
372. Escore de proteção ao atleta 
de Futebol relacionado ao calor 
no estado do Ceará – Brasil
Ialuska Guerra, Antonio Carlos Tavares, 

Ricardo Barroso Lima, Maria do Socorro 

Cirilo de Souza, Marieni Bello Correia

373. O exercício físico como 
modulador da inflamação 
em um modelo animal de 
insuficiência cardíaca com 
fração de ejeção preservada
Cristine Schmidt, Nádia Gonçalves, Ana 

Filipa Silva, Dulce Fontoura, Sara Leite, 

Inês Falcão-Pires, André Lourenço, 

José Oliveira, Adelino Leite-Moreira, 

Daniel Moreira-Gonçalves

374. Exercício resistido altera 
a densidade mineral óssea 
em pacientes renais crónicos 
em hemodiálise
Sandra Mara S de Azevedo Marinho

375. Monitoramento por 
biomarcadores, estresse 
oxidativo e citocinas 
inflamatórias, durante o circuito 
mundial de Volei de praia 2015
Helvio de Oliveira Affonso, Silvana 

dos Santos Meyrelles, Elisardo Corral 

Vasquez, Marcella Leite Porto, Thiago 

de Mello Costa Pereira

376. Atividade física modula 
as alterações estruturais das 
ilhotas de Langerhans induzidas 
por uma dieta hiperlipídica
José A Franchi Bovolini, Maria do 

Amparo Andrade, José Alberto Duarte

377. O treinamento com 
exercício resistido previne a 
perda de peso, o aumento do 
estresse oxidativo muscular 
e o aumento da inflamação 
sistêmica em ratos com 
tumor de Walker-256
Camila S Padilha, Fernando H 

Borges, Lilian E. C. M Silva, Fernando 

Frajacomo, Alceu Jordão, José 

Alberto Duarte, Rubens Cecchini, 

Flávia A Guarnier, Rafael Deminice

378. O treino físico modula 
a capacidade regenerativa do 
coração num modelo animal 
de Carcinoma Urotelial
Ana Isabel Padrão, Rita Nogueira-

Ferreira, Dulce Carvalho, Paula 

Oliveira, Daniel Moreira-Gonçalves, 

José Alberto Duarte, Rita Ferreira

379. A influência da prática de 
corrida de rua na composição 
corporal, mobilidade funcional e 
nas concentrações plasmáticas 
de BDNF em Idosos
Maristela Padilha de Souza, Anelise 

Ineu Figueiredo, Ivy Reichert Vital 

da Silva, João José Cunha da Silva, 

Laura Luna Martins, Gustavo Pereira 

Reinaldo, Andreia Bard, Viviane Elsner

380. Efeito de uma sessão 
aguda de exercício físico com 
e sem oclusão parcial do fluxo 
sanguíneo sob a Peroxidação 
lipídica e Carbolinas proteicas
Juliana Martins Gatringer, Thiago 

Rozales Ramis, Leonardo Peterson 

dos Santos, Kauê Kaleshi Carvalho, 

Niara Medeiros, Carlos Henrique Muller, 

Claúdia Funchal, Caroline Dani, Jerri 

Luiz Ribeiro

381. Avaliação dos efeitos do 
treinamento resistido sobre 
a variabilidade da frequência 
cardíaca e a concentração 
sérica dos hormônios leptina, 
grelina e insulina em mulheres 
submetidas à gastroplastia
Marlon Lemos de Araújo, Renata 

Gomes Navarro Kachvartanian, 

Milena de Oliveira, Cristiano Teixeira 

Mostarda, Francisco Navarro

382. Avaliação da capacidade 
cardiorrespirátoria em 
mulheres praticantes 
hidroginástica do projeto 
universidade olímpica 
da universidade federal
Milena Silva de Oliveira, Mahendra de 

Oliveira Nascimento, Raul L Moraes Gomes, 

Francisco Navarro, Antonio Coppi Navarro

383. Influência do treinamento 
de força com oclusão vascular 
parcial sobre os parâmetros 
do óxido nítrico em indivíduos 
adultos jovens
Leonardo Peterson dos Santos, Thiago 

Rozales Ramis, Kauê Kaleshi Carvalho, 

Juliana Martins Gatringer, Carlos Henrique 

de Lemos Muller, Francesco Boeno, Álvaro 

Reischak Oliveira, Jerri Luiz Ribeiro

384. Os efeitos da participação 
desportiva no desenvolvimento 
da morfologia ventricular
João Valente-dos-Santos, Joaquim 

Castanheira, Aristides, Machado-

Rodrigues, Manuel João Coelho-e-Silva

385. Indicadores de 
remodelagem cardíaca em 
atletas adolescentes de elite
Joaquim Castanheira, João Valente-

dos-Santos, Daniela Costa, Diogo 

Martinho, Jorge Fernandes, João 

Duarte, Vasco Vaz, Luís Rama, António 

Figueiredo, Manuel J Coelho-e-Silva

386. O treino excêntrico 
aumenta o conteúdo de 
colagénio muscular esquelético
Júlio Daniel Barros Pacheco, Eduardo 

Teixeira, José Alberto Ramos Duarte

387. Limiar anaeróbio na corrida: 
diferenças entre corredores de 
meio-fundo e ultramaratonistas
Ana Sousa, Paulo Pires, Paulo 

Colaço, João Paulo Vilas-Boas, 

Ricardo J. Fernandes

388. Caraterização fisiologica da 
ressuscitação cardiopulmonar 
após corrida de curta duração
Ana C. Sousa, Ricardo J Fernandes, 

Núria Rodríguez, J. Arturo Abraldes

389. Respostas hemodinâmicas 
no treinamento suspenso
 em diferentes rxercícios 
e ângulos de inclinação
Marcelle de Oliveira Martins, Fernando 

José Guimarães, Thiago Coelho 

de Aguiar Silva, Rhenan Rodrigues 

Barbosa, Aline Pâmela Almeida, Saulo 

Oliveira, Manoel da Cunha Costa

FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO



373  —  RPCD 16 (S2.R)

O exercício físico como 

modulador da inflamação 

em um modelo animal 

de insuficiência cardíaca 

com fração de ejeção 

preservada

PALAVRAS CHAVE:

Exercício Físico. Inflamação. Insuficiência 

cardíaca com fração de ejeção preservada.

RESUMO

O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto do exercício físico na tolerância ao esforço, 

função cardíaca e marcadores circulantes de inflamação, disfunção endotelial, ativação 

neuro-humoral e remodelação da matriz extracelular num modelo animal de insuficiên-

cia cardíaca com fração de ejeção preservada. Utilizamos ratos Wistar-Kyoto (n=8), ZSF1 

magros (n=8) e ZSF1 obesos (n=16) com idade de 9 semanas. Na 15ª semana de idade, os 

animais obesosforam divididos em dois grupos: grupo sedentário (ObSED) e grupo subme-

tido a um programa de exercício físico (ObEX; treino aeróbio de 5 semanas, 5 dias/semana, 

60 min/dia, 20m/min). No final do protocolo, os animais realizaram um teste de consumo 

máximo de oxigénio, análise ecocardiográfica e foram sacrificados. Foram colhidas amos-

tras de sangue para análise de proteínas no plasma. No grupo ObEX, comparativamente ao 

ObSED, observou-se um valor significativamente mais elevado do consumo máximo de oxi-

génio (18,29±2.01 vs 13,88±2,13 mL.Kg-1.min-1; p<0,05) e mais favorável da função dias-

tólica (razão E/E´ 14,33±2,27 vs 16,53±1,47; p<0,05). O grupo ObEX apresentou valores 

inferiores dos níveis séricos de Interleucina-6, Fator de Necrose Tumoral-alfa, proteína C 

reativa, molécula de adesão celular vascular-1, NT-proBNP e Metaloproteinase-9 (p<0,05 

vs ObSED). Em conclusão, os resultados sugerem que o exercício físico induz o aumento da 

tolerância ao esforço e melhora a função diastólica. Estas alterações serão acompanhadas 

por redução da expressão de marcadores circulantes de inflamação, disfunção endotelial, 

ativação neuro-humoral e remodelação da matriz extracelular.
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Escore de proteção ao atleta 

de Futebol relacionado ao calor 

no estado do Ceará – Brasil

PALAVRAS CHAVE:

Desempenho psicomotor. Crianças. Escola.

RESUMO

As atividades esportivas praticadas ao ar livre são constantemente afetadas pelas con-

dições climáticas, estando o futebol inserido nesse contexto. O objetivo desse estudo é 

propor um indicador de risco para atividades físicas praticadas no calor que considere as 

especificidades do futebol e o contexto climático do Estado do Ceará. Consiste em uma 

pesquisa do tipo descritiva, transversal. A população é constituída por jogadores de futebol 

e a amostra consta de 179 atletas escolhidos aleatoriamente em 19 clubes pertencentes 

as Ligas Municipais de Futebol, sediadas em municípios de diferentes tipologias climáticas. 

A coleta de dados constou de medidas de variáveis climáticas, fisiológicas, morfológicas, 

demográficas e de caracterização dos treinos. O plano analítico é do tipo quantitativo com 

uso de estatistica descritiva e inferencial, análise fatorial e discussão teórica. No indicador 

proposto, a análise de cenários resultou em uma escala de likert de 7 itens. O Escore de 

Proteção ao Atleta (EPA – CALOR) apresentou um alpha de Cronbach de 0,762 indicando 

uma boa consistência entre o indicador e seus componentes com coeficiente de correla-

ção intraclasse de 75,9%, e coeficiente de concordância de kendall de 91,2%. A validade 

concorrente do EPA – CALOR com outros indicadores de risco mostrou uma consistência 

aceitável (alpha = 0,645) com coeficiente de correlação intraclasse de 64% e coeficiente 

de concordância de Kendall de 70,6%. O estudo conclui que o EPA – CALOR apresenta carac-

terísticas métricas adequadas para ser utilizado como um indicador de risco para prática 

de futebol, considerando as especificidades climáticas do estado do Ceará.
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Monitoramento por 

biomarcadores, estresse 

oxidativo e citocinas 

inflamatórias, durante 

o circuito mundial de Volei 

de praia 2015

PALAVRAS CHAVE:

Dominância cerebral. 

Lateralidade funcional. Criança.

RESUMO

A elaboração do treinamento em atletas de alto rendimento ainda é um desafio para seus 

treinadores devido à possibilidade de prescrições de estímulos insuficientes ou de over-

trainning. Nesse contexto, conhecer alterações metabólicas/fisiológicas associadas a dife-

rentes durações e intensidades de exercício pode ser importante para um adequado dese-

nho das bases de treinamento. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi monitorar através 

de parâmetros bioquímicos e biomecânicos o impacto dos treinamentos e competições de 

uma dupla masculina brasileira de vôlei de praia, líder do ranking mundial, classificados 

para os jogos olímpicos de 2016. O follow-up foi realizado durante o circuito mundial 2015 

(de abril a outubro), classificatório para os jogos olímpicos. As coletas de sangue para 

análise de estresse oxidativo (•O2
-; H2O2, NO e ONOO-) e apoptose em células mononucle-

ares, citocinas séricas (TNF; IFN-gama; IL-4; IL-10; IL-6; IL-17) e biomarcadores séricos 

tradicionais (CK, CK-MB, PCR, cortisol e testosterona) foram realizadas após 36h off-trai-

ning. Nossos resultados demonstraram que a carga dos exercícios imposta apresenta sig-

nificativa associação com o estresse oxidativo, apoptose entre outros biomarcadores. Em 

conclusão, nossos dados evidenciam que a avaliação bioquímica pode auxiliar no ajuste 

individual de treinamentos para potencialização da performance desses atletas. 
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Exercício resistido altera 

a densidade mineral óssea 

em pacientes renais crónicos 

em hemodiálise

PALAVRAS CHAVE:

Densidade óssea. Leptina. Exercício.

RESUMO

Em pacientes com doença renal crónica, a qualidade e a quantidade óssea podem deteriorar-

-se devido a diversos fatores. Dentro do conceito em que os hormônios são regulados por 

um ciclo de reciprocidade, estudos têm indicado a possiblidade da participação do osso no 

metabolismo energético. O objetivo deste estudo foi verificar alterações na densidade óssea, 

níveis de osteocalcina e leptina de homens com doença renal, em hemodiálise, após apli-

cação de um programa com exercício físico resistido. Este estudo incluiu 18 pacientes do 

sexo masculino em hemodiálise (47,2 ± 11,9 anos; 46,5 (17,0 – 82,7) meses de hemodiálise), 

divididos em grupo exercício (n= 10) e grupo controle (n= 8). O sangue foi coletado antes e 

após a intervenção. Níveis plasmáticos de osteocalcina e leptina foram medidos. A densida-

de mineral óssea foi avaliada por absortometria de Raio X de dupla energia. O programa de 

exercício supervisionado foi aplicado 3 vezes por semana (72 sessões). Após a intervenção, 

houve melhora da densidade óssea do colo do fémur no grupo exercício (de 0.89 para 0.94, 

p= 0.04) e piora no grupo controle (de 0.88 para 0.86 p= 0,02). Os níveis de leptina correla-

cionaram-se inversamente com a densidade óssea do trocânter femoral no grupo exercício 

após o programa de exercício (r= -0,67, p= 0,032). Em conclusão, estímulos osteogénicos 

podem ser desencadeados pelo exercício nos pacientes do sexo masculino em hemodiálise.
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O treinamento com exercício 

resistido previne a perda 

de peso, o aumento do estresse 

oxidativo muscular e o aumento 

da inflamação sistêmica em ratos 

com tumor de Walker-256

PALAVRAS CHAVE:

Caquexia do câncer. Atrofia muscular. 

Exercício resistido.

RESUMO

O objetivo do estudo foi investigar os efeitos do treinamento resistido (TR) sobre o estresse 

oxidativo (EO) e a proteólise muscular, além da inflamação sistêmica em ratos inoculados 

com células de tumor de Walker-256. Ratos Wistar machos foram divididos em 4 grupos: 

controle sedentário (C; n=9); portadores de tumor sedentário (T; n=9); exercitados (E; n=9); 

portadores de tumor exercitados (TE; n=10). Os ratos do grupo E e TE foram expostos ao 

programa que consistiu em escalada com carga adicional por 6 semanas, após essas se-

manas os ratos dos grupos T e TE foram inoculados com células do tumor de Walker-256 

(8.0x107células viáveis/0.5 ml PBS), enquanto os ratos dos grupos C e E, com 0.5 ml de PBS. 

Após a inoculação os ratos do grupo E e TE mantiveram as rotinas de TR por mais 12 dias. 

Após 12 dias, a presença do tumor promoveu perda de massa total (Índice de caquexia, 

T: 9.5±1.2 % e TE:5.0±1.0%). O TR preveniu o EO no músculo sóleo (MDA, T: 151.6±13.8 e 

TE: 75.25±9.1; FOX, T: 646.1±29.8 e TE: 305.7±68.6; GSH/GSSG, T: 2.1±0.4 e TE: 3.8±0.3), au-

mento sistêmico de IL-10 (T: 167.8±26.2 e TE: 498.9±205.5) e redução sistêmica de TNF-α 

(T:8.1±2.2 e TE:4.4±1.8). O TR não foi capaz de aumentar a expressão de mTOR e diminuir 

a expressão de Fbox-32 no grupo TE. Concluímos que, o TR previne a perda de peso, o au-

mento de EO muscular e a inflamação sistêmica, mas não altera a síntese/degradação em 

ratos portadores de tumor de Walker-256. 
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Atividade física modula 

as alterações estruturais 

das ilhotas de Langerhans 

induzidas por uma dieta 

hiperlipídica

PALAVRAS CHAVE:

Actividade física. Dieta gorda. Pâncreas.

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi verificar o efeito de uma dieta hiperlipídica (40% de concentra-

ção lípídica; Research Diets, Inc.) e do sedentarismo nas alterações estruturais pancreáticas. 

Ratos Wistar foram divididos em 4 grupos: sedentários com dieta hiperlipídica (DHS; n=10), 

sedentários com dieta standart (DNS; n=10), ativos com dieta hiperlipídica (DHE; n=10) e ati-

vos com dieta standart (DNE; n=10). Os animais ativos tiveram livre acesso a roda livre para 

atividade voluntária enquanto os sedentários permaneceram com mobilidade restringida ao 

espaço das gaiolas durante 21 semanas. Após o protocolo experimental os animais foram 

sacrificados, procedendo-se à colheita amostral para análise histológica. A dieta hiperlipí-

dica não induziu diferenças de peso corporal e consumo calórico, entretanto induziu atrofia 

pancreática (P<0.005), sigficativo aumento da deposição de colagénio e hipertrofia das ilho-

tas de Langerhans (IL) (P<0.005). Apesar de não atuar na atrofia pancreática, a atividade 

física voluntária reverteu o aumento da deposição de colágénio e hipertrofia das IL.
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A influência da prática 

de corrida de rua 

na composição corporal, 

mobilidade funcional 

e nas concentrações 

plasmáticas de BDNF 

em idosos

PALAVRAS CHAVE:

Qualidade de vida. Treinamento físico. Idosos.

RESUMO

Introdução: A prática regular de exercícios físicos ao longo da vida está associada a dimi-

nuição da incidência de doenças crônicas não transmissíveis e manutenção de qualidade 

de vida. O Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF) está relacionado a função cog-

nitiva assim como ao controle do metabolismo energético. Objetivo: avaliar a influência 

da prática de corrida, na composição corporal, mobilidade funcional e nas concentrações 

plasmáticas de BDNF em idosos. Metodologia: foram avaliados 15 idosos (64,0 ± 4 anos) 

divididos em dois grupos: idosos corredores (IC) e idosos sedentários (IS). A composição 

corporal foi avaliada através do protocolo de dobras cutâneas (%G) e da relação cintura 

quadril (RCQ), a mobilidade funcional através do teste de “timed up & go” (TUG) e as con-

centrações de BDNF em plasma. Resultados: o grupo IC apresentou valores significativa-

mente menores nas variáveis %G (20,6 ± 1,9; p<0,03) TUG (6,9 ± 1,1; p<0,01) e BDNF (4,1 

± 1,1; p<0,007) quando comparado ao grupo IS (%G = 23,0 ± 2,6; TUG= 8,4 ± 0,9 e BDNF= 

2,5 ± 0,5). Também houve uma correlação positiva entre a RCQ e o TUG (p=0,009) e entre o 

BDNF e ao tempo de prática de corrida do grupo IC. Conclusão: Nossos resultados sugerem 

que a prática regular de corrida é capaz de promover modulações positivas na composição 

corporal, aprimoramento na velocidade de reação e equilíbrio e níveis circulantes de BDNF. 

Em conjunto, estas respostas podem aprimorar a qualidade de execução das atividades de 

vida diárias de idosos e diminuir o risco de doenças.
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O treino físico modula 

a capacidade regenerativa 

do coração num modelo animal 

de carcinoma urotelial

PALAVRAS CHAVE:

Disfunção cardíaca. Caquexia. 

Exercício. Cardioproteção.

RESUMO

A disfunção cardíaca foi recentemente sugerida como uma co-morbilidade, geralmente subes-

timada, associada ao cancro e parece ocorrer em paralelo com a caquexia. O exercício físico 

tem sido considerado uma estratégia terapêutica com efeitos benéficos para a função cardíaca. 

No entanto, o efeito do exercício físico na disfunção cardíaca associada ao cancro está pouco 

estudado. O presente estudo teve como objetivo avaliar o impacto do exercício físico na capaci-

dade regenerativa do coração num modelo animal de carcinMoma urotelial, induzido quimica-

mente por exposição oral à N-butil-N-(4-hidroxibutil)-nitrosamina (BBN). Após 20 semanas do 

início do protocolo, ratos Wistar saudáveis e expostos à BBN foram sujeitos a um programa de 

exercício físico em tapete rolante (20m/min, 60 min/dia, 5 dias/semana) durante 13 semanas. 

No final do protocolo os animais foram eutanaziados, os tumores foram contabilizados e ana-

lisados histologicamente e recolheram-se amostras de coração para análises bioquímicas. Os 

animais expostos à BBN apresentaram lesões na bexiga sugestivas carcinoma urotelial e evi-

denciaram perda de peso corporal superior a 13% comparativamente com os animais controlo, 

sugestiva de um quadro clínico de caquexia. A prática de exercício físico preveniu estas altera-

ções e ao nível do coração atenuou a fibrose, promoveu um aumento dos níveis de conexina 43, 

uma proteína das junções Gap e de c-kit, uma proteína das células estaminais. Os resultados 

sugerem que a prática de exercício físico após o diagnóstico atenua a disfunção cardíaca asso-

ciada ao cancro por aumentar a funcionalidade do sincício cardíaco conferida pela conexina 43 

e pela ativação de células progenitoras cardíacas.
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Avaliação dos efeitos 

do treinamento resistido sobre 

a variabilidade da frequência 

cardíaca e a concentração 

sérica dos hormônios leptina, 

grelina e insulina em mulheres 

submetidas à gastroplastia

PALAVRAS CHAVE:

Treinamento resistido. Gastroplastia. 

Grelina. Leptina. Insulina.

RESUMO

O objetivo do trabalho foi de avaliar os efeitos do treinamento resistido sobre a variabilidade 

da frequência cardíaca e a concentração sérica dos hormônios leptina, grelina e insulina em 

mulheres submetidas à gastroplastia. A amostra foi composta de 21 mulheres. As pacien-

tes foram submetidas a sessões de treinamento resistido, após liberação médica, durante 

quatro semanas. Foram avaliados dados antropométricos, composição corporal, a variabili-

dade da frequência cardíaca, e o perfil lipídico e dosagens hormonais em cinco períodos. Os 

dados coletados foram expressos na forma de média e desvio padrão. Utilizou-se o teste de 

Shapiro-Wilk para determinar se a amostra era homogênea. A comparação dos dados refe-

rentes à composição corporal níveis séricos dos hormônios estudados foi baseada na apli-

cação do teste One-way Anova com pós-teste de Tukey e do teste de Friedman. Utilizou-se 

correlação de Pearson e Spearman para avaliar a correlação entre os hormônios e índices da 

composição corporal. Ao fim das doze semanas de treinamento a Massa Corporal Total pré-

-operatória reduziu significativamente de 106,20 para 84,63 kg. O Índice de Massa Corpórea 

de 41,18 kg/m2 para 32,78 kg/m2. Os níveis séricos de grelina no mesmo período foram de 

293.50 pg/mL para 186,46 pg/mL. A leptina de 34.42 ng/mL, para 21,07 ng/mL. A insulina de 

21.33 μU/ml para 11,22 μU/ml. O treinamento resistido em conjunto a gastroplastia propor-

cionou benefícios significativos em todas as variáveis estudadas. No entanto não houveram 

correlações significativas entre as dosagens hormonais com a Massa Corporal Total, Índice 

de Massa Corpórea e com a Variabilidade da Frequência Cardíaca.
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Efeito de uma sessão 

aguda de exercício físico 

com e sem oclusão parcial 

do fluxo sanguíneo sob 

a peroxidação lipídica 

e carbolinas proteicas

PALAVRAS CHAVE:

Kaatsu training. Stress oxidativo. 

Treinamento de força.

RESUMO

O treinamento de força de baixa intensidade com oclusão parcial do fluxo sanguíneo mos-

tra ganhos semelhantes ao treinamento de força de alta intensidade podendo ser utilizado 

em indivíduos com restrições a cargas elevadas. Foi objetivo do estudo avaliar o índice 

de peroxidação lipídica e nível de oxidação proteica após uma sessão aguda de exercício 

com e sem restrição do fluxo sanguíneo em diferentes momentos. Foram selecionados 

indivíduos saudáveis, fisicamente ativos com idade entre 18 e 30 anos separados em três 

grupos determinados: BIO = Baixa Intensidade com Oclusão parcial do fluxo sanguíneo; AI 

= Alta Intensidade; BI = Baixa Intensidade, colhidos 8 ml de sangue venoso em repouso, 

logo após o término do exercício, 24 e 48 horas após a sessão de exercícios determinados: 

flexão de cotovelo e leg press. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa 

do Centro Universitário Metodista. O índice de peroxidação lipídica foi determinado através 

do método de Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS) descrito por Wills, os 

resultados foram expressos em nmoles/mg de proteína. Nível de oxidação proteica deter-

minado pela técnica de Medida dos níveis de proteínas modificadas oxidativamente: Car-

bonilas proteicas, descrita por Reznick e Packer e resultados expressos em nmol/mg de 

proteína. Não houve diferença significativa entre os momentos e os grupos para variáveis 

TBARS e carbonilação protéica (p>0,05). Nos grupos estudados não foram observados au-

mento significativo após exercício agudo o que nos mostra que possivelmente o exercício 

de força de baixa intensidade com oclusão vascular parcial atenua danos oxidativos.
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Influência do treinamento 

de força com oclusão vascular 

parcial sobre os parâmetros 

do óxido nítrico em indivíduos 

adultos jovens

PALAVRAS CHAVE:

Kaatsu training. Função endotelial. 

Treinamento de força.

RESUMO

O “Kaatsu training” é um treinamento de baixa intensidade com restrição do fluxo san-

guíneo parcial (OC) através de manguito flexível. O óxido nítrico (NO) está envolvido no 

relaxamento vascular e dispõe importância na proteção dos vasos sanguíneos. Foi objetivo 

avaliar e comparar efeitos agudos e crônicos do OC sobre NO. 28 homens; média idade 

23,96±2,67 anos, altura 1,74±0,05 m, peso 77,70±11,98 kg fisicamente ativos. Os sujeitos 

foram randomizados em três grupos e realizaram exercícios unilaterais: flexão de cotovelo 

e extensão de joelhos em oito semanas com frequência semanal de três dias. Indivíduos 

avaliados pré e pós-treinamento. Pós-exercício agudo houve aumento na média dos ni-

tritos dos grupos OC e alta intensidade (AI); este resultado manteve após treinamento. A 

média de nitritos pré-treinamento no AI foi: pré-exercício agudo 30,7±0,19 nmol/L, pós 

35,61±2,56 nmol/L; OC: pré 29,95±2,19 nmol/L, pós 35,4±4 nmol/L; grupo controle (GC): pré 

34,9±3,88 nmol/L, pós 34,72±3,06 nmol/L. Pós-treinamento no AI foi: pré-exercício agudo 

30,04±1,33 nmol/L, pós 35,08±4,18 nmol/L; OC: pré 29,97±4,59 nmol/L, pós 34,56±3,01 

nmol/L, GC: pré 38,09±3,12 nmol/L, pós 34,93±0,72 nmol/L. Houve diferença significativa 

entre momentos pré e pós da sessão aguda antes e depois do treinamento para OC e AI e 

entre grupos em relação ao GC, mostrando que OC se equipara ao AI. A dilatação mediada 

pelo fluxo que avalia função endotelial mostrou diferença significativa entre o momento 

pré e pós 75 do OC. O OC obteve a mesma resposta dos marcadores de produção do NO do 

AI, porém mais estudos devem ser realizados.
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Avaliação da capacidade 

cardiorrespirátoria 

em mulheres praticantes 

hidroginástica do projeto 

universidade olímpica 

da Universidade Federal

PALAVRAS CHAVE:

Capacidade cardiorrespiratória. 

Mulheres. Hidroginástica.

RESUMO

Este estudo teve como objetivo avaliar a condição de aptidão cardiorrespiratória de 17 mu-

lheres ao iniciarem a prática da hidroginástica no projeto universidade olímpica da UFMA. 

Para a avaliação do vo2max, logo para a capacidade cardiorrespiratória foi utilizado o pro-

tocolo de Bruce (modificado por Leman et al. 1976). O presente estudo caracterizou-se 

como uma pesquisa descritiva de natureza quantitativa, da qual participaram 17 mulheres, 

na faixa etária de 18 à 60 anos. A classificação dos resultados ocorreu conforme descri-

ção do Protocolo de Bruce (modificado por Leman et al,1976), ou seja, muito ruim, ruim, 

razoável, bom, muito bom e excelente. Os resultados encontrados em relação ao perfil 

cardiorrespiratório mostraram que, dentre as mulheres pesquisadas, encontram-se como 

classificação: de 12% para excelente, 47 % muito bom, 6% bom, 6% razoável, 6% ruim e 23 

% muito ruim. Concluí-se com base nos dados acima descritos que a maioria das mulhe-

res encontram-se em um nível de condicionamento cardiorrespiratória, muito bom. Porem, 

uma grande parcela da somatória dos percentuais de razoável, ruim e ruim, chegando 35%, 

onde essas mulheres necessitam melhorar sua condição cardiorrespiratória tendo em vis-

ta a necessidade dessa capacidade para ter uma boa qualidade de vida.
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Indicadores de remodelagem 

cardíaca em atletas 

adolescentes de elite

PALAVRAS CHAVE:

Remodelagem cardíaca. Tamanho corporal.

Crescimento. Modalidade desportiva. 

Jovens atletas.

RESUMO

Tem sido amplamente aceite a ideia de que diferentes modalidades desportivas e de treino físi-

co resultam em padrões divergentes de adaptação cardíaca. No entanto, ainda não se compre-

ende totalmente como esta remodelagem se processa entre o vasto espectro de modalidades 

existentes. Foi objetivo estudar a variação da morfologia do coração associado a um conjunto 

de modalidades desportivas caracterizadas por distintos modelos de preparação e diferentes 

metodologias de treino e competição. Foram estudados 42 basquetebolistas, 73 hoquistas, 28 

judocas e 21 nadadores. A antropometria foi avaliada por um único e experiente antropome-

trista e os exames ecocardiográficos realizados pelo mesmo operador. Recorreu-se à análise 

da variância (ANOVA) para estudar a variação associada à idade, medidas de tamanho corporal 

e parâmetros ecocardiográficos bem como para a comparação entre os atletas de diferentes 

modalidades desportivas. Os basquetebolistas são os atletas mais altos (F=23.448; p<0.001; 

ES-r = 0.553), mais pesados (F=6.702; p<0.001; ES-r = 0.334) e com maior superfície corporal 

(F=11.896; p<0.001; ES-r=0.427) e, junto com os hoquistas, apresentam um DAE superior à dos 

judocas (F=3.865; p=0.011, ES-r=0.316). A espessura do SIV (F=7.287; p<0.001; ES-r=0.347) 

e da parede posterior do VE (F=8.038; p<0.001; ES-r=0.362) dos judocas é inferior às dos ou-

tros atletas. Os nadadores apresentam uma espessura parietal relativa do VE superior à dos 

judocas (F=4,127, p=0,008, ES-r=0,268). Foram estudadas modalidades desportivas substan-

cialmente diferentes, associadas a diferentes dinâmicas do processo de treino e competição e, 

correspondentemente, a diferentes mecanismos adaptativos do coração. 
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Os efeitos da participação 

desportiva no desenvolvimento 

da morfologia ventricular

PALAVRAS CHAVE:

Jovens atletas. Crescimento. 

Maturação biológica. Treino desportivo. 

Massa ventricular esquerda.

RESUMO

O presente estudo foi desenhado para examinar o desenvolvimento da massa ventricular 

esquerda (MVE) em jovens adolescentes, sendo dedicada especial atenção aos preditores 

biológicos longitudinais da MVE. Foi analisado, ainda, o efeito da participação desportiva re-

gular na MVE. Foram observados 110 rapazes (11,0-14,5 anos de idade no início do estudo), 

bianualmente, num espaço temporal de 2 anos. Consideraram-se variáveis morfológicas 

(massa corporal, estatura, altura sentado e pregas de gordura subcutânea), maturação (ma-

turity offset) e variáveis ecocardiogáficas. A informação relativa à participação desportiva 

foi acedida por questionário. Para a análise dos dados longitudinais recorreu-se à modelação 

multinível. O modelo multinível, com melhor ajustamento estatístico (P<0,05), indica que 

após controlar para a idade biológica (1 ano = 4,7 ± 1,2 g de MVE), estatura (1 cm = 0,5 ± 0,2 

g de MVE) e massa magra (1 kg = 1,0 g ± 0,2 de MVE), não se verifica um efeito significativo 

independente da participação desportiva de não elite na MVE. Os dados não apoiam a premis-

sa de que a participação desportiva, em níveis de não elite, por si só, influencia a MVE. Este 

resultado assume especial importância na medida em que o desporto de não elite é de fácil 

acesso à maioria das crianças e jovens e não requer elevados níveis de treino desportivo. 
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Limiar anaeróbio 

na corrida: Diferenças 

entre corredores de meio-fundo 

e ultramaratonistas

PALAVRAS CHAVE:

Corrida. Ultramaratona. Meio-fundo. 

Limiar anaeróbio.

RESUMO

Recentemente tem havido um interesse crescente pela corrida, especialmente de longas 

distâncias, as quais requerem do atleta o desenvolvimento de características distintas 

das tipicamente associadas às distâncias menores. O nosso objetivo foi comparar o limiar 

anaeróbio (LAn) de corredores ultramaratonistas (UM, n=5 e 34.6±2.3 anos, 65.1±3.5kg e 

1.78±0.05m) e de meio-fundo (MF, n=5 e 25.5±3.9 anos, 59.6±6.4kg e 1.74±0.06m). Os corre-

dores realizaram, numa pista exterior, um protocolo de 7x800m (com incrementos de 1km/h 

e intervalos de 30s) até a exaustão. Durante os intervalos, e no final do teste, procedeu-se à 

recolha de uma amostra de sangue capilar do lóbulo auricular (Lactate Pro, Arkay, Inc, Kyo-

to, Japão) para análise das concentrações de lactato capilar ([La-]). O LAn foi determinado 

individualmente através da curva [La-]/velocidade. Após verificação da normalidade amos-

tral foi efetuado um t-test de medidas independentes para comparação dos grupos (P≤0.05). 

Os resultados não evidenciaram diferenças entre grupos nas [La-] correspondentes ao LAn 

(2.5±0.3 vs. 2.8±0.3mmol.L-1 nos UM e MF, respetivamente) mas a % do LAn relativo à ve-

locidade máxima evidenciou uma tendência para ser inferior nos UM comparativamente aos 

MF (84.1±3.5 vs. 88.2±1.4%; P=0.07). Os dados sugerem que, apesar de não terem sido en-

contradas diferenças entre os grupos estudados (provavelmente devido à reduzida dimen-

são amostral), os corredores MF evidenciam uma maior predisposição para o desempenho 

em distâncias onde a capacidade aeróbia, traduzida pelo LAn, se consubstancia como fator 

determinante. Os corredores UM, devido às distâncias longas das competições em que parti-

cipam, estarão, provavelmente, melhor adaptados a intensidades abaixo do LA.
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O treino excêntrico aumenta 

o conteúdo de colagénio 

muscular esquelético

PALAVRAS CHAVE:

Treino excêntrico, Remodelação muscular. 

Tecido conjuntivo.

RESUMO

O exercício excêntrico inabitual induz uma grande sobrecarga mecânica sobre as fibras 

musculares recrutadas e respetiva rede de tecido conjuntivo que as rodeia. No entanto, 

quando o exercício excêntrico é habitual os indicadores de sobrecarga e dano muscular 

são praticamente inexistentes, com grande tolerância para essa situação agressiva. É pos-

sível que as adaptações crónicas subjacentes não se restrinjam apenas às fibras muscula-

res esqueléticas e que afetem também o tecido conjuntivo. Foi objetivo avaliar os efeitos do 

treino excêntrico no conteúdo de colagénio do músculo quadriceps. Ratos Wistar machos 

foram divididos em dois grupos (n=5 por grupo): controlo (CONT) e exercitado (EXER). Os 

animais EXER praticaram corrida em tapete rolante (-25º; 30metros/minuto; 60 minutos 

consecutivos) uma vez/semana, durante oito semanas. Após este período, os animais fo-

ram sacrificados, com recolha do músculo quadriceps para análise histológica. Os resul-

tados mostraram um aumento da percentagem do conteúdo de colagénio por quantidade 

de tecido muscular (CONT: 0.0456±0.0281% vs. EXER: 0.1732±0.0932%, Mann-Whitney U, 

p=0,001). O treino excêntrico, realizado uma vez por semana, promoveu um aumento da 

deposição muscular esquelética de colagénio, sendo este um hipotético mecanismo expli-

cativo da tolerância ao exercício excêntrico em indivíduos treinados.
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Respostas hemodinâmicas 

no treinamento suspenso 

em diferentes exercícios 

e ângulos de inclinação

PALAVRAS CHAVE:

Treinamento suspenso. Pressão sanguínea.

Frequência cardíaca. Intensidade.

Inclinação corporal.

RESUMO

Com intuito de avaliar respostas hemodinâmicas agudas (frequência cardíaca (HR) e pres-

são sanguínea (BP)) em diferentes exercícios de Treinamento Suspenso, universitários 

(n=09; 23,78 ± 3,31 anos) realizaram o agachamento de frente, agachamento de costas e 

remada baixa em diferentes inclinações corporais (mínimo 35º e máximo 60º; séries de 30 

segundos; cadência de 78/4 bips por minuto). Após verificar normalidade aplicou-se o tes-

te T de Student pareado. Foram observadas diferenças significativas entre agachamento 

de frente e agachamento de costas em 45º (HR: 107,9±25,9 / 88,7±19,2, p=0,03; BP sistóli-

ca: 135,7±14,8 / 128±10, p=0,05); agachamento de frente e remada em 45º e (BP sistólica: 

136,8±13,3 / 122,2±8,4, p=0,02; BP diastólica: 76,6±9,5 / 62,6±7,5, p=0,00) e agachamento 

de frente e remada em 60º (HR: 109,6±22,9 / 97,4±13,4, p=0,05; BP diastólica: 73,8±11,9 

/ 58,9±8,5, p=0,00), com maiores valores sempre no agachamento de frente. O agacha-

mento de costas alterou mais que a remada a BP diastólica em 35º (66,9±9,0 / 75,7±8,0, p 

= 0,00) e 45º (62,6±7,5 / 74,3±7,8, p = 0,01) e a BP sistólica em 45º (122,2±8,4 / 128,0±10,0, 

p=0,05). Não houve hipertensão reativa ao esforço. Conclui-se que os fatores mais de-

terminantes para o estresse hemodinâmico foram: a) variação na posição do centro de 

gravidade quando comparados exercícios similares (agachamento de frente X de costas); 

b) quantidade de massa muscular envolvida no movimento quando a posição dos braços 

é igual (agachamento de frente X remada); c) posição dos braços mais elevada quando há 

estímulo do mesmo segmento (agachamento de frente X de costas).
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Caraterização fisiologica 

da ressuscitação 

cardiopulmonar após 

corrida de curta duração

PALAVRAS CHAVE:

Ressuscitação cardiopulmonar. 

VO2. FC. fadiga

RESUMO

Nos últimos anos têm-se registado vários episódios de morte súbita durante a prática des-

portiva. Sabendo-se que os responsáveis pelas emergências médicas necessitam intervir 

rapidamente para realizar técnicas de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), não se conhece, 

no entanto, o efeito que esse esforço prévio tem na sua qualidade. O nosso objetivo foi cara-

terizar os parâmetros cardiorrespiratórios da RCP após um esfoço máximo. Dez responsá-

veis de emergências (27.6±5.3 anos, 68.1±2.5kg e 1.73±0.05m) realizaram um protocolo de 

4-min RCP (taxa de compressão-ventilação 30:2) num manequim precedidos de uma corrida 

máxima de 100-m. O consumo de oxigénio (VO2) e a frequência cardíaca (FC) foram analisa-

dos respiração-a-respiração por um analisador de gás portátil (K4b2, Cosmed, Itália), sendo 

o VO2pico e a FCpico considerados como os valores mais elevados durante os 4-min RCP. A 

corrida induziu um crescimento rápido do VO2 e da FC, com os valores mais elevados sendo 

atingidos nos primeiros momentos do esforço (42.3±4.2 ml.kg-1.min-1 e 169±11 bpm). De-

pois, até ao 2-min de RCP, verificou-se um decréscimo rápido e acentuado dos valores de VO2 

e FC, que se mantiveram estáveis até ao final do esforço (22.4±5.4 ml.kg-1.min-1 e 120±8 

bpm). Concluímos que uma corrida de 100-m realizada à máxima velocidade induz uma va-

riação rápida e exponencial dos valores de VO2 e FC nos primeiros momentos do esforço, pelo 

que se sugere que o estado de fadiga do executante deva ser considerado como um estímulo 

efetivo no treino da RCP, neste caso nos responsáveis de emergências, assegurando uma 

melhor qualidade nas insuflações para a vítima.
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