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Abstract
Many theories have been formulated to elucidate the aging process, including those relating to increased production 

of reactive species and consequently to increased oxidative stress, particularly in the mitochondria. However, more 
recent theories, such as the concept of mitohormesis, have shown that, in small doses, reactive species may produce 
beneficial effects. Facing some aggression process, e.g. by free radicals, the mitochondria adapts and improves its 
antioxidant capacity, inducing an adaptive process. Thus, in the long run it would lead to a cytoprotective effect and 
also promote longevity.

Keywords: Mitohormesis, mitochondria, oxidative stress, reactive species, longevity.

Resumo
Muitas teorias foram formuladas para elucidação do processo de envelhecimento, entre elas as ligadas ao aumento da 

produção de espécies reativas e, consequentemente, ao aumento do estresse oxidativo, principalmente nas mitocôndrias. 
Porém, teorias mais recentes, como o conceito de mito-hormese, têm mostrado que, em doses pequenas, as espécies 
reativas podem trazer efeitos benéficos. Frente a algum processo de agressão – por radicais livres, por exemplo –, a 
mitocôndria se adapta e melhora sua capacidade antioxidante, induzindo um processo adaptativo. Dessa forma, em 
longo prazo, levaria a um efeito citoprotetor e também à promoção da longevidade.

Palavras-chave: Mito-hormese, mitocôndria, estresse oxidativo, radicais livres, longevidade.

Oxidative stress promoting longevity - a concept of mitohormesis

Estresse oxidativo 
promovendo a 
longevidade – um 
conceito de 
mito-hormese
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Introdução

Muitas teorias foram associadas ao 
envelhecimento. Entre elas, a teoria do ritmo da 
vida, proposta por Pearl1 em 1928, e a teoria dos 
radicais livres, proposta em 1956 por Denham 
Harman2. Por muitos anos, as teorias envolvendo 
a ação dos radicais livres nesse processo foram 
testadas. Inicialmente, as espécies reativas de 
oxigênio (principalmente a hidroxila, •OH) 
poderiam ser um dos principais iniciadores 
do processo, sendo as mitocôndrias grandes 
fornecedoras dessas espécies3. As mitocôndrias 
são responsáveis pela grande produção de 
energia no organismo, e, como consequência 
dessas reações metabólicas, também acabam se 
tornando uma grande fonte de radicais livres. O 
envelhecimento poderia estar associado à redução 
da integridade funcional das mitocôndrias e, 
consequentemente, ao aumento da produção de 
radicais livres e espécies reativas4.

Estresse oxidativo, radicais livres e mito-
hormese

Alguns radicais livres encontrados são os 
ânions superóxido (O2•-), hidroxila (•OH) e a 
lipoperoxila (LOO•). Essas moléculas são capazes 
de reagir com diversas estruturas celulares e, 
em excesso, podem levar a peroxidação de 
lipídeos, a oxidação de proteínas, a inativação 
enzimática, ativação excessiva de genes pró-
inflamatórios, como fator de necrose tumoral 
(TNF-α), interleucinas (IL), fator de transcrição 
nuclear kappa B (NFkB) e fator de crescimento 
transformador beta (TGF-β), além de causar 
danos ao DNA4. Essas espécies reativas também 
estão envolvidas em várias doenças crônicas não 
transmissíveis associadas ao envelhecimento, 
como diabetes, doenças cardiovasculares, artrite 
reumatoide e doenças neurodegenerativas4. A 
teoria consiste em que os radicais livres, de forma 
crônica, por lesionar diversas estruturas celulares 
e alterar o metabolismo celular, podem levar 
ao dano muitas vezes irreversível e também ao 
envelhecimento do organismo1. Dessa forma, a 
prevenção seria aumentar a defesa antioxidante 
e/ou promover a diminuição dos fatores pró-
oxidantes, levando, assim, a um aumento da 
expectativa de vida.

Proteínas que foram modificadas ou 
danificadas pela ação de agentes agressores, entre 
eles as espécies reativas, são reconhecidas pelos 
proteossomas, proteases que têm por função 
destruir essas proteínas danificadas. Ao longo 

da vida, a atividade dos proteossomas diminui, 
induzindo a degeneração celular e diversas 
patologias associadas ao envelhecimento. Além 
disso, o processo de envelhecimento e os radicais 
livres estão associados ao encurtamento dos 
telômeros, que por sua vez estão associados a 
maior risco de aterosclerose, câncer de mama, 
diabetes mellitus e hipertensão arterial5.

Estímulos patogênicos como o estresse 
oxidativo e genotóxico podem ativar a via de 
sinalização do NFkB, que, consequentemente, 
induz a ativação de genes associados ao 
envelhecimento celular, contribuindo para 
a imunossenescência, atrofia muscular e 
inflamação5. Junto ao aumento da produção 
de radicais livres6 e ao aumento do estresse 
oxidativo, também foi demonstrada a queda de 
defesa antioxidante enzimática, como glutationa, 
glutationa peroxidase, catalase7. O processo de 
envelhecimento varia de indivíduo para indivíduo, 
pois o estresse causado depende de fatores 
genéticos, ingestão alimentar de antioxidantes 
(vitaminas, minerais, compostos bioativos) e de 
pró-oxidantes (excesso de carboidratos, gorduras 
trans, álcool, metais tóxicos e aditivos químicos), 
tabagismo, exposição a poluentes e atividade 
física 4,8.

No contexto de que o aumento de radicais 
livres levaria ao envelhecimento, muitos estudos 
utilizaram antioxidantes como intervenção, 
porém muitas vezes encontraram efeitos 
contrários ao esperado. Por exemplo, o estudo 
realizado por Hercberg et al.9 mostrou que 
a suplementação de vitaminas e minerais 
com potencial antioxidante (vitaminas C e E, 
β-caroteno, selênio e zinco) aumentou o risco de 
câncer de pele em mulheres; e um outro estudo 
mostrou que a suplementação de vitamina E em 
pacientes com doenças vasculares ou diabetes não 
preveniu o aparecimento de câncer ou de outros 
eventos cardiovasculares, além de aumentar o 
risco de insuficiência cardíaca10, podendo, nesses 
casos, o nutriente ter se tornado pró-oxidante na 
quantidade utilizada, e dessa forma ter causado 
resultados deletérios. Ainda, é apontado que os 
organismos apresentam mecanismos celulares 
e moleculares adaptativos a doses subletais de 
radicais livres e, dessa forma, ativam vias de 
sinalização, aumentando a longevidade4.

Salmon et al.3 mostraram, em sua revisão, que 
em alguns estudos com animais invertebrados que 
tiveram alteração das suas enzimas antioxidantes 
por manipulação genética observou-se que um 
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menor aparato oxidativo levou a maior sobrevida 
dos animais. Mesmo em vertebrados, muitas 
vezes os estudos são contraditórios. Outros 
estudos também demonstraram que restrição 
calórica e diminuição de metabolismo de glicose 
induzem o metabolismo mitocondrial a prolongar 
o tempo de vida. Em conflito com a teoria dos 
radicais livres, esses efeitos podem ser devido 
ao aumento da formação de espécies reativas de 
oxigênio dentro das mitocôndrias, causando uma 
resposta adaptativa que aumenta a resistência 
ao estresse e, posteriormente, em longo prazo, 
a redução do estresse oxidativo. Esse conceito 
recebeu o nome de hormese mitocondrial ou 
mito-hormese11.

O conceito de hormese consiste em um 
fenômeno biológico em que o organismo, frente 
a estímulos subpatogênicos, tende a se adaptar4. 
A hormese aumenta a expressão de proteínas de 
defesa (heat-shock proteins), metalotioneínas 
(quelantes de metais tóxicos) e outras enzimas 
antioxidantes, na tentativa de defesa contra os 
radicais livres. Dessa forma, com o aumento 
das defesas celulares, há redução das taxas de 
morte celular, aumentando a longevidade12. A 
mito-hormese é a denominação deste processo 
de adaptação nas mitocôndrias, que pode gerar 
efeitos benéficos, sendo um dos meios pela 
produção de radicais livres. A teoria da mito-
hormese propõe que, em células normais, uma 
carga oxidante específica no balanço redox da 
mitocôndria pode ser benéfica. Fatores como 
exercício físico, alimentos com potencial 
pró-oxidante, injúrias mitocondriais, jejum 
prolongado e restrição calórica são mecanismos 
que podem influenciar este efeito13. O organismo 
tem condições de se adaptar a um limiar de 
estresse que, por fim, pode gerar benefícios ao 
seu desempenho.

Os efeitos benéficos atribuídos ao consumo 
de frutas e vegetais no combate às espécies 
reativas foram, ao longo dos anos, atribuídos à 
presença de fitoquímicos. Porém, recentemente, 
uma nova visão foi atribuída ao consumo de 
frutas e vegetais: existe a possibilidade de que 
os benefícios dos  fitonutrientes sejam mais 
atribuídos ao poder oxidante do que  à sua 
capacidade antioxidante13. No caso específico 
do sulforafano, proveniente do metabolismo 
de glicosinolatos presentes nas brássicas, tem 
sido demonstrado o uso de espécies reativas de 
oxigênio como seu mecanismo de combate às 
células cancerígenas14. Tapia et al.13 citam em seu 

artigo que várias células de mamíferos são capazes 
de alcançar a concentração de sulforafanos, 
mas dependem dos isotiocianatos dietéticos, 
sugerindo um possível papel do mecanismo 
oxidativo para aumentar a linha de defesa de 
células normais. Já é conhecido que as enzimas 
de indução da fase II de destoxificação devem 
reagir com grupos sulfidrilas nas moléculas que 
participam do processo redox, indicando que 
de fato é benéfico o consumo desse grupo de 
vegetais na modulação do processo de oxidação 
e, assim, induzindo as adaptações.

A quercetina pode levar a um estado de 
despolarização e disfunção geral na mitocôndria 
de células cancerosas, resultando em apoptose 
e redução do tumor15. As antocianidinas podem 
induzir as células cancerígenas a apoptose, 
possivelmente pela capacidade de gerar espécies 
reativas de oxigênio da mitocôndria. Outros 
efeitos dietéticos que interferem na produção 
de radicais livres são ingestão total de calorias, 
proteínas e do aminoácido metionina16. A 
oxidação de resíduos de metionina e cisteína 
faz parte de um equilíbrio normal de regulação 
homeostát ica também na mitocôndria, 
porém pode ser prejudicada em situações de 
desequilíbrio redox17. Em situações de baixa 
ingestão de metionina, vitaminas B6, B12 e ácido 
fólico, pode haver acúmulo de homocisteína, que 
está envolvida no aumento do estresse oxidativo 
e doenças cardiovasculares18. Embora esses 
papéis tenham que ser mais bem esclarecidos, o 
conceito de que a produção de espécies reativas 
de oxigênio, não a redução, possa mediar os 
efeitos benéficos dos fitonutrientes dietéticos 
merece maior elucidação13.

O estresse oxidativo poderia agir não diretamente 
no envelhecimento, mas sim na progressão de 
patologias relacionadas com a idade, ou seja, o 
estresse oxidativo pode atuar na extensão de saúde 
ou no envelhecimento saudável3. O ambiente 
pode influenciar no estresse sofrido, e assim, o 
organismo se adapta ao estímulo e produz resposta.

 Deve haver um envolvimento entre respiração 
celular, aumento de formação de espécies reativas 
de oxigênio e indução de mecanismos de defesa 
antioxidante na promoção da longevidade19.

É importante definir qual é o exato papel das 
espécies reativas de oxigênio e nitrogênio nas 
diversas estruturas celulares e sua influência 
na citoproteção e vitalidade. Outra questão a 
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ser mencionada é que muitos estudos sempre 
mostraram efeitos maléficos das espécies reativas, 
pois muitas vezes extrapolam os níveis fisiológicos 
e, dessa forma, os efeitos deletérios se sobressaem 
a um efeito de adaptação e homeostase13.

Considerações finais

De acordo com o conceito de mito-hormese, 
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as espécies reativas são moléculas de 
sinalização necessárias para promover a saúde 
e longevidade11,19. Em pequenas quantidades, 
elas causam efeitos benéficos, porém em doses 
elevadas ainda prevalece o conceito deletério19. 
Embora muitos estudos devam ser realizados a 
fim de elucidar esses papéis, o equilíbrio entre 
fatores antioxidantes e pró-oxidantes ainda 
parece ser benéfico à saúde humana.


