente trabalho reanalisou 4 estudos, cujos dados foram 

obtidos através de plataformas RNAseq  (82) (81)e via Microarray (72). Os resultados obtidos 
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foram comparados na busca por convergências de vias moduladas pelo treinamento físico frente 

aos diferentes modelos e metodologias.  

Este trabalho buscou convergências entre vias moduladas comparando diferentes 

modelos experimentais, tumores com diferentes origens, tendo em comum apenas o exercício 

físico aeróbico, evidenciando desta maneira vias possivelmente moduladas pelo treinamento 

físico no microambiente tumoral em comum. Apesar de não encontrarmos genes modulados 

em comum nos diferentes estudos, vias em comum foram identificadas, especificamente 

relacionadas a resposta imunológica relacionada com Th1-inflamacção e coagulação sanguínea, 

evidenciando um importante papel do exercício físico na modulação destas vias em tumores.  

De fato, diversos estudos mecanísticos revelaram que o exercício é capaz de modular 

processos inflamatórios tanto locais, quanto sistêmicos. A morte celular causada pela condição 

crônica de hipóxia decorrente do aumento de tamanho dos adipócitos na obesidade leva à 

infiltração de macrófagos no TA, os quais amplificam uma resposta inflamatória local através 

da produção de IL-6 e TNF-α (61).  Ao promover uma redução na massa gordurosa visceral, o 

exercício físico reverte esta condição de hipóxia tecidual, com subsequente diminuição de 

secreção de adipocinas pró-inflamatórias em virtude da diminuição na infiltração de 

macrófagos neste tecido adiposo, promovendo assim, uma redução nos marcadores pró-

inflamatórios circulantes (sistêmicos).  

Em outras condições como no câncer, dados obtidos pelo grupo, ainda não publicados 

,demonstram que o exercício físico é capaz de estabelecer uma diminuição da inflamação 

crônica em tecidos periféricos, em pacientes que apresentam caquexia associada ao câncer, e 

que este efeito é dependente da cronicidade do treinamento, visto que os efeitos só passam a 

ser observados após 6 semanas de treinamento físico, enquanto resultados anteriores a 3 

semanas de treinamento físico demonstram aumento de níveis plasmáticos e periféricos de 

citocinas de regulação inflamatória (comunicação pessoal, Emidio Mattos et al., (2017). Estes 
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achados corroboram o estudo de Jones e colaboradores (87), no qual demonstrou-se que 20 

pacientes com câncer de mama avançado que foram submetidas a 12 semanas de treinamento 

físico em conjunto com quimioterapia neoadjuvante (doxorubicina + ciclofosfamida) ou a 

quimioterapia ciclofosfamida isolada, houve uma significante redução nos níveis de citocinas 

circulantes tais como IL-1β e IL-2. Estes dados corroboram a ideia de que o treinamento físico 

pode exercer efeito sobre vias relacionadas com inflamação, em especial no contexto do câncer.  

Nossas análises foram conduzidas em amostras obtidas do microambiente tumoral, 

portanto, tais modulações ocorreram especificamente no TME nos diferentes estudos. Dados 

obtidos pelo nosso laboratório sustentam a percepção de que o treinamento físico aeróbico 

promove alterações em marcadores inflamatórios, através da redução na expressão de INFγ e 

IL1β no TME de pacientes com câncer de intestino comparando pacientes com ou sem caquexia 

associada ao câncer (comunicação pessoal de quem). Vale ressaltar que a presença crônica de 

IFNγ compromete a erradicação da célula tumoral, podendo induzir uma seleção e/ou geração 

de clones tumorais com fenótipo mais agressivo (62).   

  Estudos que examinaram os efeitos agudos do exercício na hemostasia do sangue 

demonstraram alterações na coagulação sanguínea, modificações na fibrinólise sanguínea e 

alternâncias na agregação e funções plaquetárias. As pesquisas neste campo têm demonstrado 

que o exercício agudo está associado à hiperativação e hiper agregação, particularmente em 

pacientes com complicações cardiovasculares (88). De fato, estudos mais recentes têm 

mostrado evidências de que o exercício físico em indivíduos não treinados pode aumentar o 

risco de eventos trombóticos  (89). Porém, o treinamento físico no longo prazo parece ter efeito 

induzindo adaptações do sistema hemostático, representando uma poderosa intervenção para 

reduzir o risco de eventos cardiovasculares levando a efeitos favoráveis na saúde cardiovascular 

e na mortalidade. Este chamado “paradoxo do exercício”, reflete a complexa interação entre 

hemostasia e estresse físico (89).  
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Zuzana Saidak e colaboradores (2021) (90) através de análises de bioinformática 

correlacionaram a expressão de genes F3, PLAU, PLAT, PLAUR, SERPINB2 e SERPINE1 

(relacionados com coagulação e fibrinólise) em 32 tipos de câncer provenientes do acervo de 

informações do TCGA com o perfil de infiltrado imune no microambiente tumoral. O estudo 

mostrou que a alta expressão do cluster de genes de fibrinólise PLAU, PLAUR, SERPINE1 foi 

consistentemente ligada às características do TME (infltração monocítica) e alta expressão de 

importantes checkpoints do sistema imunológico resposta, como PD-L2 e CD276/B7-H3. O 

estudo propõe que biomarcadores de fibrinólise possam ser úteis para avaliar a presença de 

checkpoints imunológicos ou o status imunológico ativo do TME (90).   

Os trabalhos utilizados nesta metanálise objetivavam de modo geral compreender o 

impacto do treinamento físico aeróbico na expressão de genes no microambiente tumoral. O 

trabalho de Lamkin D M et al., (81) investigou o efeito do exercício em inibir o crescimento de 

tumores de mama em roedoras inoculadas com células EO771, e o papel dos monócitos neste 

contexto. Através da análise do transcriptoma do tecido tumoral, o estumo mostrou que a 

atividade física inibiu o crescimento tumoral através da alteração no tráfego e diferenciação de 

monócitos no tecido tumoral. O trabalho de Line Pedersen et al., (2016)(91) investigou o efeito 

do treinamento físico aeróbico em camundongos fêmeas inoculadas com B16F10 melanoma 

subcutâneo e em camundongos fêmeas inoculadas com Lewis Lung carcinoma (LLC). Ambos 

os datasets foram utilizados neste estudo O trabalho mostrou que nos diferentes modelos, o 

treinamento físico foi capaz de reduzir o volume tumoral em 61% e 58% respectivamente. O 

trabalho analisou a modulação da expressão gênica através da técnica de microarray e observou 

que os efeitos na regulação de volume e crescimento tumoral parecem estar relacionados com 

alterações no tráfego de células NK para o tecido tumoral.  

A metanálise contemplou ainda o estudo realizado por Jennifer A Ligibel et al., 

(2019)(82), que analisou a modulação da expressão gênica no tecido de tumores de mama de 
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pacientes recrutadas para um protocolo de treinamento físico orientado de 220min por semana 

que incluía 40 minutos de treino de força e 180 minutos semanais de treinamento aeróbico.  

Neste trabalho, foi examinada a modulação da expressão de ki67 (importante marcador de 

proliferação celular), receptor de insulina e a expressão de caspase-3 clivada, porém não foram 

observadas diferenças significativas entre os grupos, e/ou entre os tempos de análise (pré e pós 

exercício). Vale destacar que neste estudo, as pacientes foram recrutadas um protocolo de 

treinamento físico muito semelhante ao protocolo realizado pelo nosso laboratório, o qual 

consiste em 150min semanais de treinamento físico aeróbico em esteira supervisionado, com 

intensidade moderada.  

É importante destacar que este protocolo de treinamento físico conta com 180 minutos 

por semana de exercícios aeróbicos moderado, sendo duas sessões por semana (de 60 a 90min) 

de forma supervisionada e 40 minutos por semana de treino de força. O estudo utilizou como 

controle de progressão da doença um grupo de pacientes que realizavam apenas meditação, sem 

realizar qualquer atividade física complementar. 

A relevância do presente estudo realizado pelo grupo de Ligibel et al., consiste na 

comparação da modulação da expressão gênica no tecido tumoral antes e depois da realização 

do protocolo, o que nos leva a inferir em possíveis similaridades entre as alterações encontradas, 

tendo em vista que no nosso caso, não foi possível realizar a coleta de biópsias de tumores de 

estômago dos nossos pacientes recrutados previamente ao protocolo de treinamento físico em 

virtude da logística hospitalar. A partir da reanálise do sequenciamento do RNA nestas biópsias 

comparando pré e pós treinamento físico aeróbico, obtida através da análise de expressão 

diferencial pelo software Network Analyst 3.0 foi possível identificar 11 termos relacionado a 

vias biológicas envolvidas com angiogênese e vascularização, entre os 117 termos levantados 

a partir dos DEGs, ou seja, vias biológicas relacionadas aos 67 genes modulados pelo protocolo 

de treinamento físico no tecido tumoral. Portanto, cerca de 10% dos termos estão relacionados 
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com vascularização, demonstrando-se assim um importante alvo biológico do treinamento 

físico no microambiente tumoral. Ao analisar as vias biológicas destacadas, temos vias de 

regulação positiva de angiogênese, sendo os genes responsáveis TIE1, CDH5, CYP1B1 e 

KRT1.  

Dados da literatura corroboram a hipótese de que o treinamento físico aeróbico seja  

capaz de modular a regulação da angiogênese e normalização vascular no microambiente 

tumoral, e que este mecanismo seria a base para explicar os benefícios evidenciados pela prática 

de treinamento físico em pacientes com câncer ou nos efeitos de controle de volume e 

progressão tumoral observados nos estudos em modelos animais, conforme observado pelo 

estudo de Jones e colaboradores (2012) (92), o qual demonstrou em um modelo animal 

submetido a um protocolo de treinamento físico aeróbico o aumento da expressão de HIF-1α e 

VEGF no tumor.  

Os autores, a princípio, sugeriram que este aumento poderia levar a um maior risco de 

metástase, no entanto, o grupo destacou o fato de que em tumores de indivíduos sedentários, 

vasos anormais resultam em deficiência de fornecimento de oxigênio e ativação de HIF, 

mantendo assim a angiogênese patológica por meio da secreção de VEGF. Por outro lado, o 

estímulo HIF promovido no grupo exercitado (provavelmente pelo redirecionamento de 

oxigênio e substratos para o músculo esquelético, forçando o tumor a manter sua homeostase) 

poderia contribuir para uma melhor vascularização, consequentemente, diminuindo o risco de 

metástase. Os autores sugerem que o exercício tem propriedades que o fazem atuar como um 

“sensibilizador terapêutico”, considerando que a vascularização e a hipóxia tumoral prejudicam 

a eficácia das terapias.  

O estudo de Betof et al., (2015)(10) destacou o efeito do exercício na promoção da 

angiogênese fisiológica e na normalização dos vasos tumorais. Em um modelo de câncer de 

mama em roedoras submetidas a um protocolo de treinamento físico aeróbico, os autores 
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demonstraram que ao modular a densidade vascular e, consequentemente, a hipóxia, o exercício 

físico foi capaz de otimizar o efeito da quimioterapia avaliada pela medição do volume tumoral 

e indução de apoptose nas células tumorais. Corroborando com estes dados, Schadler et al., 

(2016)(93) demonstrou que o exercício, combinado com a quimioterapia, levou a uma menor 

taxa de crescimento do tumor em comparação com a droga isolada.  

Mais recentemente, um estudo realizado por Bedoya CAF e colaboradores., (2019) (14) 

demonstrou que exercício moderado em esteira remodela a vasculatura tumoral e aumenta a 

eficácia de gencitabina em modelo de tumores pancreáticos PDX. Demonstraram, ainda, que 

uma prescrição de exercícios aeróbicos domiciliares para pacientes com câncer de pâncreas 

potencialmente ressecável submetidos quimioterapia ou quimiorradioterapia pode ser suficiente 

para remodelar a vasculatura do tumor, conforme previsto no estudo em modelos animais.  

Ao comparar os achados obtidos na reanálise do dataset de humanos com material 

obtido através de biópsia de câncer de estômago de pacientes recrutados pelo nosso laboratório, 

previamente submetidos ao protocolo de treinamento físico aeróbico, não observamos 

diferenças significativas na expressão dos mesmos genes (CDH5, POPDC2, KRT1 e Tie2), 

demonstrando que os mesmos marcadores modulados pelo treinamento físico aeróbico no 

contexto do câncer de mama parecem não ser os mesmos, quando no contexto de câncer de 

estômago. Contudo, ao analisar as vias de sinalização relacionadas com estes marcadores, foi 

possível identificar uma convergência entre os modelos.  

Tenho em vista que a ativação de Tie2 é mediada pelo seu agonista clássico 

Angiopoetina 1 (angpt1) e sua ativação é de grande importância para a homeostase da 

vasculatura madura. Neste contexto, Angiopoietina 2 (Angpt2) atua como um clássico 

antagonista da ativação do complexo (Ang1/Tie2), sendo superexpresso em diversos tipos 

tumorais (94), ao analisar a expressão destes dois marcadores no modelo de câncer de estômago, 

observa-se que no tumor de pacientes submetidos ao protocolo de treinamento físico aeróbico 
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há uma menor expressão de Angpt2 quando comparado com tumores de pacientes sedentários. 

Estes dados mostram que apesar de não haver um gene regulado pelo treinamento físico em 

ambos os modelos, a via de sinalização relacionada com a ativação de Tie1 parece ser modulada 

pelo exercício, representando assim uma possível explicação mecanística para os efeitos do 

treinamento físico na modulação da normalização vascular no microambiente tumoral.   

As análises de comparação da expressão gênica de tumores provenientes de pacientes 

treinados e sedentários demonstrou que aparentemente há uma redução da expressão de 

colágeno do tipo 3 e TGFβ3 em tumores de pacientes treinados, indicando uma possível redução 

de fibrose tumoral em resposta ao protocolo de exercício. A fim de comprovar este achado, um 

dos desdobramentos deste estudo será a análise de expressão de fibras de colágeno no tecido 

tumoral através da marcação de picrosirus. Dados publicados pelo grupo (95) demonstram que 

pacientes com caquexia associada ao câncer possuem elevada expressão de marcadores de 

fibrose no microambiente tumoral, como colágeno tipo 3 e actina de músculo liso associada a 

fibroblastos (miofibriblastos), e isto estaria relacionado com o aumento da resistência ao 

tratamento no câncer. Se comprovado este achado do trabalho, uma das possíveis consequências 

do treinamento físico no microambiente tumoral também estaria relacionada com a redução de 

fibrose e, portanto, aumento da susceptibilidade tumoral aos tratamentos.   

O trabalho demonstrou ainda que tumores provenientes de pacientes com câncer de 

estômago submetidos ao treinamento físico expressam mais marcadores de normalização 

vascular quando comparados com pacientes sedentários. Este achado corrobora com os outros 

trabalhos acima mencionados de que o exercício físico é capaz de remodelar a vasculatura do 

tumor promovendo melhores condições metabólicas neste microambiente, possivelmente 

aumentando a oferta de nutrientes e oxigênio. Porém, vale destacar que só foi possível observar 

diferença estatística entre marcadores de normalização vascular em regiões peritumorais, e não 

nas regiões intratumorais.  
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Nossas análises consideraram regiões histológicas com prevalência de células tumorais 

em detrimento de células saudáveis do tecido como regiões intratumorais, enquanto áreas com 

visualização de uma mistura de células tumorais com células saudáveis com manutenção da 

arquitetura tecidual foram consideradas regiões peritumorais. Dentro deste contexto, podemos 

considerar que as regiões peritumorais seriam as regiões adjacentes à lesão, onde ocorre a 

expansão territorial; e. de acordo com os resultados apresentados neste trabalho, esta região 

sofreria mais ação do treinamento físico através da indução de normalização vascular. Ainda, 

observamos maior expressão de marcadores de linfócitos T CD8+ nos tumores de pacientes 

submetidos ao protocolo de treinamento físico quando comparados com tumores de pacientes 

sedentários, tanto na região peritumoral quanto na região intratumoral (pelo menos uma 

tendência com p valor=0,6). Estes resultados sugerem que o aumento da normalização vascular 

promovido pelo treinamento físico parece facilitar o acesso dos linfócitos ao tumor, 

possivelmente promovendo um microambiente mais propício para sua ação imune antitumoral.  

A fim de evidenciar se o aumento da expressão de proteínas importantes para a 

normalização vascular no microambiente tumoral estaria relacionado com o aumento do 

infiltrado imune intratumoral, verificamos a correlação entre a expressão de actina de músculo 

liso peritumoral e expressão de células T CD8 intratumoral. A partir destes dados, podemos 

inferir que este remodelamento vascular induzido pelo treinamento físico possivelmente 

modula a infiltração de linfócitos T CD8 no tumor. Vale destacar que importantes artigos da 

literatura recente demonstram que a infiltração de células T CD8 no tumor está relacionada com 

um bom prognóstico em pacientes com câncer colorretal (96). Contudo, não podemos, de fato, 

afirmar que o infiltrado imune nos nossos pacientes submetidos ao treinamento físico é capaz 

de atuar no controle de progressão tumoral.   

Salienta-se que a ativação de linfócitos T depende da apresentação de antígenos através 

do complexo de histocompatibilidade (em humanos HLA-DR e HLA -ABC). Sabe- se que uma 
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das principais características do tumor é justamente a diminuição da expressão de HLA, sendo 

está uma adaptação para a sobrevivência tumoral (97), tornando o tumor invisível para o sistema 

imune. Frente a este fato, fica evidente a importância do papel das células apresentadoras de 

antígenos, em especial as células dendríticas tendo em vista que ela é capaz de induzir uma 

apresentação cruzada de antígenos, ativando desta maneira tanto linfócitos T CD4+ como 

linfócitos T CD8+, promovendo desta forma, a montagem de uma resposta imunológica 

antitumoral. 

Assim, temos as células apresentadoras de antígenos tendo um papel fundamental na 

ativação de linfócitos T CD8+, possibilitando que se mobilizem e infiltrem o microambiente 

tumoral para promover sua ação antitumoral. Frente aos achados do trabalho que demonstram 

aumento de infiltrado de linfócitos T CD8+ no tumor de pacientes exercitados, podemos inferir 

que o treinamento físico modula, de alguma maneira, a ativação de linfócitos T mediada por 

células apresentadoras de antígenos, em especial as células dendríticas, portanto, a análise da 

modulação da resposta imune antitumoral através do estudo fenotípico e função das células 

dendríticas no contexto do treinamento físico é plausível levando em consideração a 

importância destas células para a indução da resposta imunológica em geral. 

 As células dendríticas estão constantemente monitorando o ambiente e ao serem 

ativadas pelo encontro de microrganismo ou outros padrões de dano tecidual. Elas têm um papel 

estimulador para a proliferação de células T, extremamente necessário para a indução da 

resposta imune atitumoral (98). A utilização de moDCs como base para o estudo da resposta 

imunológica em pacientes é fator determinante para a viabilidade do projeto, tendo em vista 

que os níveis de células dendríticas de origem linfoide estão pouco presentes na circulação 

sanguínea, o que impossibilitaria análises posteriores. A utilização de moDCs como base para 

imunoterapia é uma tática muito utilizada, devido a sua plasticidade e sua capacidade variável 

de secretar citocinas e expressar moléculas de membrana, as quais interferem no perfil e eficácia 
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da resposta imune (99). Quando inserida em humanos a moDC é capaz de iniciar as células 

TCD4+  e CD8+ (99) e proliferar células T citotóxicas específicas, podendo levar à regressão 

do quadro de lesões metastáticas do paciente (100).  

Através da análise fenotípica de células dendríticas provenientes dos cinco pacientes 

com câncer e seis pacientes controle, é possível observar uma tendência de diminuição na 

expressão de CD83 (Fig38 B) após a ativação nas moDCs provenientes de pacientes com câncer 

quando comparados com pacientes controle nas análises prévias ao início do protocolo de 

treinamento físico (sedentário). Este resultado corrobora dados da literatura que demonstram 

que a diferenciação de moDCs em pacientes com Leucemia linfocítica crônica está prejudicada 

em função do aumento da expressão de SOCS5 (contrarregulador de STAT6), tendo em vista a 

importância do acoplamento de IL4R e STAT6 para a diferenciação de moDCs, levando à 

diminuição da expressão de HLA-DR e moléculas co-estimuladoras e redução da secreção de 

citocinas pró-inflamatórias em DCs ativadas por LPS (36).   

A análise fenotípica de células dendríticas provenientes dos cinco pacientes com câncer 

estudados, demonstrou que quatro destes pacientes apresentaram aumento na expressão de 

CD80 (Fig) e CD83 (fig39) após ativação ao final do protocolo de treinamento físico quando 

comparados com as análises prévias ao início do protocolo, enquanto apenas um paciente 

apresentou redução destes mesmos marcadores. Salienta-se que este único paciente que 

apresentou declínio na expressão de ambos os marcadores (CD80 e CD83) apresentava altos 

índices de expressão no início do protocolo, próximos aos dos pacientes sem câncer. Uma 

importante característica que destaca este paciente é o fato dele apresentar a síndrome da 

caquexia associada ao câncer, de acordo com os critérios utilizados para classificação da 

presença da síndrome determinados por (18) utilizados pelo grupo. Dados do grupo não 

publicados demonstram que este mesmo protocolo de treinamento físico é capaz de reverter 

características importantes da síndrome da caquexia, como a perda de peso e a inflamação 
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sistêmica (dados Tese Emídio Mattos, 2016). Portanto, uma possível análise fenotípica e 

funcional das células dendríticas em pacientes com caquexia associada ao câncer poderá 

explicar este efeito contraditório neste específico paciente.  

A análise da possível modulação da ativação de DCs após estímulo agudo de exercício 

físico em decorrência do estresse causado pela atividade física submáxima a que os pacientes 

são submetidos ainda são inconclusivos (fig40). Porém dados da literatura embasam a hipótese 

de que a regulação hormonal decorrente do exercício físico é capaz de alterar função de células 

imunes (72), portanto, possivelmente, de alterar a função de células dendríticas. Através da 

coleta de sangue pré e pós sessão de exercício foi possível avaliar o efeito agudo do treinamento 

físico na modulação da resposta imunológica induzida por células dendríticas derivadas de 

monócitos, conforme demonstrado na figura 40, porém os dados não são representativos em 

virtude da escassez de pacientes analisados.   

Ao analisar os resultados de expressão de moléculas coestimuladoras percebe-se que a 

possível modulação exercida pelo treinamento físico sob o fenótipo das DCs através do 

aumento da expressão de CD80 e CD83 ocorreu apenas em pacientes com câncer, enquanto em 

pacientes controle sem câncer, em sua maioria, apresentaram uma diminuição nos níveis de 

expressão destes mesmos marcadores, com destaque para a expressão de CD86 (Fig39). Com 

relação aos resultados obtidos através do protocolo de linfoproliferação alogênica (Fig41), é 

possível observar um possível aumento na indução de proliferação de linfócitos (tanto CD4 

quanto CD8), ao final do protocolo de treinamento físico quando comparados com as análises 

prévias ao início do protocolo, porém novamente apenas em pacientes com câncer (CA), 

enquanto em pacientes controle sem câncer (CR), em sua maioria, tiveram uma aparente 

diminuição na indução de proliferação de linfócitos.  

Estes dados ao serem analisados de maneira conjunta demonstram uma tendência 

indicando que o treinamento físico poderia ser capaz de modular a ativação de DC, em especial 
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em pacientes com câncer, os quais apresentam uma pior capacidade funcional, conforme 

discutido. A partir destes possíveis achados, uma interessante linha de investigação consistiria 

em avaliar se o treinamento físico seria capaz de modular a expressão de SOCS5 em monócitos, 

tendo em vista os resultados apresentados por Toniolo e colaboradores (2016) (36), resultando 

nesta possível melhora na capacidade de ativação de DC induzida pelo treinamento físico 

especificamente em pacientes com câncer. 
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8. Conclusão 
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Através das análises de bioinformática realizadas no presente estudo, provenientes de 

diferentes modelos experimentais em diversos tipos tumorais, foi possível identificar alvos 

moleculares do treinamento físico aeróbico no microambiente tumoral. Através de testes 

moleculares e de bioinformática atribuiu-se a vias biológicas relacionadas com normalização 

vascular o principal alvo de modulação do exercício aeróbico em pacientes com câncer, 

conforme observado em pacientes com câncer de estômago submetidos a um protocolo de 

treinamento físico aeróbico supervisionado por 6 meses prévios a cirurgia para remoção 

tumoral. Somando aos efeitos sobre o microambiente tumoral, o sistema imunológico de 

pacientes com câncer também parece ser beneficiado pelo treinamento físico aeróbico 

supervisionado, através da modulação do fenótipo das células apresentadoras de antígeno, 

possivelmente modulando a resposta imune antitumoral. 

 
Figura 42: Figura representativa das principais conclusões do trabalho e possíveis consequências do efeito do 
treinamento físico aeróbico supervisionado no tratamento de pacientes com câncer.  
 

Este trabalho propõe que o treinamento físico aeróbico feito de maneira supervisionada 

por no mínimo 6 semanas possua um potencial terapêutico que poderia integrar o esquema de 

tratamento para pacientes com câncer, promovendo um microambiente mais susceptível aos 

principais tratamentos utilizados hoje na clínica, como imunoterapia e em posterior instância, 

quimio e radioterapia.   
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exercício influencia no tratamento do paciente com câncer (o que está acontecendo no 

seu corpo) e na caquexia (que causa fraqueza, cansaço, perda de peso, de músculo, de 

apetite e de qualidade de vida), uma possível consequência de muitas doenças 

crônicas. Nosso objetivo é encontrar uma forma de agir paralelamente aos 

tratamentos convencionais.  
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III) O estudo consiste no seguinte: alguns pacientes do grupo de participantes que tenham 

cirurgia eletiva marcada para 6 semanas ou mais serão selecionados para andar em 

uma esteira, do mesmo tipo que existe nas academias de ginástica. Se você concordar 

iniciaremos o exercício andando 3 minutos progredindo a cada semana, para  5 

minutos, 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos até chegar em 30 minutos ininterruptos. 

Antes de começar ao uso da esteira será feito um exame para avaliar sua condição 

física (através de verificação de seus batimentos do coração ao caminhar), para 

garantir sua segurança na realização do protocolo. Esse teste poderá ser repetido no 

fim do protocolo de exercício, para avaliar seu grau de adaptação ao treinamento (o 

quanto o treinamento melhorou sua condição cardiorrespiratória – funcionamento do 

seu coração e do seu pulmão). Esses testes não causam dor e não têm risco associado 

(teste submáximo). Somente os participantes considerados aptos poderão participar 

do exercício.   

IV) O exercício consiste em caminhar numa esteira (como as de academias de ginástica), 
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modificam esse parâmetro; nesse exame, você permanece deitado numa cama e não 

terá contato com o aparelho, que também não oferece qualquer risco à sua saúde. 

b) Para entender se os exercícios podem melhorar sua sensação de dor faremos uma 

avaliação com um equipamento chamado de QST que vai avaliar suas respostas após 

estimulo térmico (quente/frio) e mecânico (leve pressão). 

VII) Se você tem cirurgia marcada para menos de 6 semanas você poderá participar do 
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VIII) Se você concordar em participar no exercício físico, pediremos para realizar coletas 

de 20 mL de sangue venoso do braço (quantidade mostrada na seringa que o 

pesquisador está mostrando a você nesse momento), na primeira, terceira e sexta 

semana de treinamento, para que os valores de substâncias no seu sangue) possam ser 

medidos. A coleta será realizada por um profissional da saúde devidamente habilitado 

também no hospital, em condições de assepsia, ou seja, higiene total. O seu sangue 

será analisado para verificarmos a resposta imunológica, que é uma medida utilizada 

pela equipe de saúde para entender as mudanças que ocorrem em seu organismo 

devido à doença. A coleta de sangue pode causar algum desconforto e algumas vezes, 

aparecimento de hematoma (mancha roxa). 

c)Caso aceite participar do estudo com exercício ou sem exercício, antes da sua 

internação no hospital, faremos algumas perguntas sobre a sua saúde. Durante a sua 

cirurgia, o cirurgião poderá retirar pequenos fragmentos (cerca de 1g, o equivalente 

ao tamanho de dois grãos de feijão do seu tumor, que será cortado durante a sua 

cirurgia). Se possível, será retirado um fragmento do seu tecido doente na presença do 

médico patologista, sem prejuízos para a andamento do seu tratamento. Todos esses 

procedimentos podem aumentar o tempo de cirurgia em não mais que 5 minutos. Não 

será necessário prolongar a anestesia, por que os procedimentos realizados para a 

coleta são os mesmos da cirurgia. A coleta de amostras para esse estudo não 

modifica, de forma alguma, os procedimentos padrão da cirurgia a qual você será 

submetido. Todo esse material servirá para entender melhor o câncer. Se você 

participar do estudo com exercício físico, o material também servirá para entender se 

o exercício melhora os sintomas da doença  

d) Os participantes que não farão o exercício na esteira terão coleta de sangue 

somente prévio à cirurgia e passarão pelos mesmos procedimentos durante a cirurgia.   

IX) Você não terá qualquer despesa financeira com relação aos procedimentos médicos, 

clínicos e terapêuticos efetuados no estudo. 

X) Você não receberá compensação financeira por participação do estudo, pois os 

procedimentos do estudo serão realizados nas visitas que você já deverá fazer ao 

hospital, dentro da indicação médica. Se participar da pesquisa com exercício, será 

oferecido vale transporte para todos os dias que vier fazer a atividade no hospital. 

Caso queira você receberá um pequeno lanche após o treino. 

XI) Você tem a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo no 

momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. 
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XII) A desistência não causará nenhum prejuízo à sua saúde ou bem-estar físico. Não virá 

a interferir no atendimento ou tratamento médico, ou nos agendamentos necessários. 

XIII) Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, mas você deve 

concordar que sejam divulgados em publicações científicas (resumos de congressos, 

livros e artigos de periódicos científicos), desde que seus dados pessoais não sejam 

mencionados. Isso é importante para garantir que a pesquisa possa ser conhecida e 

possivelmente melhorar o diagnóstico, o atendimento e o tratamento de pacientes 

com a mesma doença que a sua. 

XIV) Você aceita que seus tecidos sejam armazenados para serem utilizados em estudos 

posteriores envolvendo os temas caquexia, inflamação, câncer e exercício, afim de, 

compreender os mecanismos envolvidos no surgimento e na avaliação dos efeitos do 

treinamento físico na síndrome caquexia associada ao câncer: 

( ) Aceito 

( ) Não aceito 

XV) Caso você desejar, poderá, pessoalmente, tomar conhecimento dos resultados ao final 

desta pesquisa; 

( ) Desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

( ) Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

XVI) As coletas realizadas de tumor, sangue e os exames de composição corporal servirão 

para o entendimento e estudo da doença e poderão ajudar na busca de tratamentos. A 

participação neste projeto não tem como objetivo, contudo, tratar sua doença, mas 

sim dar uma contribuição para que possamos definir as alterações que ocorrem no 

corpo devido a doença e o efeito do treinamento físico. 

XVII) A qualquer momento, você poderá entrar em contato com a Comitê de Ética em 

Experimentos com seres Humanos do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, ou o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário, que são os órgãos que 

avaliam a realização de pesquisas com pessoas e garantem que a pesquisa da qual 

você participa seja de importância clínica e/ou científica e que está sendo conduzida 

de forma apropriada. O telefone, email e endereço dessas comissões estão no fim 

desse documento, que será emitido em 2 vias, para que você tenha uma cópia. 

XVIII)  Caso você tenha, em algum momento, desconforto relacionado à sua doença (a 

participação na pesquisa só poderá causar desconforto adicional mínimo relacionado 

à coleta de sangue adicional), você deverá entrar em contato, através do telefone 

fornecido ao final desse documento pronto-atendimento do HU. 
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Testemunha 2: ___________________________________________________ 

Nome / RG / Telefone 

 

Responsável Médico: Prof. Dr. José Pinhata Otoch 

Hospital Universitário USP 

Tel 11 3091-9291 / 11 3091-9489 

 

Responsável pelo Projeto: Profª Dra. Marília Cerqueira Leite Seelaender 
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Cachexia is a syndrome that affects the entire organism and presents a variable plethora of
symptoms in patients, always associated with continuous and involuntary degradation of
skeletal muscle mass and function loss. In cancer, this syndrome occurs in 50% of all
patients, while prevalence increases to 80% as the disease worsens, reducing quality of life,
treatment tolerance, therapeutic response, and survival. Both chronic systemic
inflammation and immunosuppression, paradoxically, correspond to important features in
cachexia patients. Systemic inflammation in cachexia is fueled by the interaction between
tumor and peripheral tissues with significant involvement of infiltrating immune cells, both in
the peripheral tissues and in the tumor itself. Autophagy, as a process of regulating cellular
metabolism and homeostasis, can interfere with the metabolic profile in the tumor
microenvironment. Under a scenario of balanced autophagy in the tumor
microenvironment, the infiltrating immune cells control cytokine production and secretion.
On the other hand, when autophagy is unbalanced or dysfunctional within the tumor
microenvironment, there is an impairment in the regulation of immune cell’s inflammatory
phenotype. The inflammatory phenotype upregulates metabolic consumption and cytokine
production, not only in the tumor microenvironment but also in other tissues and organs of
the host. We propose that cachexia-related chronic inflammation can be, at least, partly
associated with the failure of autophagic processes in tumor cells. Autophagy endangers
tumor cell viability by producing immunogenic tumor antigens, thus eliciting the immune
response necessary to counteract tumor progression, while preventing the establishment of
inflammation, a hallmark of cachexia. Comprehensive understanding of this complex
functional dichotomy may enhance cancer treatment response and prevent/mitigate
cancer cachexia. This review summarizes the recent available literature regarding the role
of autophagy within the tumor microenvironment and the consequences eliciting the
development of cancer cachexia.

Keywords: cachexia, autophagy, metabolism, DAMPs, lymphocyte infiltration, tumor microenvironment,
systemic inflammations
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INTRODUCTION

Cachexia is a multifactorial syndrome characterized by inducing
continuous and involuntary weight loss (1). This complex
comorbidity occurs in association with malignant disease and
with various other chronic diseases. Cancer cachexia consists of
chronic systemic inflammation and catabolism, decreasing
treatment response and survival (2). The most pronounced
symptoms of cachexia syndrome can include energy imbalance
and immune system impairment, anorexia, neuroendocrine
changes, asthenia, nausea, malabsorption, but by far the most
representative symptom is body mass weight loss, due to both fat
and lean mass wasting (3). Cachexia affects up to 80% of
advanced cancer patients and is highly associated with specific
tumor types such as pancreatic, esophageal, gastric, lung, and
liver (4–6). The etiology of cancer cachexia in different tumor
types involves complex and specific tumor–host interactions that
remain to be completely elucidated.

Several factors contribute to inflammation in cancer cachexia,
as eicosanoids (7), augmented fatty acid content in the
circulation (8), and increased circulation of pro-inflammatory
cytokines, among which tumor necrosis factor (TNF), interferon
(IFN), interleukin-6 (IL6), and interleukin 1 beta (IL1B) play a
prominent role (9). Different tissues and cells can secrete
cachexia-inducing factors (10). Therefore, depending on
the percentage of infiltrating immune cells, the tumor
microenvironment may have a different inflammatory infiltrate
profile, accompanied by a specific secretion profile. In fact, non-
neoplastic cells within the tumor microenvironment and
surroundings, including immune cells fibroblasts and
endothelial cells, play an important role in regulating the
secretion of cachexia-inducing factors by the tumor (11).
According to this, we have previously demonstrated that pro-
inflammatory cytokines in the tumor microenvironment
generate chronic local inflammation, stress, and influencing the
progression of cachexia (12).

Derived from the Greek, autophagy “self-digestion” refers to a
cellular lysosomal degradation pathway (13). Autophagy can be
non-selective (such as during nutrient deprivation) or selective
(such as, when damaged organelles or intracellular pathogens are
broken up) (14). This pathway involves forming double-
membraned vacuoles called autophagosomes, which sequester
cytoplasmic material delivered to the lysosome to be degraded
and recycled (14). Autophagy is important for regulating cellular
metabolism and homeostasis. Under physiological conditions, it
is a conservative process that controls cellular balance, maintains
homeostasis (15), and ensures proper energy metabolism, by
preventing small detrimental energy status variations. In the
absence of stimuli, basal autophagy, by eliminating unnecessary
organelles and non-useful aggregate proteins, allows normal
renewal of proteins and organelles, thus enabling cells to
generate energy when nutrients are scarce, and providing
bioenergetic support during development (survival response)
(15). Under pathological conditions, autophagy elicits adaptive
responses, to stress that damages the endoplasmic reticulum or
to metabolic alterations. The cytoplasmic organelle that should

be eliminated is explicitly identified by the autophagic machine
and eliminated through a mechanism described as “selective
autophagy” (15). There are several forms of stress-induced
autophagy: adenosine diphosphate (ADP) accumulation,
increased concentration of reactive oxygen species (ROS),
inflammation, hypoxia, and endoplasmatic reticulum stress
(ER stress).

Oxidative stress has a crucial role in autophagy induction.
Healthy mitochondria generate ROS by regularly oxidative
phosphorylation, but under stressful circumstances, damaged
mitochondria can produce high ROS levels as to induce
mitochondrial biogenesis or mitophagy creating a redox
negative feedback loop (16). Among the multiple cellular
effects of ROS (17) Tang et al., have found that ROS promotes
mild oxidation on High-mobility group box-1 (HMGB1), which
leads to its translocation into the cytosol and induces cellular
autophagy by enhancing ERK (extracellular signal-regulated
kinase) signaling, and disrupting beclin1–Bcl-2 complex
formation (17). Therefore, autophagic process represents
an anti-inflammatory mechanism of protection against
endomembrane damage (18) and cellular stress. Thus,
defective autophagy can contribute to establishing an
inflammatory microenvironment (19).

AUTOPHAGY ROLE IN INFLAMMATION
AND IMMUNE RESPONSE CONTROL

Autophagy is a process that acts on a two-way road during
tumorigenesis and tumor progression. The process of autophagy
is an important mechanism for tumor-suppression during the
early stages of cancer, preventing inflammation and genome
instability (20); yet, it can paradoxically improve cancer cell
survival during transformation-induced metabolic stress (21).
Autophagy-related tumor suppression occurs mainly by
preventing ROS accumulation by removing damaged
mitochondria, inhibiting deleterious effects on DNA mutation,
which may induce tumorigenesis (22).

Lindsay DeVorkin et al. (23), demonstrated that tumors from
Atg5−/− mice (an autophagy-deficient model) present a
reduction in the number of tumor-infiltrating T cells (TILs)
CD8 T cells. The autophagic process delivers cytoplasmic
components to lysosomes, thus contributing to cytoplasmic
immune recognition and response. Antigen processing and
presentation are regulated by autophagy-related genes, thus
influencing innate and adaptive immunity (24). Nanoparticles
of a-alunima (a-Al2O3-autophagy inducer) increase the
delivery of antigens to dendritic cells (DCs) in autophagosomes,
contributing to tumor regression (25). Cross-presentation of
tumor-associated antigens by MHC class I molecules, an
important feature of antitumor immune response, is regulated by
autophagy-mediated lysosomal proteolysis and proteasomal
degradation (26).

The tumor microenvironment comprises various types of
stromal cells, including fibroblasts, vascular endothelial cells,
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immune cells, adipocytes, mesenchymal stem cells (MSCs), and
cytokines are present at high concentrations in this milleu (27).
Within this complex cell population, the response to multiple
metabolic stressors activates autophagy, which may impair
anticancer immune response and allow tumor cells to evade
immune surveillance, resulting in tumor growth and cancer
progression (28). In the study by Lindsay DeVorkin and coll.
(23), the Atg5−/− CD8+ T cells were shown to display enhanced
glucose metabolism, which increases tri-methylation on histoneH3
lysine 4 (H3K4me3) density, hence affecting the transcriptional
upregulation of both effector and metabolic target genes. These
findings identify autophagy as a negative regulator of CD8+ T cell
metabolism and, consequently, antitumor immunity, with
implications for T cell-based immunotherapy (23).

Cancer-associated fibroblasts (CAFs) and cancer-associated
adipocytes (CAAs) exhibit increased autophagic flux, as
compared to their respective normal phenotypes, in part as a
consequence of local hypoxia-associated ROS production by
malignant cells, transforming growth factor-beta 1 (TGF-b1)
signaling and, extracellular matrix remodeling (29). Tumor
microenvironment autophagy in endothelial and stromal cells
influences disease progression and response to treatment since it
supports tumor progression through the secretion of mitogenic
cytokines, such as interleukin-6 (IL6) and interleukin-8 (CXCL8)
(29). The increased expression of IL6 and CXCL8 has also been
strongly associated with the development of systemic
inflammation observed in patients with cachexia (30–32).
These cytokines help to recruit the metabolic substrates to
neoplastic cells to fuel oxidative phosphorylation, including
fatty acids, ketone bodies, alanine, and lactate (29).

Autophagy and ROS generation in adjacent CAFs induced by
altered signaling pathways in cancer cells can explain the
mechanistic association between tumor microenvironment and
cancer cachexia (33). It is worth to mention that cancer cachexia
shares similarities with stromal-carcinoma metabolic synergy
theory, given its main characteristic of wasting both fat and
lean mass (34). The authors have pointed that autophagy
induced in the tumor stroma can be homologous (but in a
smaller proportion) with systemic wasting in the cancer-
associated cachexia (35). In this study, the authors have
explained that cancer cachexia may start locally as stromal
autophagy and consequently spread systemically. As such, the
authors suggested that stromal autophagy may be the essential
precursor of the cachexia syndrome (35).

These findings demonstrate that autophagy is crucial for the
prevention of tumorigenesis and for the initiation of antitumor
immune response; however, paradoxically, chronic sustained
autophagy can affect tumor infiltrated immune cells metabolism,
increasing fatty acid oxidation (FAO), thereby acting as a negative
regulator of antitumor immune response, and preventing excessive
inflammation and tissue damage in the tumor tissue, in addition,
to promote metabolic support for the survival of cancer cells
through the induction of autophagy in tumor-associated stromal
cells (Figure 1).

Both chronic infection and cancer require the ability of
lymphocytes to sustain cell function despite persistent antigen

stimulation. However, in a context of self-antigens or excessively
damage healthy tissue target, maintaining robust T cells response
can prove harmful rather than helpful; therefore, T cell
exhaustion represents a critical mechanism through which
CD8+ T cells lose effector ability owing to persistent
stimulation (36). It is important to note that effector
lymphocyte exhaustion not only curtails the ability to cause
damaging immunopathology but as a consequence, facilitates
viral persistence and hampers tumor-targeted responses (36).

Considering that nutrients availability is essential for
controlled cellular proliferation, growth, and survival in
organisms and that cells continuously sense environmental
changes and adapt to stress signals, we can conclude that
maintenance of the autophagic flux, a mechanism of cellular
survival, in immune cells in tumor microenvironment conditions
is essential for the maintenance of host homeostasis.

SYSTEMIC CONSEQUENCES OF
AUTOPHAGIC PROCESS: EFFECT
ON MUSCLE AND FAT TISSUES

The depletion of skeletal muscle is a key feature of cancer
cachexia (1). Studies in tumor-bearing animals demonstrated
that accelerated proteolysis, primarily by the ubiquitin-
proteasome system, and several clinical studies also describe a
substantial decrease in muscle mass (37). It is very likely that
systemic inflammation could play a pivotal role in cachexia-
associated muscle wasting. We, therefore, need to recognize the
origin of systemic inflammation in cancer patients to seek new,
more effective therapies for counteracting cachexia.

The maintenance of hypoxia-induced stress in the tumor
microenvironment mimics tissue damage (in the case of
solid tumors), and this can trigger Damage-associated
molecular patterns/toll-like receptor (DAMP/TLR)-dependent
inflammatory responses, even without overt tissue damage
(38). This cancer-associated tissue injury is perpetuated by the
homeostatic inflammatory and tissue repair responses (38),
leading to High Mobility Group Box 1 (HMGB1) release, being
this the most abundant DAMP released by the stressed tumor
cells (39). Altered HMGB1 redox state plays a dynamic role in
malignancies, binding to toll-like receptors TLR2, TLR4, and
TLR9 (39). In line with this, Zhang et al. (40) have demonstrated
that in the cancer cachexia model of Lewis Lung Carcinoma
(LLC) muscle catabolism is directly activated by activation of
TLR4 in the fibers. In LLC tumor-bearing mice the increase of
circulating TNFa and IL6 depends on TLR4. These data suggest
that tumor-induced activation of TLR4 is responsible for both
protein catabolism in muscle cells and systemic inflammation,
suggesting that anti-TLR4 strategies could achieve interesting
results (40). Moreover, significant HMGB1 protein release is
associated with poor prognosis (41). These studies demonstrate
that danger-associated molecular patterns (DAMPs) act as
catabolic extracellular signals and are linked to worsened
prognosis in cancer patients.
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In a mouse model of colorectal carcinogenesis, Yi Luo et al.
(42) examined the effects of muscle HMGB1 on pyruvate kinase
status and autophagy-proteolysis in muscle. The study
demonstrates that HMGB1 secretion induced by autophagy in
the tumor microenvironment during tumorigenesis can alter the
plasma levels of glutamine, which is utilized as an energy source
by cancer cells, and decrease pyruvate kinase isozymes M1
(PKM1). The authors also suggest that HMGB1 released by the
tumor helps to recruit glutamine from the muscle to supply
cancer cells as an energy source. Together, these results
demonstrate that the stressed tumor microenvironment
modulates an inflammatory antitumor immune response.
However, this response seems to be linked to cachexia’s
characteristics associated with cancer and, mainly, with
poor prognosis.

A Pan-Cancer analysis using 21 tumor types from The Cancer
Genome Altas (TCGA) demonstrated that the profile of tumor
purity (proportion of tumor cells and non-neoplastic cells in the
heterogeneous mixture) differs according to tumor type and is
correlated with patient prognosis (43). Another extensive
immunogenomic study of more than 10,000 tumors from
TCGA demonstrated that patients with tumor types with IFN-

g dominant phenotype showed a less favorable survival, despite
tumor higher lymphocytic infiltrate, a CD8 T cell-associated
signature, and higher M1 content (44). Interestingly, pancreatic
adenocarcinoma, known to have the highest prevalence of
cachexia (2), is associated with low purity tumors and is
characterized by low neoplastic cellularity and high leukocyte
fraction (44, 45). In this line, a recent study demonstrated high
expression of cachexia-inducing factors, such as CXCL8, IL6,
IL1B, CCL2, and TNF, in pancreatic cancer patients, whose
tumor was classified as of low-purity (higher proportion of
immune cells than of malignant cells) (46). These results also
suggest that infiltrating immune cells are the main contributing
cells to the cachectic tumor phenotype.

Moreover, it has been recently demonstrated that tumors
from cachectic patients have higher TNF-a and monocyte
chemoattractant protein 2 (CCL2) gene expression, along with
higher CCL3 protein expression than those of weight stable
cancer patients (12). Inflammation-related factors in whole
tumor samples were shown to present distinctive expression of
pro-inflammatory cytokine as IL-1b and anti-inflammatory
cytokine as IL13 (higher and lower, respectively) in cachectic
cancer patients and weight stable counterparts. Finally, lower

FIGURE 1 | Role of autophagy in tumor microenvironment in modulating the inflammatory response. In the tumor microenvironment, autophagy provides the
delivery of antigens. In this environment, antibodies attach to these antigens and attract immune cells by dendritic cells. This process stimulate the increase of CD8 T
cells, which induces a metabolic shift by decreasing the glucose metabolism, increasing the fatty acid oxidation and OXPHOS. This transition from glycolytic
metabolism is important to control cytokine production, then preventing excessive inflammatory response. OXPHO, Oxidative Phosphorylation; TME, Tumor
Microenvironment; Credit, Created with BioRender (https://biorender.com/).
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numbers of M2 macrophages in cachectic cancer patients’
tumors were found, as compared with the weight stable group.
These results demonstrate that cachectic patients’ tumor
microenvironment seems to direct the infiltrating immune cells
to a more inflammatory phenotype (Figure 2).

In colon cancer, Yihao Mao et al. (11) have demonstrated that
low tumorpurity is associatednot onlywithpoor prognosis but also
with immunotherapy-associated markers, such as PD-1
(Programmed cell death protein 1), PD-L1 (Programmed cell
death ligand-protein 1), CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-
associated protein 4), LAG-3 (Lymphocyte-activation gene 3),
and TIM-3 (T cell immunoglobulin- and mucin-domain-
containing molecule-3). These findings indicate exhaustion of the
immune response within the tumor microenvironment. The same
authors also showed that the mutation burden in low purity colon
cancer was significantly heavier than that of high purity
tumors (11).

It is known that immune cells adopt a range of functional
profiles depending on the environment. Lymphocytes rapidly
mount an effector response to inflammatory signals (47).
Induction of de novo fatty acid synthesis is essential for
activation-induced proliferation and differentiation of effector
T cells, predominantly glycolytic metabolism (48) in addition to
enhanced glucose and glutamine catabolism to rapidly generate
energy and feed anabolic pathways (47). It is important to note
that one of the cachexia features is increased resting energy
expenditure, yielding negative energy balance. Tumors and
tumor-associated cells compete with other organs and tissues
for energy fuels and biosynthetic substrates and possess an

intrinsic metabolic rate related to their mass and degree of
aerobic versus anaerobic energy metabolism (2).

Thomas Riffelmacher et al., demonstrated the role of ATG
proteins in restricting inflammation via LC3-associated
phagocytosis (LAP) and alterations of cytokine release in
macrophages (49). A possible explanation the direct link of
autophagy-dependent metabolism and cellular differentiation,
occurring by decreased monocytes’ potential differentiation
into M2 macrophages in atg7-KO mice, along with increased
glycolytic activity, M1 pro-inflammatory cytokine production,
and reactive oxygen species production (49).

Based on the aforementioned knowledge, we hypothesize that
maintenance of hypoxia-induced stress within the tumor
microenvironment mimicking tissue damage induces the
release of catabolic extracellular signals that attract immune
cells into the tumor environment. Consequently, a defective
autophagic regulation induces a pro-inflammatory tumor
microenvironment, modulating the catabolic host state and the
loss of muscle and adipose tissue in cachectic cancer patients.

In conclusion, autophagy appears to play a balancing
act in supporting productive inflammatory response while
simultaneously preventing excessive inflammatory and tissue
damage, acting as a process to maintain host metabolic
homeostasis, preventing cancer cachexia. When this fails,
cachexia appears.

Mechanistic approaches are essential for the advancement of
research in the study of cancer and for the development of drugs
acting in certainphases of tumorigenesis.Understanding thenature
of progressive malignancy diagnosis and more accurate and

A

B

FIGURE 2 | The systemic effect of autophagy balance in tumor microenvironment. (A) In a tumor microenvironment with balanced autophagy, there is tumor
immunogenicity, which explains the characteristics of tumors classified with high purity. Tumors with small proportions of immune cells have a controlled
inflammatory response and, therefore normal production of proinflammatory cytokine levels in cancer patients. (B) The effect of unbalanced autophagy in the tumor
microenvironment, attracting immune cells into the tumor environment, result from HMGB1 acting on TLRs in immune cells. Unbalanced autophagy in the TME can
lead to non-functional control of immune cells’ inflammatory phenotype that can upregulate metabolic consumption and cytokine production in the tumor
microenvironment and systemic levels in the host, an important feature of cancer cachexia. Credit: Created with BioRender (https://biorender.com/).
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appropriate treatment for each case. In this review,wehypothesized
that tumor progression and cachexia are partly sustained by the
paradoxical effect of autophagy in the tumor microenvironment.
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1. Exercício

A atividade física pode ser entendida como qualquer movimento corporal

produzido pelo músculo esquelético que resulta em gasto energético. Já o

exercício é uma subcategoria de atividade física planejada, estruturada,

repetitiva e propositalmente focada na melhoria ou manutenção de um ou mais

componentes da aptidão física. (1)

O estilo de vida moderno e sedentário, com a má alimentação favorecem

o stress oxidativo e predispõe nosso corpo a obesidade e a síndrome metabólica,

levando nosso corpo a um estado inflamatório crônico de baixo grau, que com o

tempo leva ao desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis,

aumentando o risco de desenvolvermos câncer. (2)



O Exercício físico pode ser um fator importante para melhorar a saúde

geral, prevenção e tratamento do câncer e das doenças crônicas não

transmissíveis como o diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares ou

doenças respiratórias crônicas, doenças músculo esqueléticas crônicas. Essas

doenças normalmente levam anos para se desenvolver e podem ter muitas

causas. Entender o desenvolvimento dessas doenças e sua associação com

fatores habituais, como a atividade física, é importante para desenvolver

programas de prevenção de longo prazo que envolvam a prática de exercícios

físicos (3).

1.1 Os tipos de exercício

Os diversos tipos de exercícios são classificados pelo seu nível de

esforço, e seus benefícios podem ser maiores ou menores dependendo da

intensidade. Dependendo do condicionamento de cada indivíduo seu corpo

apresenta uma capacidade máxima de consumir oxigênio, chamado de Vo2

Máximo que é o limite máximo de esforço que pode ser alcançado pelo

indivíduo pois atingiu o limite de fornecimento de oxigênio para as células do

corpo. Esse valor pode ser medido por teste ergoespirométrico e tem uma

equivalência metabólica aproximada medida em MET (índice de energia gasto

para realizar uma tarefa). 1 MET equivale a 3,5 ml/kg/min de oxigênio

consumido. Quando um indivíduo está realizando um esforço acima de 91 % da

sua capacidade aeróbia máxima( VO2Max), seu esforço está acima de 8,8

METS. Esforços vigorosos são entre 64% e 90% do VO2Max e têm um gasto

energético na faixa entre 6 e 8,7 METS. Já os esforços moderados estão entre

46% e 63% do VO2Max e têm um gasto energético na faixa entre 3 e 5,9

METS. O esforço leve, está numa faixa entre 37% e 45% do VO2Max e tem um



gasto energético na faixa entre 2 e 2,9 METS e os muito leves são esforços

abaixo de 37% do VO2 e tem um gasto energético abaixo de 2 METS.(4)

Até certo ponto, os benefícios da atividade física sobre as doenças

crônicas não transmissíveis e também para a inflamação e o risco de

mortalidade de câncer são dependentes da dose e nenhum efeito prejudicial foi

encontrado em dose adequada.(5)

Quando pensamos em dose devemos levar em conta a intensidade de

esforço, tempo de cada sessão praticada além da prática regular por um período

de tempo. Segundo a definição do American College of Sports Medicine,

exercício é a atividade física causando um aumento no gasto de energia e

envolvendo um movimento planejado e estruturado do corpo realizado de forma

sistemática em termos de frequência, intensidade e duração, e projetado para

manter ou melhorar os resultados relacionados à saúde.(6)

Pessoas que não treinam regularmente e que realizam como rotina

esforços abaixo de 2 METS, ou seja, muito leve, são pessoas que tendem a ter

um Baixo VO2Max, se apresentam um índice de massa corporal(BMI) alto,

com elevada concentração de gordura corporal e baixa porcentagem de massa

muscular, são indivíduos que tendem a ter um quadro de baixa inflamação

crônica. Estes indivíduos tendem a ter aumento de interleucina 6 (IL6 - pró

inflamatório), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e de proteína C reativa. e

de , tem risco aumentado de infecções e de desenvolver doenças crônicas não

transmissíveis principalmente na terceira idade.(7)

A prática de atividade física regular de intensidade moderada (por

exemplo, caminhada rápida) já é suficiente para diminuir o risco de muitas

doenças inflamatórias, bem como de mortalidade por câncer. As revisões

sistemáticas detectaram um benefício para intensidades crescentes até um nível

moderado (3-6 mets), mas maiores quantidades de exercício não



necessariamente melhorou ainda mais os resultados, incluindo a qualidade de

vida. Intervenções mais longas (18 semanas e em curso) detectaram um

benefício na qualidade de vida, bem como para a aeróbica e aptidão muscular.

Comparado com exercícios de alta intensidade, atividade de intensidade

moderada pode ser sustentável por um período de tempo mais longo e poderia

encorajar os indivíduos a continuar o exercício ao longo da vida. (8)

Os treinos aeróbios de intensidade entre 3 e 5,9 METS são considerados

anti inflamatórios e melhoram o condicionamento cardiovascular, aumentam

as citocinas interleucina 10 (IL-10) e interleucina 1(IL-1), diminuem os níveis

de TNF-α além de aumentar a oxidação dos lipídios no fígado e no músculo

esquelético. À medida que vamos aumentando os esforços vamos mudando a

característica do treino para anticatabólico, diminuindo os efeitos anti

inflamatórios do exercício. Treinos vigorosos com intensidade acima de 8

METS limitam a influência de IL-10, aumenta o anabolismo muscular e

aumentam a oxidação dos carboidratos, além de aumentar o risco de infecções.

(9)

Portanto, tanto para melhora da qualidade de vida, para reduzir a

incidência de doenças crônicas não transmissíveis como também para o

tratamento e pós tratamento de câncer, a prática de exercícios moderados está

indicada em qualquer fase da doença, devendo haver, por parte do prescritor,

bom senso para controlar a intensidade do treinamento, e deve-se usar para tanto

a porcentagem da frequência cardíaca equivalente aos mesmos 46% a 63% da

frequência cardíaca máxima que se chega ao atingir o VO2Max pois à

equivalência entre os parâmetros.(10)

2. Câncer



O câncer ocupa uma das quatro principais causas de morte prematura

(antes dos 70 anos de idade), sendo, portanto, o principal problema de saúde

pública no mundo. O envelhecimento e o crescimento populacional

contribuíram para o contínuo aumento da incidência e mortalidade no mundo,

assim como pela mudança na distribuição e prevalência de fatores de risco de

câncer, principalmente aqueles associados a aspectos socioeconômicos. Dados

mais recentes do INCA de 2018 apontam a ocorrência de 18 milhões de novos

casos de câncer no mundo, e 9,6 milhões de óbitos, sendo o câncer de pulmão

aquele de maior incidência no mundo (2,1 milhões), seguido pelo câncer de

mama (2,1 milhões), cólon e reto (1,8 milhão) e próstata (1,3 milhão). Mais

especificamente no Brasil, a estimativa é de que 625 mil casos novos de câncer

(450 mil) surjam no próximo triênio, sendo o câncer de pele não melanoma o

mais incidente (177 mil), seguido pelos cânceres de mama e próstata (66 mil

cada), cólon e reto (41 mil), pulmão (30 mil) e estômago (21 mil). (Estes dados

foram retirados do INCA, publicado em 2020).

Dentre os diversos fatores de risco que aumentam a predisposição para o

surgimento para o câncer, evidências científicas destacam o excesso de gordura

corporal, representando um dos principais fatores de risco para 13 tipos

tumorais, dentre eles esôfago, (adenocarcinoma), estômago (cárdia), pâncreas,

vesícula biliar, fígado, intestino (cólon e reto), rins, mama (mulheres na

pós-menopausa), ovário, endométrio, meningioma, tireoide e mieloma múltiplo.

Estes dados são corroborados pela Agência Internacional para Pesquisa em

Câncer, da OMS. A explicação para tal fenômeno consiste no fato do excesso de

gordura corporal provocar um estado de inflamação crônica, além de aumentar

os níveis de determinados hormônios, o que pode acarretar a promoção de



crescimento de células cancerígenas, aumentando assim as chances de

desenvolvimento desta doença.

Obesidade está associada a mobilização aberrante, recrutamento, retenção

e função de tipos específicos de células e / ou moléculas que coletivamente

desregulam várias redes regulatórias, incluindo o metabolismo, regulação

hormonal, imunidade e equilíbrio oxidativo no hospedeiro. Todas as redes

regulatórias e a interação entre elas têm papéis cruciais na tumorigênese; no

entanto, o metabolismo e o sistema imunológico são particularmente relevantes.

Estas redes regulatórias não operam isoladamente, mas são altamente

interdependentes na manutenção da homeostase do organismo. O

direcionamento eficaz da desregulação metabólica e imunológica no câncer é

uma área de profundo interesse para desenvolvimento de novas abordagens

terapêuticas.

De fato, estratégias complementares, através de abordagens terapêuticas

alternativas, que visem regular redes de ordem superior podem ser capazes de

regular sistemas integrativos, que, por sua vez, irão regular interações

moleculares. Exercício é uma dessas estratégias. Os dados observacionais

sugerem que o exercício pode diminuir o risco de múltiplas formas de câncer,

bem como o risco de recorrência em certos tumores sólidos. Estudos

pré-clínicos confirmaram a plausibilidade biológica da inibição induzida por

exercício da tumorigênese em vários modelos de câncer. Os mecanismos

subjacentes à como o exercício inibe ou retarda a tumorigênese permanece

indefinida; Contudo, a reprogramação da desregulação metabólica e

imunológica é provavelmente uma faceta chave dos efeitos antitumorais do

exercício (1).

A atividade física regular também está associada a um menor risco de

mortalidade por câncer, particularmente malignidades da mama e colorretal. É



assim importante elucidar os mecanismos biológicos que explicam o potencial

anti tumorigênico da atividade física regular que podem levar à prevenção do

câncer ou pelo menos a uma taxa atenuada de crescimento do câncer(2).

2.1 Efeitos do Treinamento Físico no Câncer

. A hipótese de que a atividade física protege contra o câncer de mama

existe desde 1980, e mais de 80 estudos foram conduzidos para avaliar a

associação entre a atividade física e o risco de câncer de mama em todo o

mundo durante os últimos 20 anos. Fortes evidências científicas demonstram a

hipótese da existência de uma correlação invertida entre a prática de atividade

física e o risco de aparecimento do câncer de mama(3).

A explicação reside no fato de que a atividade física promove o equilíbrio

dos níveis de hormônios, reduz o tempo de trânsito gastrointestinal, fortalece as

defesas do corpo e ajuda a manter o peso corporal adequado. Com isso,

contribui para prevenção do câncer de intestino (cólon), endométrio (corpo do

útero) e mama. De fato, estudos observacionais indicam que, em geral, a

realização de exercícios físicos no período pós-diagnóstico está associada à

redução no risco de recorrência e mortalidade específica (bem como

mortalidade geral) em pacientes com câncer de mama não metastático, próstata

e colorretal(4).

Um grande estudo conduzido em 2017 por um grupo de pesquisadores

analisou dados sobre 1,44 milhões de participantes e 186.932 cânceres reunidos

de várias coortes prospectivas dos Estados Unidos e da Europa e mostrou que o

tempo de atividade física (de moderada a vigorosa) está associado a um risco

significativamente menor no surgimento de tipos tumorais cânceres de maneira

dose dependente. Um trabalho dessa magnitude contribui para a elucidação dos



mecanismos biológicos que explicam o potencial anti tumorigênico da atividade

física regular que podem levar à prevenção do câncer ou pelo menos a uma taxa

atenuada de crescimento do tumor, demonstrando um potencial efeito no

aumento do apoptose de células tumorais e melhora da imunidade inata contra

alguns cânceres. É assim importante elucidar os mecanismos biológicos que

explicam o potencial anti tumorigênico da atividade física regular que podem

levar à prevenção do câncer ou pelo menos a uma taxa atenuada de crescimento

do câncer (2).

Além do efeito antitumorigênico, demonstrou-se que a atividade física

regular também pode ser efetiva após diagnóstico de câncer. De fato, estudos

com foco em programas de exercícios físicos supervisionados e domiciliares

demonstraram que a atividade física orientada durante e após o tratamento do

câncer é benéfica em termos de melhoria da qualidade de vida, aptidão física,

redução da fadiga relacionada ao câncer e ansiedade e depressão.

O exercício físico regular de intensidade moderada demonstrou diminuir

a depressão e a fadiga em pacientes com câncer durante e após tratamentos. Os

principais resultados são melhora na fadiga crônica, estresse emocional

(depressão, ansiedade), qualidade de vida, capacidade aeróbica, força muscular,

flexibilidade, composição corporal, capacidade funcional e parâmetros

imunológicos. O exercício é seguro e bem tolerado para sobreviventes com

vários diagnósticos de câncer e os resultados são semelhantes para os pacientes

em todo o continuum do tratamento do câncer, pós-cirurgia ou pós-transplante,

bem como durante e após a quimioterapia, radioterapia e ou terapia

hormonal(5).

2.2 Efeito Antiinflamatório do Exercício no Câncer



Diversos estudos mecanísticos revelaram que o exercício é capaz de

modular processos inflamatórios tanto locais quanto sistêmicos. O tecido

adiposo (TA) normal depende de uma quantidade considerável de oxigênio,

porém com o aumento do tamanho do adipócito, em resposta à obesidade,

aumenta a distância entre as células do TA e a sua vasculatura, levando à

hipóxia. A morte celular causada pela condição crônica de hipóxia leva à

infiltração de macrófagos no TA, os quais amplificam uma resposta inflamatória

local através da produção de IL-6 e TNF-α(6). Ao promover uma redução na

massa gordurosa visceral, através do exercício físico, você tem o retorno do

tamanho do adipócito à sua configuração normal, revertendo desta forma a

condição de hipóxia tecidual, com subsequente diminuição de secreção de

adipocinas pró-inflamatórias em virtude da diminuição na infiltração de

macrófagos neste tecido adiposo, promovendo assim, uma redução nos

marcadores pró-inflamatórios circulantes (sistêmicos).

O exercício físico também pode induzir a polarização dos macrófagos no

tecido adiposo em direção a um fenótipo M2 antiinflamatório, reduzindo assim

a inflamação sistêmica, independente das mudanças na massa gorda, embora

demonstrado apenas em modelos pré-clínicos. Sabe-se que altas concentrações

circulantes (sistêmicos) de citocinas inflamatórias e fatores angiogênicos (por

exemplo, fator de crescimento de hepatócitos, fator de necrose tumoral, IL - 6),

bem como hormônios de crescimento metabólico (por exemplo, insulina,

glicose, leptina), estão associados a riscos maiores de recorrência e mortalidade

específica por câncer em várias neoplasias sólidas(7).

Dentre os diversos efeitos deletérios do tratamento oncológico, a

instauração do quadro inflamatório sistêmico consiste em um dos mais

proeminentes, o que contribui pode contribuir para seus diversos efeitos

colaterais. Estudos publicados na literatura recente demonstram que pacientes



em tratamento oncológico, como quimioterapias, submetidos à programas de

treinamento físico supervisionado obtiveram reduções nos níveis de citocinas

pró-inflamatórias circulantes, como no caso do estudo que avaliou 20 pacientes

com câncer de mama avançado submetidas a 12 semanas de treinamento físico

em conjunto com quimioterapia neoadjuvante (doxorubicina + ciclofosfamida)

ou a quimioterapia ciclofosfamida isolada. O resultado do estudo mostrou uma

significante redução nos níveis de citocinas circulantes tais como IL-1β e

IL-2(8).

Vale ressaltar que cerca de 22 a 30% das causas efetivas de morte(9) por

câncer no mundo está associada a presença da síndrome da caquexia, presente

em cerca de 50% dos pacientes câncer(10). A caquexia é uma síndrome

multifatorial, caracterizada pela perda involuntária de peso corporal, além da

perda do controle homeostático do balanço energético e proteico(11), que, de

forma progressiva, leva o paciente à perda de função respiratória, insuficiência

cardíaca e renal. Uma importante característica associada a esta síndrome reside

na dependência da instauração de uma inflamação crônica e disseminada por

todo o organismo.

Dados obtidos pelo grupo ainda não publicados demonstram que o

exercício físico é capaz de estabelecer uma diminuição da inflamação crônica

em tecidos periféricos, em pacientes que apresentam caquexia associada ao

câncer, e que este efeito é dependente da cronicidade do treinamento, visto que

os efeitos só passam a ser observados após 6 semanas de treinamento físico,

enquanto resultados anteriores a 3 semanas de treinamento físico demonstram

aumento de níveis plasmáticos e periféricos de citocinas de regulação

inflamatória (comunicação pessoal, Emidio Mattos et al., (2017). Estes achados

corroboram com a ideia de que o treinamento físico moderado supervisionado



realizado de forma regular é capaz de reverter um quadro de inflamação

sistêmica e crônica em pacientes com câncer acometidos pela caquexia.

O mecanismo fisiopatológico associado a gênese desta inflamação

sistêmica ainda não está completamente elucidado na literatura científica, porém

dados publicados demonstram certa associação com a regulação inflamatória

proveniente do próprio microambiente tumoral, em casos de caquexia associada

ao câncer (12). Com relação a isso, alguns resultados do mesmo grupo não

publicados, demonstram que o treinamento físico parece ter efeito

antiinflamatório crônico no microambiente tumoral dos pacientes que

apresentam caquexia associada ao câncer, quando comparados com os pacientes

de câncer sem caquexia (resultados provenientes de comunicação pessoal), o

que explicaria os efeitos na redução de marcadores pró inflamatórios sistêmicos

observados nos pacientes com caquexia associada ao câncer submetidos ao

mesmo protocolo de treinamento físico, anteriormente mencionados.

O mecanismo pelo qual o treinamento físico promove estas alterações no

microambiente tumoral hoje é alvo de diversos grupos de investigação pelo

mundo. O conhecimento do papel do microambiente tumoral na progressão do

câncer traz luz a importante fatores plausivelmente modulados pelo exercício

físico. A seguir no capítulo, elucidaremos os principais mecanismos de

progressão no câncer provenientes do microambiente tumoral, hoje alvos de

investigação científica acerca do mecanismo de ação da atividade física em

pacientes oncológicos.

3. Microambiente e Progressão Tumoral

O microambiente tumoral é o maior contribuidor para a progressão e

falência do tratamento em tumores sólidos. As características fisiológicas do



microambiente tumoral são muito diferentes dos tecidos normais, pois incluem

hipóxia, pouca disponibilidade de nutrientes, energia limitada, baixo pH, e

inflamação. Esta característica se deve à presença de vasos sanguíneos estrutural

e funcionalmente anormais, e é encontrada inclusive em tumores altamente

vascularizados(13). Tumores sólidos precisam induzir angiogênese tumoral,

para receber nutrientes (oxigênio e glicose) necessários para a sua alta demanda

energética e crescimento.

Apesar da angiogênese tumoral ser destinada a apoiar o fornecimento de

sangue para o tumor, a rede vascular resultante é permeável, caótica,

desorganizada, imatura, de paredes finas e mal perfundidas. Essa angiogênese

aberrante contribui para manter o microambiente tumoral protumorigênico e

imunossupressor e influencia profundamente na maneira em que a célula

tumoral escapa da vigilância imune, metastiza e responde à imunoterapia(14).

De fato, 50-60% dos tumores crescem sob condições hipóxicas. O fator

induzível por hipóxia 1 (HIF-1) é considerado o principal efetor da resposta

celular à hipóxia, estimulando a transcrição de genes envolvidos na promoção

da angiogênese e alteração do metabolismo celular. No entanto, evidências

crescentes sugerem que a resposta celular à hipóxia é muito mais complexa,

envolvendo sinalização coordenada de vias de resposta ao estresse (15).

Vale ressaltar que dentro do microambiente tumoral, células de câncer

prosperam e mantém uma comunicação dinâmica com todos os componentes do

microambiente tumoral, através da liberação de fatores solúveis (citocinas,

quimiocinas, fatores de crescimento e inflamatórios, mediadores lipídicos e

enzimas de remodelamento de matriz) ou através do contato células-estroma,

que leva a uma inflamação crônica, imunossupressão, e nichos

pró-angiogênicos, que promovem a disseminação de células de câncer e frustra

o efeito de várias intervenções terapêuticas, incluindo imunoterapia(14).



O acúmulo de mutações genéticas e a perda de processos regulatórios

normais no microambiente tumoral resulta na expressão de antígenos diferentes

pelas células tumorais, que podem ser apresentados através de moléculas de

classe I do complexo principal de histocompatibilidade (MHC) e serem

reconhecidos como estranhos pelo sistema imune. Sendo assim, teoricamente, a

soma de fatores imune-estimuladores amplifica as respostas por linfócitos T(16)

. Entretanto, observa-se que o microambiente tumoral é hostil ao funcionamento

dos linfócitos T, sendo que a hipóxia atua inibindo sua eficácia antitumoral(17).

Além disso, as altas concentrações de lactato secretado pelo tumor e a presença

de células e linfócitos T regulatórios com atividade supressora contribuem para

esse mal funcionamento(18). Portanto, a manutenção de um microambiente

estruturalmente desorganizado, mal perfundido leva à uma inflamação crônica

local, que por um lado contribui para a ineficácia da resposta imunológica

antitumoral, e por outro promove uma constante estimulação imunológica,

através da amplificação da resposta mediada por células T contra autoantígenos

tumorais. Este paradoxo compõe o cenário perfeito para a progressão livre da

doença no paciente oncológico.

3.1 Efeito do Exercício no Microambiente Tumoral e na Progressão da Doença

Interessantemente, o treinamento físico aeróbio exerce múltiplos efeitos

fisiológicos pró-vasculares/angiogênicos, tanto na vasculatura sistêmica do

hospedeiro, como em determinadas regiões como coração e músculo

esquelético, em pacientes com doença isquêmica. Desta forma, se o exercício

físico pode modular significantemente a função vascular através do sistema

cardiovascular, parece ser biologicamente plausível como uma estratégia

promissora para modular a fisiologia de tumores sólidos (8).



Conforme dito anteriormente, o foco da atenção das pesquisas hoje está

justamente na compreensão dos efeitos do treinamento físico na promoção de

alterações no microambiente tumoral e em como estes efeitos poderiam

repercutir nos benefícios sistêmicos evidenciados pelos estudos clínicos ao

longo das últimas décadas em pacientes portadores de doenças neoplásicas, em

especial no caso de tumores sólidos. Estudos recentes realizados em modelos

experimentais demonstraram uma redução no volume e na carga tumoral

induzida pelo exercício físico aeróbico. Estes mesmos estudos evidenciam

aumento na densidade, maturidade, perfusão vascular e redução da hipóxia

intratumoral. Estes achados são observados em conjunto com o aumento de

apoptose de células tumorais nestes mesmos animais, o que explicaria a redução

do volume e carga tumoral. É importante destacar que isto ocorre tanto de forma

isolada, quanto quando associado com quimioterapia adjuvante em modelo

ortotópico de câncer de mama(19). Entretanto, o mecanismo através do qual o

exercício físico exerce influência na vascularização do microambiente tumoral

ainda não está completamente elucidado, e ainda se de fato há uma modulação

na carga e volume tumoral em pacientes oncológicos submetidos a protocolos

de treinamento físicos, conforme observado em modelos experimentais.

Um grupo de pesquisadores norte-americanos analisou o efeito de uma

sessão de treinamento físico aeróbico sobre a perfusão tecidual de tumores em

modelo de camundongo ortotópico com câncer de próstata. O grupo analisou o

fluxo sanguíneo, a resistência vascular, o número de vasos e a hipóxia tecidual.

As medidas foram feitas durante repouso e cinco minutos após treino aeróbico

na esteira. Como resultado, encontraram um aumento no fluxo sanguíneo do

tumor de aproximadamente 200% além de um aumento da densidade de

microvasos, e uma redução na hipóxia tumoral, normalmente associada a um

tumor de fenótipo agressivo(20).



A ideia de que o exercício aeróbico é capaz de regular o crescimento

tumoral nos remete a duas possibilidades: a) através do controle da proliferação

no microambiente tumoral, b) pelo aumento da susceptibilidade do tumor à

resposta imune antitumoral. A literatura com foco em exercício físico e resposta

imunológica embasa, de maneira consistente, as duas hipóteses.

Sabe-se que o exercício aeróbico altera significativamente o número e a

função das células circulantes do sistema imunológico inato (por exemplo,

neutrófilos, monócitos e células natural killer [NK]) e, em menor grau, do

sistema imunológico adaptativo (por exemplo, células T e B)(21). De forma

genérica, sabe-se que durante o exercício aeróbico há um aumento de até 10

vezes da circulação de células Natural Killer e de 2,5 vezes da circulação de

linfócitos T CD8 na corrente sanguínea, mediado pela estimulação dos

receptores β2 adrenérgicos decorrente da adrenalina liberada durante o

exercício(22). A linfopenia aguda e transitória 1–2 h após o exercício se

justifica pela reimplantação de células imunes aos tecidos periféricos (por

exemplo, superfícies mucosas) conduzindo, desta forma, a imunovigilância(22).

Estudos relataram aumento de apoptose de linfócitos senescentes imediatamente

após a sessão de treinamento físico aeróbico.

Estes dados demonstram que o exercício físico, por si só, aprimora a

vigilância imunológica em um indivíduo saudável. Pensando em um contexto de

um indivíduo portador de um tumor sólido, o aumento da vigilância

imunológica, associada à uma melhora da condição de atuação desta célula

imune no microambiente tumoral em decorrência do aumento de perfusão

tecidual proveniente das adaptações do exercício físico aeróbico estabelecem

uma sólida explicação do mecanismo pelo qual o exercício físico aeróbico

proporciona benefícios clínicos aos pacientes oncológicos atuando de forma

ativa na progressão da doença.



4. Tratamento do Câncer e Exercício

O tratamento do câncer deve ser individualizado e pode incluir tratamento

com radiação, quimioterapia, terapia hormonal, terapia direcionada ou,

comumente, combinações dessas terapias. O tratamento muitas vezes se estende

por muitos meses e, em alguns casos, anos. Embora mais pessoas sejam curadas

de suas doenças, ou recebam um resultado de tratamento com prognóstico mais

favorável, esses mesmos indivíduos tornam-se fisicamente descondicionados

após a conclusão de sua terapia. (v)

Para acompanhar o programa de treinamento é fundamental que o

prescritos do treino seja um fisioterapeuta mas com experiência em programas

de treinamento aeróbico ou de força aeróbia, ou seja um profissional de

educação física ou treinador de esporte que estejam familiarizados com as

frequentes comorbidades característicos desses praticantes. Esses pacientes

podem apresentar inflamações articulares e músculo esqueléticas frequentes,

principalmente se a dose do treino for excessiva para as condições do praticante

ou não apresentar evolução se a dose do exercício for insuficiente.

Avaliação Pré-exercício para avaliação dos efeitos da doenças, efeitos de

cirurgias, do tratamentos e as comorbidades apresentadas são fundamentais.

Qualquer pessoa saudável, seja criança ou adulto, deve passar por uma

avaliação física antes de iniciar qualquer programa de exercícios. Pessoas

vivendo com câncer devem, portanto, também devem ser bem avaliadas,

devendo ser considerado quaisquer possíveis efeitos latentes do tratamento que

possam afetar a capacidade de uma pessoa em praticar exercícios com

segurança. e vai interferir na escolha do tipo de exercício a ser praticado,

permitindo ao consultor de exercícios modificar um programa de exercícios,



individualizando-o com base no limitações físicas ou vulnerabilidades da

pessoa.

A boa avaliação e a boa prescrição além das reavaliações periódicas

podem permitir que médicos sintam-se mais seguros a prescrever o programa de

exercícios, e também que pessoas que vivem com câncer sintam-se mais

seguras com o treinamento, aumentando a consciência de sua vulnerabilidade

além de acompanhar ativamente sua evolução. Outra questão importante é que

diversos estudos mostraram benefícios maiores quando o exercício é praticado

em grupo ou individual, mas em ambiente supervisionado, em comparação com

um ambiente doméstico (individual) mostrando que as mudanças positivas nas

configurações do grupo e as intervenções supervisionadas foram substanciais.

Quase todas as intervenções começaram em um ambiente supervisionado.

Um ambiente supervisionado não pode apenas fornecer motivação para um

indivíduo realizar exercícios, mas também potencialmente permite um

componente educacional para realizar o treinamento. As opções de segurança e

exercício são otimizadas. A supervisão também pode permitir que indivíduos

que prefiram se exercitar fora de um ambiente de grupo, para aprender sobre

suas opções e garantem que os profissionais tenham a oportunidade de revisar e

instruir as pessoas sobre como realizar com segurança ou usar uma modalidade

específica.(w)

Isso logicamente por razões de custo e de adaptação por dificuldade de

locomoção podem vir acompanhado de supervisões presenciais ou on-line

semanais mescladas com planilhas complementares de caminhada em espaços

públicos ou academias residenciais para completar a dose do exercício.

5. Guidelines para Prescrição de Exercícios para Pacientes com Câncer



Segundo a Sociedade Canadense de Fisiologia do Exercício e o American

College of Sports Medicine (ACSM). estas são as recomendações para a

duração, frequência e intensidade do treinamento:

-Treino Aeróbio: Uma meta de 150 minutos de exercícios aeróbicos de

intensidade moderada distribuídos por 3–5 dias

-Resistência: treinar pelo menos 2 dias por semana é recomendado. As sessões

de resistência devem envolver grupos musculares importantes 2-3 dias por

semana (8-10 grupos musculares, 8–10 repetições, 2 séries).(x)

Já a Sociedade de Oncologia Clínica da Austrália (COSA) recomenda que

os exercícios devem ser incorporados como parte da prática padrão no

tratamento do câncer e devem ser vistos como uma terapia adjuvante que ajuda

a neutralizar os efeitos adversos do câncer e seu tratamento.

Além disso, recomenda que todos os membros da equipe multidisciplinar

de câncer promovam a atividade física e recomendam que as pessoas com

câncer sigam as diretrizes de exercícios.

O paciente deve ser encaminhado a um fisiologista do exercício

credenciado ou fisioterapeuta com experiência em tratamento do câncer.

A COSA incentiva ainda, todos os profissionais de saúde envolvidos no

cuidado de pessoas com câncer a discutir o papel do exercício na recuperação

do câncer, recomendar que seus pacientes sigam as diretrizes de exercícios e

evite a inatividade, progredindo,assim que possível para pelo menos 150

minutos de exercícios aeróbicos de intensidade moderada e duas a três sessões

de exercícios de resistência de intensidade moderada por semana.(y)

Mesmo com uma boa prescrição de exercícios, além da heterogeneidade

da resposta ao exercício, é importante considerar na prescrição a variabilidade

na segurança e tolerabilidade do exercício. Mesmo num grupo aparentemente

homogêneo como pacientes com câncer de mama primário com idades



semelhantes, pode haver uma variabilidade considerável no tratamento como

radioterapia, quimioterapia, diferentes tipos de cirurgia. Diferentes fatores de

risco de doenças crônicas como hipertensão, dislipidemia e estado fisiológico

basal . Dependendo do estado inicial do paciente e da capacidade inerente de

responder ao estresse fisiológico externo na forma de exercício, uma dose de

prescrição de exercício padrão pode ser insuficiente (sub treinamento),

suficiente (adaptação fisiológica) ou excessiva (overtraining). Tal consideração

pode ser especialmente importante em pacientes com câncer, dado o potencial

que as terapias anticâncer têm para alterar a relação de adaptação ao exercício

físico.(q)

No modelo de saúde italiano, o atendimento é feito por um profissional

de medicina esportiva para administrar e revisar as avaliações de desempenho

cardiovascular. As diferentes avaliações dependem das condições clínicas dos

pacientes. No modelo italiano, o profissional de Medicina do Esporte tem

expertise e treinamento para avaliar essas condições e, em seguida, direcionar o

plano de reabilitação e prescrição de exercícios. Sendo fundamental entender as

contra indicações da prática de exercícios.

Recomendam monitorar as anormalidades hematológicas (por exemplo,

plaquetas baixas, níveis de hematócrito e hemoglobina e contagens de

neutrófilos), pois interferem no desempenho do treinamento.

Os distúrbios musculoesqueléticos como por exemplo, osteopenia, dor

nas costas ou pescoço; fraqueza muscular incomum, fadiga extrema devem ser

investigados e em vários casos, os exercícios com impacto elevado devem ser

evitados . No caso de caquexia deve-se ter sempre uma abordagem

multidisciplinar. Distúrbios gastrointestinais como por exemplo, náuseas graves,

vômitos e diarreia, desidratação, má nutrição deve-se ter muita atenção por

causarem perda de massa muscular. Distúrbios cardiovasculares como por



exemplo, dor no peito, frequência cardíaca elevada em repouso, pressão arterial

elevada, tanto sistólica quanto diastólica, batimentos cardíacos irregulares,

linfedema, distúrbios pulmonares por exemplo, graves dificuldade em respirar,

tosse ou respiração ofegante são sinais que podem limitar ou inviabilizar a

realização do programa de exercícios físicos. Os distúrbios neurológicos como

declínio do estado cognitivo, tontura / desmaio, desorientação, visão turva,

aumento da in

stabilidade postural são contra-indicações ou limitações tanto para o teste

de esforço como para o programa de treinamento. Uma contra-indicação

específica não listada abaixo está associada ao tratamento de radioterapia ou nos

pós operatórios recentes, em que a natação em piscina é contra-indicada devido

ao risco aumentado de infecções potenciais e irritação no local da

queimadura.(z)

De acordo com o ACSM , no caso de metástases ósseas, evite

movimentos contra-indicados que colocam uma carga excessivamente alta em

locais frágeis do esqueleto como cargas de alto impacto, hiperflexão ou

hiperextensão do tronco, flexão ou extensão do tronco com maior resistência e

movimento de torção dinâmico. A prevenção de quedas também deve ser uma

meta da terapia, uma vez que as quedas desempenham um papel importante na

etiologia da fratura. Esteja ciente dos sinais e sintomas de metástases ósseas em

sobreviventes, bem como os locais comuns onde ocorrem (ou seja, vértebras

espinhais, costelas, úmero, fêmur, pelve). A dor óssea pode ser um sinal inicial

de metástases esqueléticas, portanto, os fisioterapeutas e treinadores devem

estar atentos e encaminhar aqueles que relatam dor para a equipe médica avaliar.

Em caso de ostomia, esvazie a bolsa de ostomia antes de iniciar o

exercício. Os exercícios de levantamento de peso / resistência devem começar

com baixa resistência e progredir lentamente sob a orientação de profissionais



de exercícios treinados. Pessoas com estomia podem ter um risco aumentado de

hérnia paraestomal. Para regular a pressão intra-abdominal, é necessária uma

técnica correta de levantamento e boa forma. Evite o uso de uma manobra de

Valsalva (118, 119). Modifique quaisquer exercícios básicos que causem

pressão intra-abdominal excessiva, ou seja, uma sensação de pressão ou

protuberância observada no abdômen. Pessoas com ileostomia têm maior risco

de desidratação. Obtenha aconselhamento médico sobre as formas de manter

uma hidratação ideal antes, durante e após o exercício. (a)
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