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E contudo -  estranha contradição para aqueles que creem no tempo - a 

história geológica nos mostra que a vida não é mais que um curto 

episódio entre duas eternidades de morte e que, nesse próprio episódio, 

o pensamento consciente não durou e não durará mais que um 

momento. O pensamento não é mais que um clarão em meio a uma 

longa noite. 

Mas esse clarão é tudo. 

 

Poincaré, H. O Valor da Ciência. Rio de Janeiro: Contraponto, 1995. 
 



 
 

RESUMO 

 

A fadiga é entendida, pelos modelos integrados, como um mecanismo protetor que 

resulta em interrupção do esforço ou em redução da intensidade do exercício, antes que 

esse possa representar um risco para a homeostase. Considera-se que o ambiente e o 

acúmulo de metabólitos são fatores integrados centralmente para determinação do 

desempenho. Um fator apontado como possível influência para a fadiga é a produção de 

espécies reativas de oxigênio (ERO). O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho 

físico, em ambiente quente, durante um exercício com intensidade autorregulada, bem 

como a possível influência das ERO sobre a fadiga. Participaram deste estudo 9 

voluntários (26,89 ± 1,32 anos) que, dias antes do experimento, realizaram um exercício 

com intensidade progressiva para avaliação da potência máxima e foram familiarizados 

com o exercício experimental. Os voluntários realizaram 20 minutos de repouso e 20 

minutos de exercício com intensidade autorregulada em bicicleta, em ambiente 

temperado (23ºC / 62% URA) e quente (34ºC / 65% URA). O ambiente não influenciou o 

desempenho ou a percepção subjetiva do esforço (PSE). Ao final do exercício 

autorregulado, o valor de temperatura retal - um indicador de temperatura interna com o 

qual a temperatura auricular mostrou-se concordante – foi maior em ambiente quente, 

mas a taxa de acúmulo de calor não foi diferente entre os ambientes. As respostas para 

a facilitação da dissipação de calor, no ambiente quente, foram observadas pela 

elevação da temperatura média da pele e da frequência cardíaca quando comparadas 

àquelas do temperado. O exercício levou ao aumento na concentração de lactato e, no 

ambiente quente, à redução da concentração de glicose e aumento da atividade da via 

diacilglicerol - proteína quinase C (DAG-PKC) para a produção de ERO - o que não 

alterou a capacidade antioxidante do plasma ou a concentração de malondialdeído 

(MDA). Neste estudo, as alterações fisiológicas, no ambiente quente, não foram 

suficientes para, na integração aos demais sinais, levar à redução do desempenho. 

 

Palavras-chave: fadiga, exercício físico, exercício autorregulado, ambiente quente, 

termorregulação, estresse oxidativo. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

Fatigue has been thought, according to integrated models, as a protector mechanism 

that causes the end of the exercise or the decline in physical work capacity, before any 

kind of homeostasis failure. Usually, the ambient temperature and the accumulation of 

metabolic products are integrated factors involved in fatigue. A possible metabolic 

product, which influences performance, is the reactive oxygen species (ROS). The aim of 

this study was to investigate the individual performance in a warm and a temperate 

ambient, during a self-paced exercise and to estimate the ROS influence in fatigue. 

Some days before the exercise bout, nine subjects (26,89 ± 1,32 years old) voluntarily 

performed a progressive test to evaluate the maximal power output and to become 

familiar with the test protocol used during the trial. During the test days, the subjects 

stayed 20 minutes in rest and performed 20 minutes of self-paced exercise in bicycle, in 

a temperate (23ºC / 62% URA) or in a warm (34ºC / 65% URA) ambient. The ambient did 

not influence the performance or the perception of effort (PSE). In the end of self-paced 

protocol, the rectal temperature – the internal temperature indicator that is concordant 

with tympanic temperature – was higher in the warm trial, but the heat storage was 

similar in both conditions. The following thermoregulation adjustments to heat 

dissipation, on warm ambient, were observed: increasing in skin temperature and in 

heart rate. The lactate concentration increased during exercise in both situations; 

glucose decreased and ROS production by diacylglycerol – protein kinase C (DAG-PKC) 

increased only during warm exercise trial. Despite the fact that ROS capacity production 

increased, the antioxidant or malondialdehyde (MDA) concentration did not change. The 

results of the present study showed that the modifications in some physiological 

responses because of the warm ambient were not sufficiently strong to decrease the 

exercise performance. 

 

 
Key-words: fatigue, exercise, self-paced, warm ambient, thermoregulation, temperature, 

oxidative stress. 
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1 INTRODUÇÃO1 
 

 

1.1 Fadiga e desempenho físico 

 

 

Durante a prática de tarefas que requerem a produção e manutenção de força, como 

os exercícios físicos, as atividades recreativas e as ocupacionais, indivíduos sadios 

experimentam o que tem sido denominado de fadiga, que pode ser caracterizada 

como “qualquer redução na capacidade de se produzir força ou potência máxima” 

(TAYLOR e GANDEVIA, 2008; DAVIS e BAILEY, 1997; BIGLAND-RITCHIE e 

WOODS, 1984) ou como o “aumento da percepção do esforço necessário para 

desempenhar uma força desejada e uma eventual incapacidade de produzir essa 

força” (DAVIS e BAILEY, 1997; ENOKA e STUART, 1992). 

 

Na busca da compreensão dos mecanismos subjacentes à fadiga, foram propostos 

diferentes modelos para seu entendimento. Desde os estudos de Fletcher e Hopkins 

(1907) e de Hill, Long e Lupton (1924), que associaram a fadiga à produção do ácido 

láctico e à insuficiência do sistema cardiovascular em suprir as demandas do 

exercício - o que resultaria em deslocamento para o metabolismo anaeróbico -, esse 

fenômeno tem sido estudado sob a perspectiva de que haveria uma limitação, 

imposta por um fator periférico, que levaria à interrupção do exercício. 

 

A explicação cardiovascular/anaeróbica levou Edwards (1983) ao desenvolvimento 

de um modelo embasado no conceito de que a fadiga ocorreria quando houvesse 

uma falha, pela depleção de substratos ou acúmulo de metabólitos, na cadeia de 

comando para a contração muscular; e que, dependendo do local de origem, essa 

seria classificada como periférica ou central. A “Teoria da Catástrofe”, de Edwards, é 

um modelo matemático que considera em um extremo a fadiga causada pela 

utilização completa da energia, o que levaria ao rigor mortis e, de outro, a falha 

proveniente somente da excitação/contração. Entre os dois extremos, haveria a 

                                                            
1 Este trabalho foi redigido respeitando as novas regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, 
aprovado pelo decreto legislativo nº 54, de 18 de abril de 1995, promulgado pelo decreto nº 6583, de 
29 de setembro de 2008, e em vigor desde janeiro de 2009. 
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fadiga do tipo misto, que poderia ou não levar à catástrofe (FIGURA 1). Apesar de 

essa visão ser ainda total ou parcialmente adotada em estudos (NAKAMURA et al., 

2009; ALLEN, LAMB e WESTERLAB, 2008), há grupos de pesquisas que, por 

considerarem-na uma abordagem inadequada para a compreensão do fenômeno da 

fadiga, têm desenvolvido, para o seu entendimento, modelos baseados na regulação 

do desempenho físico pelo sistema nervoso central.  

  

 

 
 
 
FIGURA 1. Modelo esquemático da “Teoria da Catástrofe”. 
FONTE: adaptado de Edwars (1983). 
 
 
 
Em 1996, Ulmer propôs o conceito de teleoantecipação, em que, para o ajuste ótimo 

da taxa metabólica, durante exercícios intensos, deveria existir um sistema de 

controle de pré-alimentação que considerasse o conhecimento da distância a ser 

percorrida ou a duração do exercício. A proposta da teleoantecipação e da 

existência de um controlador central, de Ulmer (1996) (FIGURA 2 A), foi 

desenvolvida posteriormente por Noakes e seu grupo no Modelo do Regulador 

Central (FIGURA 2 B). Esse modelo considera a fadiga uma sensação resultante da 

complexa integração neural entre as informações aferentes e o cérebro (NOAKES, 
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ST CLAIR GIBSON e LAMBERT, 2005; NOAKES e ST CLAIR GIBSON, 2004). As 

mudanças periféricas, como a depleção de substratos e o acúmulo de metabólitos, 

agiriam como moduladores do processo de controle cerebral de forma dinâmica, 

integrada e não-linear, o que causaria um comportamento oscilatório das respostas 

fisiológicas e da potência produzida durante um exercício. Esse modelo integrado de 

fadiga propõe que haveria múltiplos níveis regulatórios independentes e controle 
contínuo da pré-alimentação associado à retroalimentação – redundâncias 

responsáveis por um sistema seguro de manutenção da homeostase (TUKER, 2009; 

TUKER et al., 2006; NOAKES, ST CLAIR GIBSON e LAMBERT, 2005). A integração 

poderia ser manifestada de forma verbal e consciente através da sensação de 

esforço, medida pela escala de Percepção Subjetiva do Esforço, de Borg (1982) 

(TUKER, 2009; ST CLAIR GIBSON et al., 2006). Além disso, o sistema nervoso 

central teleoantecipatório seria moldável por experiências anteriores com o exercício 

e pelo treinamento (NOAKES, ST CLAIR GIBSON e LAMBERT, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
FIGURA 2. Modelos A) de teleoantecipação, de Ulmer e B) do Regulador Central, de Noakes. 
FONTES: A) adaptado de Ulmer (1996) e B) adaptado de St Clair Gibson e Noakes (2004). 
 

 

Apesar de aceito na literatura por diversos grupos (MARINO, 2010; BARON et al., 

2009; FLOURIS e CHEUNG, 2009; NUMMELA, HEAT e PAAVOLAINEN, 2008; 

RACINAIS et al., 2008; ABBIS e LAURSEN, 2008; CASTLE et al., 2006), outros 

autores são críticos e apontam que faltam evidências experimentais que apoiem o 

Modelo do Regulador Central (SHEPHARD, 2010 e 2009; ARMENT e VERKERKE, 
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2009; HOPKINS, 2009). As críticas focam a impossibilidade de identificar as 

pressões evolutivas que levariam ao desenvolvimento de um regulador central em 

animais - pois os predadores arriscam a perda da homeostase na captura da presa 

para evitar a morte por inanição, enquanto as presas também o fazem para não 

serem capturadas (SHEPHARD, 2010; HOPKINS, 2009). A falta de evidências 

evolutivas também se aplicaria aos humanos, já que estudos antropológicos não 

apontariam para uma seleção natural dependente da força, resistência à corrida ou 

tolerância à fadiga, mas sim relacionada com a capacidade intelectual, pois a 

captura de alimentos por humanos primitivos seria feita em grupos e pelo emprego 

de estratégias (SHEPHARD, 2009). Outra crítica ao Regulador Central é que a 

proteção contra hipertermia e isquemia, durante o exercício, não seria completa, já 

que, em atletas, há casos de morte por hipertermia e de redução da função cerebral, 

cardíaca e muscular, imediatamente após, por exemplo, uma ultramaratona 

(SHEPHARD, 2009). Além disso, outra falha apontada é a de que, em adultos 

motivados, o sistema cardiovascular e o consumo de oxigênio atingiriam um platô e 

seriam fatores limitantes do desempenho, o que estaria em desacordo com a 

hipótese do grupo de Noakes (SHEPHARD, 2010; HOPKINS, 2009). Um dado 

mostrado como reforçador do Modelo do Regulador Central - a redução do sinal 

eletromiográfico, durante o exercício - é questionado por Shephard (2009) em 

relação à sua credibilidade, pois uma redução nesse tipo de sinal poderia refletir 

apenas problemas técnicos. Em contraponto, refere-se a trabalhos que encontraram 

um aumento da atividade eletromiográfica durante o exercício - o que acompanharia 

o aumento da concentração de lactato; portanto, retornando ao modelo de fadiga 

anterior. Outra crítica considera os experimentos nos quais a estimulação elétrica de 

um músculo, sob condições de fadiga, levou a uma produção de força superior 

àquela feita de forma consciente. Essa força ‘extra’ produzida indicaria mais uma 

falha no modelo, pois o regulador central não a teria impedido de ser gerada; além 

disso, o resultado final da estimulação é a fadiga, e não um dano catastrófico ao 

músculo (SHEPHARD, 2009; HOPKINS, 2009).  
 

Um modelo para se entender a fadiga no exercício, alternativo ao de Noakes, 

baseado na teoria de intensidade motivacional (WRIGHT, 2008) e denominado 

Modelo Psicolobiológico (FIGURA 3), foi apresentado por Marcora (2008b) ao 

considerar o modelo de catástrofe insuficiente (MARCORA e STAIANO, 2010; 
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MARCORA, 2008a e b) e o Modelo do Regulador Central inconsistente, 

desnecessariamente complexo e biologicamente implausível (MARCORA, 2008b). 

Segundo Marcora (2008b), ao propor que o regulador central possui o controle direto 

sobre o recrutamento motor, assume-se que a sensação de esforço é dispensável, o 

que seria refletido no fato de, na primeira descrição de suas ideias, Noakes (2000) 

não ter incluído a percepção subjetiva do esforço como um fator a ser considerado 

e, ao fazê-lo, teria sido criada uma complexidade desnecessária para explicar o 

desempenho durante o exercício. O modelo Psicolobiológico propõe que a decisão 

de interrupção de um exercício seria tomada pelo cérebro de forma consciente, sem 

a necessidade de um regulador subconsciente. Assim, a percepção do esforço 

representaria a consciência dos comandos motores do sistema nervoso central para 

os músculos locomotores e respiratórios e seria independente das aferências 

provenientes dos músculos esqueléticos, coração e pulmões (MARCORA e 

STAIANO, 2010; MARCORA, 2010, 2009 e 2008a), o que a tornaria o possível fator 

principal para a interrupção do exercício - procurado pelos fisiologistas através dos 

mecanismos de fadiga muscular, cardiovascular, respiratória, metabólica e 

neuromuscular (MARCORA e STAIANO, 2010).   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3. Modelo Psicolobiológico. 
FONTE: Marcora (2008b) 
 

 

As críticas ao modelo Psicolobiológico consistem, principalmente, na proposta de 

desconsiderar a retroalimentação somatosensória na fadiga (AMANN e SECHER, 
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2010; TAYLOR, 2010). Ao argumentar que Marcora não mostra evidências de que a 

retroalimentação não é um determinante do desempenho, Bishop (2010) ressalta 

que o Modelo do Regulador Central desencoraja a adoção de uma visão de fadiga 

que desconsidere o cérebro, mas aponta que se deve ter cuidado para não adotar, 

em outro extremo, modelos ‘sem pernas’ - que não levem em conta os sinais 

aferentes. 
 

Antecipando-se ao modelo de Noakes, já em 1998, Rodrigues e Silami-Garcia 

propuseram o Modelo dos Limites Integrados, no qual, considerada um fenômeno de 

origem multifatorial, a fadiga é definida como um mecanismo de proteção que, ao 

integrar os múltiplos estímulos sensoriais - associados à intensidade e duração do 

exercício, em função do ambiente -, evita a falha em qualquer um dos sistemas 

fisiológicos, interrompendo ou reduzindo a intensidade do exercício, para prevenir os 

riscos de um desequilíbrio na homeostase. Esse modelo, usado amplamente em 

nosso laboratório para entendermos e discutirmos a fadiga, foi revisto e apresentado 

graficamente no trabalho de Martini, em 2009. Segundo esta nova proposta, a 

motivação, sob influência modulatória de aferências dos sistemas fisiológicos, seria 

o resultado de uma constante avaliação entre os estímulos positivos e negativos 

para o exercício (FIGURA 4). Desse modo, quando os riscos (o que inclui os danos 

físicos e o dispêndio energético) do exercício se sobrepõem aos benefícios que esse 

pode trazer, o indivíduo reduz a sua intensidade ou o interrompe. De forma oposta, 

quando os estímulos positivos são superiores aos aversivos, continua-se o esforço. 

Nas lutas por sobrevivência e por alimento, os riscos de não conseguir fugir do 

predador ou não capturar a presa podem significar a morte do animal, o que faz com 

que este corra até a exaustão, pois os estímulos reforçadores para o exercício 

suplantam a sensação de fadiga.  

 

Concordando com modelo de Noakes, mas indo além dele, o Modelo dos Limites 

Integrados explica a fadiga sob a perspectiva evolutiva e, por isso, ao ser 

comparado ao modelo do Regulador Central, se aplica melhor atletas, pois eles têm 

nas competições sua fonte de renda (alimento) e obtêm, através desses eventos, 

poder e status - moedas importantes entre os seres sociais que somos - para 

atingirem os objetivos de sobrevivência e reprodução. Em contrapartida aos estados 

em que há estímulos vitais extremos para o exercício, quando os fatores positivos 
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não são suficientes para sobreporem-se progressivamente aos negativos, os 

indivíduos exercitam-se em uma intensidade inferior, na qual possam ser garantidas 

a integridade do sistema e a economia de energia; portanto, mesmo que a 

frequência cardíaca atinja um platô, não significa, necessariamente, uma 

insuficiência ou estresse limitante do sistema cardiovascular para o desempenho 

físico, mas, sim, que os estímulos positivos para o exercício não são fortes o 

bastante para que o esforço seja mantido ou aumentado.  

 

 
FIGURA 4. Diagrama dos mecanismos da motivação, fadiga e exaustão. A redução da intensidade do 
exercício ou sua interrupção ocorreria como resultado da ativação neural gerada por uma resposta 
integrada dos benefícios (metabolismo e reprodução) e riscos da continuidade do exercício (balanço 
energético negativo, danos físicos e morte). A ativação neural seria modulada pela: 1) taxa de 
acúmulo de calor, 2) osmolalidade plasmática, 3) concentração dos íons H+, 4) disponibilidade de 
oxigênio, 5) perfusão sanguínea, 6) níveis de armazenamento de carboidrato, 7) níveis de dióxido de 
carbono e 8) ritmo circadiano. Essa ativação seria continuamente percebida pelo sistema nervoso 
central para modular a atividade do córtex motor, resultando em aumento da motivação ou à sua 
redução  - o que caracterizaria a fadiga. Em determinadas situações, um forte estímulo poderia inibir 
o mecanismo de fadiga, o que resultaria em continuidade do exercício até o momento de ruptura da 
homeostase, que reduziria involuntariamente a potência muscular, caracterizando assim a exaustão. 
A possível plasticidade neural, ou seja, nova expressão fenotípica estimulada pelo exercício, 
permitiria a aprendizagem, a aclimatação e a adaptação às mudanças do ambiente. 
FONTE: modificado de Martini (2009). 
 

 

O aumento do sinal eletromiográfico durante o exercício, outra crítica ao modelo de 

Noakes, curiosamente reforça a ideia de integração - que parece ocorrer sob a 

forma de uma rede de interações (NEWMAN, 2003) - dos diversos limites 

Plasticidade 
neural Forte 

estímulo 
vital 
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fisiológicos: apesar da elevação da concentração de metabólitos que reduzem a 

contratilidade muscular (ALLEN, LAMB e WESTERLAB, 2008), ocorre uma maior 

ativação central para manutenção ou para um novo ajuste da intensidade, 

mostrando que, mesmo na presença de um estímulo aversivo - a situação 

metabólica acidótica, por exemplo -, quando consideradas as demais aferências, 

este inibidor da continuidade da atividade não seria suficiente para levar à redução 

do comando central para o exercício (KAYSER et al., 1994). 
 

Essa visão, adotada em nosso laboratório, está em construção e não pretende ser 

definitiva e nem a posição final para explicação do complexo fenômeno da fadiga. 

Porém contempla, por ora, as ideias propostas pelos modelos integrados e explica, 

do ponto da biologia evolutiva, parte dos fatores que, até então, vêm se mostrando 

como limitações dos demais modelos. 

 

Apesar das diferentes perspectivas, é notável a tendência da mudança do 

paradigma para o entendimento da fadiga: de uma abordagem extremamente 

fragmentada, que procurava encontrar “o” fator responsável pela diminuição do 

desempenho, caminhamos para uma hipótese que considera a integração dos 

sistemas biológicos (MARCORA e STAIANO, 2010; MEEUSEN, 2010; NAKAMURA, 

2010; SMIRMAUL, FONTES e NOAKES, 2010; AMANN, 2008; DUHAMEL, 2008; 

HARGREAVES, 2008; NOAKES e TUCKER, 2008; NYBO, 2008; CHEUNG, 2007). 

Os modelos integrados remetem-nos aos conceitos de homeostasia e 

autorregulação (CANNON, 1929) - fundamentos da fisiologia contemporânea -, mas 

avançam ao propor o entendimento da fadiga sob o olhar das redes complexas 

(NEWMAN, 2003), em que a influência de cada elemento (vértice) aumenta, pelas 

ligações específicas que somente ele faz com os demais pontos da rede, na mesma 

medida que sua existência depende do seu grau de conectividade à rede. Através 

das redes de interações é possível compreender a dinâmica, a resiliência e a 

redundância suficientes para o desenvolvimento da fadiga. 
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1.2 Temperatura e desempenho físico  

 

 

As ideias de Claude Bernard (1878) já traziam o conceito de que a manutenção do 

meio interior é uma condição para a vida livre e independente do meio exterior. 

Assim, quanto maior o controle que o animal possui de seu meio interior, maior sua 

autonomia em relação ao ambiente que o cerca. Um dos fatores essenciais à vida 

dos animais, e que deve ter seus valores mantidos dentro de um estreito limite, é a 

temperatura interna - resultado da troca de calor entre o corpo e o ambiente 

(SCHLADER, STANNARD e MÜNDEL, 2010; MEKJAVIC e EIKEN, 2006).  

 

Os animais endotérmicos / homeotérmicos possuem uma relativa independência das 

condições ambientais por controlarem sua temperatura através da associação de 

mecanismos autonômicos e comportamentais (SCHLADER, STANNARD e 

MÜNDEL, 2010; SCHLADER et al., 2009; ROMANOVSKY, 2007). Os mecanismos 

autonômicos são respostas termoefetoras involuntárias, para aquecer ou resfriar o 

corpo, que modificam as taxas de produção e de dissipação de calor, como a 

sudorese, o tremor e as alterações vasomotoras na superfície corporal (MERCER, 

2001); e, segundo alguns autores (SCHLADER, STANNARD e MÜNDEL, 2010; 

ROMANOVSKY, 2007), eles teriam uma capacidade relativamente limitada de 

controlar a temperatura. Já o comportamento termorregulatório é uma ação 

coordenada que busca estabelecer uma condição térmica ótima para a troca de 

calor entre o ambiente e o corpo (MERCER, 2001). As respostas comportamentais 

compreendem as mudanças de ambiente térmico, de postura e de cobertura da 

superfície corporal, construção de abrigos e agrupamento dos indivíduos; e, 

especificamente em humanos, inclui também aquisições culturais (uso de roupas e 

de condicionadores de ar) e o exercício físico voluntário (MERCER, 2001). No ser 

humano, a associação entre essas respostas garante a sua sobrevivência em 

ambientes diversos e extremos (ROMANOVSKY, 2007). 

 

Os estímulos para as respostas termorregulatórias são provenientes dos sinais 

aferentes dos receptores de temperatura periféricos (da pele), internos (dos órgãos) 

e centrais (do SNC) (ROMANOVSKY, 2007; MEKJAVIC e EIKEN, 2006). Os sinais 

provenientes dos termossensores internos e centrais são os principais reguladores 
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das respostas autonômicas, enquanto as respostas comportamentais dependem, 

principalmente, dos receptores de temperatura presentes na pele (ROMANOVSKY, 

2007). Os termossensores, portanto, são fundamentais na defesa das temperaturas 

cerebral e interna; a última comumente representada pelas medidas das 

temperaturas retal, esofagiana e timpânica (MERCER, 2001). Os registros dessas 

temperaturas são feitos através de sondas que, mesmo podendo representar algum 

desconforto, são métodos atualmente válidos para medir a temperatura interna e 

estimar o comportamento da temperatura cerebral (MERCER, 2001).  

 

Em situações em que o indivíduo encontra-se em um ambiente próximo ao 

termoneutro, a temperatura interna é mantida dentro da chamada zona neutra 

(MEKJAVIC e EIKEN, 2006), estabelecida entre os limiares de sudorese e de tremor, 

através das respostas autonômicas vasomotoras (MEKJAVIC e EIKEN, 2006) e das 

comportamentais (SCHLADER, STANNARD e MÜNDEL, 2010), que induzem a 

retenção ou a dissipação de calor. Quando o corpo é submetido ao estresse térmico, 

o controle da flutuação da temperatura central engloba, além das respostas 

descritas, o tremor e a sudorese (MEKJAVIC e EIKEN, 2006).  

 

Uma situação que representa estresse térmico para o corpo é o exercício físico: 

como a eficiência mecânica muscular é de aproximadamente 25% (MCARDLE, 

KATCH e KATCH, 2003a), o restante da energia é liberado em forma de calor. O 

controle da temperatura fica ainda mais desafiador quando o exercício é realizado 

em ambiente quente, devido à dificuldade de dissipação do calor por condução e 

radiação, especialmente se for associado à umidade, pela redução da dissipação 

por evaporação (MCARDLE; KATCH e KATCH, 2003b). Nesse tipo de situação, a 

manutenção de um determinado esforço poderia levar a um quadro em que a 

dissipação de calor não compensaria a sua produção; assim, o estado de equilíbrio 

térmico não seria alcançado e a temperatura interna aumentaria de forma constante. 

Para que não ocorram danos pelo acúmulo de calor, é preciso a ativação conjunta 

das respostas termorregulatórias autonômicas e comportamentais que, integradas 

aos demais sinais aferentes, podem resultar em diminuição da intensidade do 

exercício ou na interrupção do esforço (NYBO e NIELSEN, 2001). 
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A resposta da redução do desempenho frente ao estresse hipertérmico é descrita 

tanto em tarefas isométricas (MORAES et al., 2007; THOMAS et al., 2006; NYBO e 

NIELSEN, 2001) como em exercícios dinâmicos com intensidade fixa (PAULINELLI-

JR, 2007; NYBO e NIELSEN, 2001) ou autorregulada (ELY et al., 2010; 

TATTERSON, 2000). Há autores que atribuem essa diminuição de desempenho ao 

alcance de uma temperatura crítica próxima a 40° C (FULLER, 1998; GONZALEZ-

ALONSO et al., 1999; WALTERS et al., 2000), mas outros discordam da ideia de 

uma temperatura limite e atribuem a redução da intensidade de esforço a um 

controle antecipatório. Entre os trabalhos que concordam com o controle 

antecipatório, existe divergência em relação à importância da taxa de acúmulo de 

calor no controle antecipatório: para alguns, a antecipação seria dependente dessa 

taxa (BALTHAZAR et al., 2010; TUCKER et al., 2006; MARINO, 2004; SOARES et 

al., 2004; RODRIGUES et al., 2003); enquanto, para outros, seria independente 

(ELY et al., 2010; LEE et al., 2010). 

 

A proposta da existência de uma temperatura crítica parece refletir a associação das 

limitações dos métodos de estudo - os protocolos de exercício com intensidade fixa, 

em que a tarefa é interrompida quando o indivíduo não é capaz de manter uma 

intensidade previamente estipulada - com o tipo de análise mais comumente feita 

sobre esses. Outro meio para investigar as respostas ao exercício são os protocolos 

com intensidade autorregulada: os voluntários são orientados a realizar o melhor 

desempenho durante um tempo fixo ou em uma distância pré-determinada; e a eles 

é permitida a variação da intensidade. Assim, apesar da possibilidade do estresse 

térmico, causado por um exercício no ambiente quente, resultar em redução do 

desempenho em protocolos com intensidade fixa e nos que empregam a 

autorregulação, o desenvolvimento da fadiga é diferente entre os dois tipos de tarefa 

(SCHLADER, STANNARD e MÜNDEL, 2009; CHEUNG, 2007).  
 

Em protocolos com exercício de intensidade fixa, por haver uma limitação da 

termorregulação comportamental, caso o indivíduo produza mais calor do que o 

sistema autonômico é capaz de dissipar, a temperatura interna aumenta de forma 

progressiva (SCHLADER, STANNARD e MÜNDEL, 2009), em uma taxa dependente 

da intensidade do exercício e do ambiente determinado. A elevação da temperatura 

interna em alta taxa ou até um valor crítico (SCHLADER, STANNARD e MÜNDEL, 
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2009; CHEUNG, 2007) seria então sinalizada pelos termossensores internos e 

centrais (ROMANOVSKY, 2007), o que levaria à única resposta comportamental 

possível: a interrupção do esforço. 

 

Já nos exercícios autorregulados, o ajuste da produção de calor metabólico por 

alterações na intensidade do esforço é um comportamento termorregulatório, o que 

permite o controle da taxa de acúmulo de calor e da temperatura interna. Estudos 

com esse tipo de tarefa indicam que o aumento da temperatura da pele seria um 

componente antecipatório e um modulador da intensidade do esforço (SCHLADER, 

STANNARD e MÜNDEL, 2010; ELY et al., 2010). Essa resposta poderia estar 

associada à influência dos termossensores periféricos sobre a sensação térmica, 

pois o aumento da temperatura da pele resultaria em elevação dessa sensação e 

em consequente redução da intensidade (SCHLADER et al., 2009). Devido às 

mudanças antecipatórias na intensidade do exercício, em resposta aos sinais 

térmicos periféricos, o aumento da percepção do esforço ocorreria de forma relativa 

à proporção completada da tarefa, independentemente do ambiente em que o 

exercício fosse executado (SCHLADER, STANNARD e MÜNDEL, 2010; ELY et al., 

2010). Assim, o mecanismo antecipatório, que alteraria a intensidade do exercício a 

partir das aferências dos termossensores periféricos, reduziria o estresse térmico 

causado pelo ambiente quente e evitaria o alcance da temperatura interna crítica.  

 

Apesar de, através dos protocolos de exercício com intensidade fixa, ser possível 

explorar os mecanismos de fadiga, estes promovem uma resposta comportamental 

do tipo “tudo ou nada”. Já as tarefas com intensidade autorregulada permitem a 

visualização do controle voluntário da temperatura através da manipulação 

intensidade do exercício (SCHLADER, STANNARD e MÜNDEL, 2010). Portanto, a 

partir dos protocolos autorregulados, é possível uma análise mais adequada das 

respostas termorregulatórias (SCHLADER, STANNARD e MÜNDEL, 2009; 

CHEUNG, 2007), já que a associação contínua entre a termorregulação autonômica 

e a comportamental é uma característica evolutiva dos seres homeotérmicos / 

endotérmicos, como os humanos. Contudo, poucos trabalhos têm investigado, em 

conjunto, as respostas fisiológicas durante protocolos com intensidade autorregulada 

(LANDER, BUTTERLY e EDWARDS, 2009), especialmente em indivíduos 

moderadamente ativos (ELY et al., 2010). 
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1.3 Fadiga e espécies reativas de oxigênio  

 

 

Um possível fator a ser considerado na integração dos sinais aferentes, pelo SNC, 
para a fadiga é a produção das espécies reativas de oxigênio (ERO). A primeira 

descrição das ERO em materiais biológicos foi feita em 1954 (COMMONER, 

TOWNSED e PAKE, 1954). Entendida, nessa década, como um subproduto de 

reações enzimáticas, às ERO foram atribuídos os efeitos responsáveis pelos danos 

celulares, mutações, câncer e o processo degenerativo do envelhecimento 

(HARMAN, 1956). Drödge (2002) resume essas ideias como uma visão em que as 

ERO eram consideradas os males da caixa de Pandora. Por volta dos anos 70 e 80, 

ocorreu o reconhecimento da importância das ERO para além dos seus possíveis 

efeitos considerados deletérios, bem como a sua associação com o exercício físico 

(DAVIES et al., 1982; BRADY, BRADY e ULLREY, 1979; MCCORD e FRIDOVICH, 

1969). Essas, atreladas às descobertas posteriores, levaram ao entendimento da 

importância das ERO na modulação da força (MCCLUNG et al., 2010; REID, 2001) e 

na sinalização intracelular que resulta em adaptações ao exercício, como o aumento 

da capacidade oxidativa (RENNIE, 2001) e a síntese de antioxidantes (JI, GOMEZ-

CABRERA e VINA, 2006; GOMEZ-CABRERA et al., 2005). 

 

O termo ‘ERO’, inclui os átomos e moléculas que possuem alta radioatividade e 

efeitos oxidantes e regulatórios (POWERS e JACKSON, 2008; DRÖDGE, 2002); 

portanto, contempla tanto as espécies químicas radicais livres, que são os átomos 

ou moléculas que possuem um ou mais elétrons desemparelhados na camada de 

valência, quanto as não radicais livres, uma definição para os átomos e moléculas 

que geram alta radioatividade sem apresentarem o desemparelhamento de elétrons 

(DRÖDGE, 2002). 

 

Os radicais livres primários mais relevantes na regulação biológica são o superóxido 

(O2
•-) e o óxido nítrico (NO) (POWERS e JACKSON, 2008; JACKSON, 2008; 

DRÖDGE, 2002). O ânion superóxido produzido pelas células, por enzimas e de 

forma não-enzimática (POWERS e JACKSON, 2008; DRÖDGE, 2002; SUZUKI et 

al., 1996), pode ser liberado no espaço extracelular (JACKSON, 2008; ALLEN, 

LAMB e WESTERLAB, 2008) por canais sensíveis à voltagem (ALLEN, LAMB e 
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WESTERLAB, 2008), mas muitos dos efeitos regulatórios ocorrem por ações de 

ERO quimicamente derivadas do superóxido (DRÖDGE, 2002) (FIGURA 5).  
 

Há, nos organismos vivos, substâncias que neutralizam as ERO - chamadas 

antioxidantes -, definidas como aquelas que são capazes de atrasar 

significativamente ou inibir a oxidação de um substrato (POWERS e JACKSON, 

2008). Essa definição inclui as substâncias presentes em baixas concentrações no 

organismo, mas com alta capacidade antioxidante: como os antioxidantes 

enzimáticos superóxido dismutase (SOD), glutadiona peroxidase (GPx) e catalase e 

os não enzimáticos α-tocoferol (vitamina E), β-caroteno, ascorbato (vitamina C) e 

glutationa reduzida; bem como contempla as substâncias que têm baixa atividade 

antioxidante, mas encontram-se em altas concentrações no organismo, como os 

aminoácidos livres, os peptídeos e as proteínas (DRÖDGE, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 5. Vias para produção de ERO e ação dos antioxidantes.  O radical ânion superóxido (O2

•-), 
produzido por diversas vias, ao sofrer a ação da superóxido dismutase (SOD) é convertido em 
peróxido de hidrogênio (H2O2). Na presença de metais de transição reduzidos (Fe2+), o peróxido de 
hidrogênio pode gerar um radical hidroxil altamente reativo (OH•), mas, sob a ação das enzimas 
catalase e glutationa peroxidase, o resultado é a produção de água. Na reação de glutationa 
peroxidase (GPX), a glutationa (GSH) é oxidada a dissulfito de glutationa (GSSG), que pode ser 
reconvertida a glutationa pela glutationa redutase (GR), em um processo que consome NADPH 
(DRÖDGE, 2002).  
FONTE: Allen, Lamb e Westerlab (2008). 
 

O balanço entre as taxas de produção e de remoção - esta última, dependente dos 

agentes antioxidantes - das ERO determina sua concentração (DRÖDGE, 2002). 

Quando ambas as taxas estão equilibradas, as células e tecidos encontram-se em 

estado estável. Se esse estado é rompido pelo aumento da produção de ERO sem a 

concomitante compensação dos antioxidantes, ou pela redução apenas da 

concentração de antioxidantes, são gerados a sinalização redox (DRÖDGE, 2002) e 
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o estado de ‘estresse oxidativo’. O quadro de estresse oxidativo, definido como “um 

desequilíbrio entre oxidantes e antioxidantes, em favor dos oxidantes” (SIES, 1997), 

resulta em peroxidação lipídica - um dano que pode alterar a permeabilidade da 

barreira celular e comprometer a sua integridade (POWERS e JACKSON, 2008). 

Para avaliação do estresse oxidativo são utilizados subprodutos provenientes da 

peroxidação lipídica. Um desses marcadores, comumente utilizado, é o 

malondialdeído (MDA) (LEKHI GUPTA e SINGH, 2007; RAMEL, WAGNER e 

ELMADFA, 2004; BEJMA e JI, 1999), medido por sua reatividade ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) (TEIXEIRA et al., 2009).  

 

Uma situação que pode alterar o estado redox, por  causar um aumento da 

produção de ERO, é o exercício físico (JACOBS, DONOVAN e ROBINSON, 2009; 

LEKHI, GUPTA e SINGH, 2007; CLOSE et al., 2005; CHEVION et al., 2003; 

VASSILAKOPOULOS et al., 2002; VIGUIE et al., 1993); embora esse resultado não 

tenha sido encontrado em alguns estudos (QUADILÁTERO et al., 2010, BENONI et 

al., 1995, KOKOT et al., 1988). Durante o exercício físico, o aumento da produção 

de superóxido pode ser o resultado de sua maior geração pela fibra muscular – o 

que pode ocorrer em diversos locais, como na mitocôndria, no retículo 

sarcoplasmático, nos túbulos transversos, no sarcolema e no citosol (POWERS et 

al., 2010; ALLEN, LAMB e WESTERLAB, 2008; JACKSON, 2008). Além da 

produção pela fibra muscular, é também considerada na literatura a geração de 

superóxido através da xantina oxidase, principalmente em situações em que há 

ocorrência de isquemia / reperfusão (ALLEN, LAMB e WESTERLAB, 2008), pela 

ativação de leucócitos (SILVA, 2008; SUZUKI et al., 1996) através das alterações 

hormonais, metabólicas e circulatórias promovidas pelo exercício (COOPER et al., 

2007) e pelo aumento da concentração de lactato (BROOKS, 2009). 

 

A produção das ERO tem sido relacionada à fadiga devido às indicações de que o 

aumento de sua produção afeta a contratilidade muscular (MCCLUNG, 2010; REID, 

2001), o que influenciaria o desempenho físico. Os efeitos das ERO, no músculo, 

parecem depender da concentração destas e do estado de fadiga muscular. Em 

músculos não fatigados, as ERO induzem um comportamento bifásico: sua baixa 

concentração, presente em condições basais, é necessária para o desenvolvimento 

da força muscular; nesta situação, o aumento moderado da concentração de ERO 
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induz ao aumento da força contrátil (MCCLUNG, 2010; REID, 2001). Em 

contrapartida, em altas concentrações, as ERO podem ter um efeito reverso, 

levando à redução do desempenho muscular (REID, 2008, 2001; LECARPENTIER, 

2007; ALLEN, LAMB e WESTERBLAD, 2008; POWERS e JACKSON, 2008), devido 

à ação destas substâncias sobre o ajuste dos receptores de rianodina (RyR1) 

(ALLEN, LAMB e WESTERBLAD, 2008; LECARPENTIER, 2007) e sobre a atividade 

da bomba de Na+-K+ (ALLEN, LAMB e WESTERBLAD, 2008). Esse modelo, 

proposto por Reid (2001), sugere que há um estado redox ótimo, em que desvios 

para quaisquer dos lados podem reduzir o desempenho contrátil. 

 

Bedard e Krause (2007) apontam para a possibilidade das ERO desempenharem 

efeitos regulatórios centrais, além de suas ações periféricas, - já que o cérebro é 

responsável por cerca de 20% do consumo de oxigênio corporal e produz ERO 

(ROGERS, 2009; BEDARD e KRAUSE, 2007). Em altas concentrações, as ERO 

poderiam levar a alterações do metabolismo cerebral pela presença de ácidos 

graxos poliinsaturados em muitas membranas das células do SNC (BEDARD e 

KRAUSE, 2007). A partir dessa proposta de influência das ERO sobre o SNC, é 

possível especular uma possível influência destas substâncias, na fadiga, durante o 

exercício físico. 

 

É importante considerar que as mudanças no equilíbrio entre agentes oxidantes e 

antioxidantes podem desencadear adaptações para a manutenção da homeostase 

redox (DRÖDGE, 2002), o que evitaria o estresse oxidativo. Em acordo com essa 

ideia, estudos mostram que o aumento da produção das ERO, durante o exercício, 

pode induzir ao aumento da capacidade antioxidante do plasma (JACOBS, 

DONOVAN e ROBINSON, 2009; LECARPENTIER, 2007; JI, CABRERA e VINA, 

2006; GOMEZ-CABRERA et al., 2005; RAMEL, WAGNER e ELMADFA, 2004). 

Outra possibilidade é que, durante o exercício, ocorra a redução da capacidade 

antioxidante (PEPE et al., 2009; SILVA, 2008), possivelmente por sua maior 

utilização para neutralização das ERO, o que também evitaria os danos celulares. 

Entretanto, há estudos mostrando que o aumento da capacidade antioxidante do 

plasma (TEIXEIRA et al., 2009; RAMEL, WAGNER e ELMADFA, 2004) pode não ser 

suficiente para evitar a peroxidação lipídica (TEIXEIRA et al., 2009; RAMEL, 

WAGNER e ELMADFA, 2004) – o que caracteriza um quadro de estresse oxidativo. 
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A resposta controversa do exercício físico em relação à geração do estresse 

oxidativo, que parece depender da intensidade do exercício (MUÑOZ et al., 2010; 

SUREDA et al., 2009), talvez fundamente-se na ideia da hormese (RADAK et al., 

2008; JI, CABRERA, VINA, 2006), um fenômeno dose-dependente. Segundo esse 

conceito, apropriado da toxicologia, uma mesma substância que, quando 

administrada em doses e concentrações moderadas, apresenta efeitos benéficos, 

pode tornar-se tóxica se utilizada em altas doses ou concentrações. 

 

Além do exercício intenso, outro fator que tem sido mostrado como estímulo para 

produção das espécies reativas é o estresse hipertérmico (ROGERS, 2009; 

MUJAHID et al., 2006; MUJAHID et al., 2005; ZUO et al., 2000; ANDO et al., 1997) 

que, em aves, parece estar associado ao aumento da temperatura interna 

(MUJAHID et al., 2005). O estresse térmico parece ativar a proteína quinase C 

(PKC), tanto nos linfócitos (MOOREN et al., 2005) quanto no SNC (ROGERS, 2009). 

Além disso, durante processos que elevam a concentração intracelular de cálcio - 

como o exercício físico e o estresse hipertérmico -, há ativação das fosfolipases A2 

dependente (PLA2) que estimulam a produção das ERO (ALLEN, LAMB e 

WESTERLAB, 2008; JACKSON, 2008). Ao estresse oxidativo causado pelo calor 

atribui-se a contribuição para as “respostas fisiológicas a exercícios severos ou 

patologias do choque térmico” (ZUO et al., 2000). Entretanto, supomos que, antes 

desse ponto de rompimento da homeostase, tanto durante o exercício quanto em 

situações de estresse hipertérmico, o aumento da concentração de ERO seja um 

dos fatores sinalizadores para o desenvolvimento da fadiga - um mecanismo 

protetor. Atrelando essa visão ao efeito hormético do exercício, é possível que um 

indivíduo, ao realizar um esforço físico em uma intensidade que possa ser regulada 

por ele, mesmo em ambiente quente, obtenha os benefícios do exercício sem 

experimentar seus efeitos ‘tóxicos’ – a não ser que esses sejam inferiores às 

vantagens que a atividade extenuante possa proporcionar. 
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2 OBJETIVOS 
 
 
Objetivos gerais  

 

1) Avaliar, em um exercício com intensidade autorregulada, o efeito do ambiente 

quente sobre o desempenho físico e a participação das espécies reativas de 

oxigênio na fadiga. 

 

2) Comparar dois métodos para medidas da temperatura interna: a temperatura 

auricular com a temperatura retal. 

 

 

Objetivos específicos 

 

Avaliar durante um exercício com intensidade autorregulada no ambiente quente: 

- as variáveis mecânicas 

- as respostas termorregulatórias 

- a relação entre as temperaturas auricular e retal 

- as variáveis de controle metabólicas 

- a produção de ERO 

- a capacidade antioxidante do plasma 

- o estresse oxidativo 
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3 HIPÓTESES 
 

 

As hipóteses a serem testadas são as seguintes: 

 

Em relação ao ambiente e produção das ERO: 

H0: Em um exercício com intensidade autorregulada, o ambiente quente, quando 

comparado ao temperado, não leva à redução do desempenho. 
 

Caso H0 esteja correta: 

H0.0:Durante o exercício no ambiente quente, não há aumento da produção de 

ERO. 

H0.1:Durante o exercício no ambiente quente, há aumento da produção de 

ERO, o que não é determinante para o desempenho. 
 

H1: Em um exercício com intensidade autorregulada, o ambiente quente, quando 

comparado ao temperado, leva à redução do desempenho. 
 

Caso H1 esteja correta: 

H1.1:Durante o exercício no ambiente quente, não há aumento da produção de 

ERO; portanto, as ERO não influenciam o desempenho. 

H1.2:Durante o exercício no ambiente quente, há aumento da produção de 

ERO, o que indica sua influência sobre o desempenho. 

 

Em relação às variáveis termorregulatórias: 

H0: O exercício com intensidade autorregulada, em ambiente quente, altera as 

respostas termorregulatórias quando comparado ao realizado em ambiente 

temperado, o que evita a redução do desempenho. 
 

H1: O exercício com intensidade autorregulada, em ambiente quente, altera as 

respostas termorregulatórias quando comparado ao realizado em ambiente 

temperado, o que não evita a redução do desempenho. 
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Em relação às variáveis metabólicas: 
H0: O exercício com intensidade autorregulada, em ambiente quente, não altera as 

respostas metabólicas. 
 

H1: O exercício com intensidade autorregulada, em ambiente quente, altera as 

respostas metabólicas quando comparado ao realizado em ambiente temperado, o 

que não influencia o desempenho. 
 

H2: O exercício com intensidade autorregulada, em ambiente quente, altera as 

respostas metabólicas quando comparado ao realizado em ambiente temperado, o 

que influencia o desempenho. 

 

Em relação ao estresse oxidativo: 

H0: O exercício com intensidade autorregulada não resulta em estresse oxidativo, 

pois a capacidade antioxidante do plasma é suficiente para neutralizar as ERO. 
 

H0: O exercício com intensidade autorregulada resulta em estresse oxidativo, pois a 

capacidade antioxidante do plasma não é suficiente para neutralizar as ERO. 
 

H1: O exercício com intensidade autorregulada resulta em estresse oxidativo 

somente em ambiente quente, pois, somente neste ambiente, a capacidade 

antioxidante do plasma não é suficiente para neutralizar as ERO. 
 

Em relação à comparação entre os métodos: 

H0: A temperatura auricular não apresenta concordância com a temperatura retal. 
 

H1: A temperatura auricular apresenta concordância com a temperatura retal. 
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4 MÉTODOS 
 

 

4.1 Cuidados éticos 

 

 

Este estudo, envolvendo procedimentos com seres humanos, respeitou as normas 

estabelecidas pelo Conselho Nacional da Saúde (Resolução 196/96), foi aprovado 

pelo Colegiado de Pós-Graduação da Escola de Educação Física, Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Minas Gerais (Parecer nº 252/09 - ANEXO I).  
 

Inicialmente, foram fornecidas as informações sobre os objetivos e os procedimentos 

adotados na pesquisa aos voluntários que acordaram com o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE (APÊNDICE I). 

 

Os dados coletados durante a realização deste projeto são destinados apenas para 

fins de pesquisa e, com intuito de preservar a privacidade dos voluntários, somente 

os pesquisadores envolvidos neste estudo tiveram acesso às informações pessoais 

que os identificam.  

 

 

5.2 Amostra 

 

 

A amostra deste estudo foi composta por nove voluntários do sexo masculino, entre 

20 e 33 anos de idade, fisicamente ativos, não fumantes e considerados aptos para 

a prática de exercícios físicos segundo o questionário de risco para atividade física 

PAR-Q (THOMAS et al, 1992) (ANEXO II), cujas características físicas estão 

apresentadas na tabela 1.  

 

O tamanho da amostra foi determinado por meio do coeficiente de variação da 

variável mais instável – as ERO. A partir desse cálculo (SAMPAIO, 2007), foi obtido 

o valor mínimo de 12 unidades experimentais para este estudo. No decorrer das 
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coletas, foi observado que uma amostra de 11 voluntários seria suficiente; mas, 

devido a modificações no desenho experimental, foram excluídos os dados de dois 

voluntários, o que não comprometeu o estudo, já que a maior parte das variáveis, o 

que inclui a principal - o desempenho físico -, apresentou uma resposta clara para a 

amostra adotada. 
 

TABELA 1. Características físicas dos voluntários (n=9) 

Idade 
(anos) 

Massa 
corporal 

(kg) 

Estatura 
(cm) 

Gordura 
corporal 

(%) 

FCmax 
(bpm) 

Pmax 
(W) 

26,89 ± 1,32 72,14 ± 3,12 178,83 ± 2,01 10,58 ± 1,16 176,33 ± 3,41 241,11 ± 9,49 
(20 a 33) (56,9 a 85,56) (168 a 185,5) (4,80 a 15,12) (165 a 195) (210 a 300) 

Os dados estão apresentados como média ± erro padrão da média e, entre parênteses, a faixa de 
valores que compreende os dados. 
 

 

4.3 Delineamento experimental 

 

 

Na primeira reunião com cada voluntário, a eles foram explicados os procedimentos 

experimentais e entregues o TCLE, o questionário PAR-Q, o questionário para a 

quantificação da atividade física cotidiana (ANEXO III) e as orientações. 

Posteriormente, os voluntários fizeram quatro visitas, em dias distintos, ao 

laboratório (FIGURA 6) – dois dias para a realização dos procedimentos pré-

experimentais e dois dias para os procedimentos experimentais. A primeira visita 

ocorreu, em média, oito (de quinze a cinco) dias antes do início das situações 

experimentais, para a caracterização da amostra e realização de um teste para a 

medida da potência máxima; a segunda, em média, cinco dias (de dois a doze dias) 

antes do início das situações experimentais, para uma sessão de familiarização com 

a tarefa. A segunda sessão experimental ocorreu sete dias após a primeira, exceto 

para um voluntário, que a cumpriu com um intervalo de 21 dias. Todos os 

experimentos ocorreram do mês de agosto ao mês de novembro. 

 

O exercício físico, em todas as situações, foi realizado em uma bicicleta do tipo 

Mountain Bike, com 24 marchas, acoplada a um ergômetro eletromagnético 

(FIGURA 7) ajustado e calibrado antes de cada situação, de acordo com as 
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instruções do fabricante. Em todas as sessões de exercício, as marchas da bicicleta 

foram mantidas fixas (coroa: 44 dentes; pinhão da catraca: 13 dentes). 

 

 

4.3.1 Situações experimentais 

 

 

Os voluntários foram submetidos a quatro situações experimentais, todas com 

duração de vinte minutos: 1) repouso no ambiente temperado; 2) repouso no 

ambiente quente; 3) exercício no ambiente temperado e 4) exercício no ambiente 

quente. A temperatura e a umidade relativa do ar (URA) foram controladas por uma 

câmara ambiental (Russells
®
) e registradas através de um psicrômetro, em todas as 

situações. Os valores médios de temperatura e URA no ambiente temperado foram 

23º C e 62% de URA e, no ambiente quente, 34º C e 65% de URA. As situações em 

um mesmo ambiente aconteceram no mesmo dia: o voluntário permaneceu em 

repouso no ambiente temperado e, em seguida, realizou o exercício em ambiente 

temperado. 

 

 

4.4 Orientações fornecidas aos voluntários 

 

 

Cada voluntário foi orientado, por escrito e verbalmente, a: 1) evitar o uso de 

qualquer tipo de medicamento ou suplemento durante a participação na pesquisa e, 

caso utilizasse, que avisasse aos responsáveis pelo estudo; 2) abster-se da ingestão 

de álcool ou cafeína e da prática de exercício físico, principalmente com os membros 

inferiores, 48 horas antes de qualquer uma das sessões de coleta de dados; 3) fazer 

o registro alimentar (APÊNDICE II) durante as 48 horas anteriores ao primeiro dia 

experimental e reproduzir a mesma alimentação antes dos segundo dia 

experimental; 4) não se alimentar antes de chegar ao laboratório, nos dois dias das 

situações experimentais. 
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FIGURA 6. Ordem dos experimentos. O tempo decorrido entre as sessões está mostrado como a 
média em dias e, entre parênteses, a faixa de variação. 

 

 

 

 
FIGURA 7. Bicicleta acoplada ao ergômetro 
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4.5 Procedimentos prévios às sessões experimentais 

 

 

4.5.1 Caracterização da amostra 

 

 

Anamnese 

 

Visando a avaliação da aptidão do voluntário para a participação no estudo e da sua 

rotina de exercícios físicos, foram aplicados o questionário de risco para atividade 

física PAR-Q (THOMAS et al, 1992) e o questionário para a quantificação da sua 

atividade física cotidiana (ANEXO III). Todos os indivíduos incluídos na amostra 

foram considerados aptos para a realização de exercícios físicos e possuidores de 

uma rotina de atividades físicas compatível com a participação no estudo – não 

eram sedentários ou atletas. 

 

Avaliação das características físicas 

 

Para a avaliação das características físicas, foram medidas a massa corporal, a 

estatura e as dobras cutâneas. A massa corporal (kg) foi medida com os voluntários 

descalços e vestindo apenas uma bermuda, utilizando-se uma balança digital 

(Filizola®) com precisão de 0,02 kg. A estatura (cm) foi medida em um estadiômetro 

com precisão de 0,5 cm. As dobras cutâneas subescapular, do tríceps, peitoral, 

subaxilar, suprailíaca, abdominal e da coxa foram medidas com um plicômetro 

(Lange®), graduado em milímetros, de acordo com o protocolo proposto por Jackson 

e Pollock (1978). 

 

 

Teste de potência máxima (Pmax) 

 

O teste com intensidade progressiva para a medida da potência máxima foi 

realizado em ambiente temperado. O protocolo utilizado tem início com uma 

potência de 100 W e, a cada trinta segundos de exercício, são acrescidos 10 W 

(KAY et al., 2001), sendo esse aumento gerado pela alteração da resistência 
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imposta pelo ergômetro à roda da bicicleta. A potência considerada como máxima 

(Pmax) foi aquela referente ao último estágio completado durante o teste. 

 

A percepção subjetiva do esforço (PSE) foi avaliada no final de cada estágio, através 

da escala de Percepção Subjetiva do Esforço de Borg (1982), e a frequência 

cardíaca foi registrada a cada minuto. Durante o teste, foram fornecidos incentivos 

verbais aos voluntários. 

 

Na ocorrência de qualquer uma das situações abaixo, o teste era interrompido: 

- o voluntário solicitar a interrupção; 

- o voluntário atribuir nota 20 à PSE; 

- o voluntário não manter a potência estipulada; 

- o voluntário apresentar tontura, confusão mental, palidez, cianose ou náusea. 

 

 

4.5.2 Familiarização 

 

 

Os voluntários foram familiarizados com a tarefa: vinte minutos de exercício em uma 

bicicleta, com o objetivo de atingirem o desempenho máximo. Para isso, os 

indivíduos deveriam gerar o máximo de rotações possível, já que as marchas da 

bicicleta foram mantidas fixas. Os voluntários foram informados, a cada dois 

minutos, do tempo transcorrido desde o início do teste, mas não receberam 

quaisquer informações sobre as variáveis mecânicas, temperaturas ou frequência 

cardíaca.  

 

Na ocorrência de qualquer uma das situações abaixo, o exercício seria interrompido: 

- o voluntário solicitar a interrupção; 

- o voluntário atribuir nota 20 à PSE; 

- o voluntário apresentar tontura, confusão mental, palidez, cianose ou náusea. 

 

O protocolo em bicicleta foi escolhido por permitir que o voluntário autorregulasse a 

intensidade do exercício sem a interferência de informações sobre seu desempenho. 

A determinação do tempo de 20 minutos deveu-se ao fato, observado em 
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experimentos pilotos, de que este tempo, neste protocolo de intensidade 

autorregulada, permite a elevação da temperatura interna em 1º C 

concomitantemente com a manutenção de uma alta intensidade de esforço (acima 

de 70% da potência máxima). 

 

 

4.6 Procedimentos das sessões experimentais 

 

 

4.6.1Protocolo experimental 

 

 

Ao chegarem ao laboratório, os voluntários eram questionados quanto ao 

cumprimento das instruções fornecidas. Caso as orientações tivessem sido 

adotadas, a eles era fornecido o desjejum padronizado, elaborado por uma 

nutricionista, composto por uma barra de cereais, um sanduíche e suco de uva 

industrializado (TABELA 2).  

 
TABELA 2. Composição do desjejum fornecido para os voluntários 

Alimento Quantidade Energia 
(kcal) 

Carboidratos 
(g) 

Proteínas 
(g) 

Lipídeos 
(g) 

Pão de forma 2 fatias 141 28 3,8 1,7 
Queijo 1 fatia 28 0,22 1,94 2,16 

Presunto 1 fatia 18 0 2,6 1,3 
Barra de cereais 1 unidade 90 15 1,0 2,7 

Suco de uva 200 mL 126 31 0 0 
Total  432 

 
74,22 

 (81,18%) 
9,34 

(10,22%) 
7,86 
(8,6) 

 

 

Terminado o desjejum, cada voluntário foi conduzido ao vestiário para troca de 

roupa e colocação da sonda retal. A roupa utilizada foi padronizada para as 

situações experimentais: bermuda apropriada para o ciclismo, fornecida pelo 

laboratório, meias e tênis. Após essa preparação, em uma sala adequada, foram 

realizados os procedimentos de punção venosa e a coleta sanguínea pré-exercício. 

Imediatamente antes do início do repouso, foi colhida uma amostra da urina para 

medida da densidade urinária do voluntário que, em seguida, era pesado (FIGURA 8).  
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A medida da densidade urinária foi utilizada para garantir que, em todas as 

situações, os voluntários estivessem em condição de euhidratação. Caso a 

densidade da urina estivesse alta, era solicitado ao voluntário que ingerisse 500 mL 

de água e aguardava-se até que a medida atingisse os valores de normalidade. O 

voluntário era então encaminhado para a câmara ambiental.  

 

Dentro da câmara ambiental, ajustada com os valores de temperatura e umidade 

referentes à situação experimental (para o ambiente temperado: 24° C e 60% URA; 

para o ambiente quente: 35° C e 60% URA), o voluntário permanecia em repouso, 

assentados em uma cadeira, por vinte minutos. Durante o repouso, foram medidas, 

a cada minuto, a temperatura retal e, a cada dois minutos, as temperaturas auricular 

(FIGURA 9), do braço, do peito e da coxa. Após o repouso, outra amostra de sangue 

foi coletada. O voluntário era, novamente, conduzido ao vestiário para a medida da 

massa corporal, para a coleta de uma amostra de urina e, após mais uma pesagem, 

retornava à câmara ambiental para iniciar o exercício.  

 

Quando em exercício, o voluntário teve a PSE medida no primeiro minuto e, a partir 

do quarto minuto, a cada quatro minutos. A temperatura auricular foi aferida a cada 

dois minutos - intervalo igual ao da mensuração das temperaturas da pele. Durante 

o exercício, a cada minuto, foram feitos os registros da temperatura interna, da 

frequência cardíaca e das variáveis de desempenho: distância percorrida, cadência, 

potência e velocidade. Terminados os vinte minutos de exercício, após a coleta de 

outra amostra de sangue, o voluntário era novamente encaminhado ao vestiário para 

a última medida da massa corporal (FIGURA 8).  

 

Os experimentos, para cada voluntário, aconteceram com um intervalo de uma 

semana entre as situações e tiveram início às sete horas (entre seis e meia e oito 

horas) da manhã, para garantir uma condição de igualdade entre os grupos e 

indivíduos e minimizar os efeitos do ciclo circadiano sobre os resultados da 

pesquisa. A distribuição dos sujeitos para as situações experimentais foi feita de 

forma balanceada.   

 

 
 



Desjejum

‐75

Preparação do voluntário:
. Troca de roupa
. Colocação da sonda retal
. Colocação do cardiofrequencímetro

Chegada do voluntário

0

Punção

Entrada na câmara 
ambiental

Saída da câmara 
ambiental

Saída da câmara 
ambiental

* * * * * *

Tempo (min)20 604010 505 15 45 55

Legenda:

Registro da  temperatura  retal, da  frequência  cardíaca e, durante o 
exercício  (a  partir  do  primeiro minuto  de  exercício),  das  variáveis 
mecânicas: potência, cadência, velocidade e distância percorrida

Medida das temperaturas auricular e da pele

Medida da PSE

Coleta de sangue

Medida da massa corporal

Medida da densidade da urina

*

46

Entrada na câmara 
ambiental

FIGURA 8. Protocolo Experimental 
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FIGURA 9. Medida da temperatura auricular 

 

 

 

Protocolo de exercício físico  

 

O protocolo de exercício teve a duração de 20 minutos e, neste tempo, o objetivo era 

alcançar o melhor desempenho possível - avaliado através das variáveis mecânicas. 

Para evitar a interferência da relação entre escolha da marcha, força aplicada no 

pedal e distância - que não é bem conhecida por indivíduos não ciclistas -, a marcha 

da bicicleta foi mantida fixa. Assim, o voluntário deveria realizar a maior quantidade 

de rotações possível no tempo determinado. Durante a sessão de familiarização, foi 

garantido que, na marcha estipulada, a cadência não seria o fator que limitaria o 

desempenho do voluntário. 

 

Nenhum dos voluntários atingiu a temperatura interna de 39,5° C, solicitou o término 

da tarefa ou apresentou confusão mental, tontura, palidez, cianose ou náusea - 

sinais estabelecidos como critérios para que o exercício fosse interrompido. 
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4.6.1 Procedimentos de punção venosa e coleta sanguínea 

 

 

Os procedimentos de punção venosa foram realizados em uma sala previamente 

preparada para este fim. Inicialmente, para aumentar o fluxo sanguíneo na região e 

facilitar a punção venosa, foi realizado o procedimento de arterialização, em que os 

voluntários submergiram o antebraço em uma bacia com água a, aproximadamente, 

42 ºC, por oito minutos. A punção venosa foi feita com um escalpe (21 G) na veia 

mais proeminente do antebraço dos voluntários, com auxílio de um garrote. Depois 

de realizada a punção venosa, uma quantidade de sangue (2 mL) era retirada para 

verificar se o escalpe estava devidamente posicionado, que então era fixado no 

antebraço. Vinte minutos após a punção era retirada a primeira amostra sanguínea 
para as análises (amostra pré-repouso). A espera desse tempo foi uma precaução 

para evitar que houvesse influência do aquecimento local e da hipóxia causada pelo 

garroteamento sobre o sangue coletado. A segunda amostra de sangue foi retirada 

após o repouso (amostra pós-repouso / pré-exercício) e, a terceira, após o exercício 

(amostra pós-exercício).  

 

Em todos os momentos de coleta de sangue, a primeira amostra retirada foi 

descartada (4 mL), e outras duas foram coletadas em tubos a vácuo: um contendo 

heparina (7 mL) e outro com EDTA e fluoreto (4 mL).  Para evitar a coagulação, foi 

injetada, após a punção e a cada coleta de sangue, uma solução com heparina (6%) 

em quantidade suficiente para preencher o tubo vinílico do escalpe (0,4 mL). Todas 

as coletas de sangue foram realizadas com os voluntários sempre assentados, para 

evitar a influência da postura na variação do volume plasmático. 

 

 

4.6.2 Procedimentos gerais com o sangue coletado 

 

 

Após a coleta das amostras de sangue, os tubos eram homogeneizados (5 a 6 

inversões completas) e encaminhados à sala anexa aos experimentos para serem 

devidamente manipulados. 
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As amostras com EDTA e fluoreto foram processadas no Laboratório de Fisiologia 

do Exercício – EEFFTO/UFMG e utilizadas para as medidas de hematócrito, 

hemoglobina, glicose e lactato. Inicialmente, foram retirados 500 µL de sangue total 

para dosagem de hemoglobina e hematócrito e, em seguida, o tubo foi centrifugado 

por 10 min a 3400 rpm e 4º C (Sigma Laborzentrifugen 2k15, Alemanha). O plasma, 

após ser separado em quatro alíquotas: duas para posterior determinação da 

concentração de glicose e lactato e duas de reserva, foi imediatamente armazenado 

a -20º C. 

 
As amostras coletadas no tubo heparinizado foram preparadas para serem 

conduzidas, sob condições adequadas ao transporte de materiais biológicos, ao 

Laboratório de Imunologia da Santa Casa de Belo Horizonte para as medidas de 

ERO, capacidade antioxidante do plasma e TBARS. No laboratório da Santa Casa, 

as amostras de sangue foram retiradas da caixa resfriada e deixadas à temperatura 

ambiente por cerca de 20 minutos. Dos tubos, foram retirados 500 µL de sangue 

para as dosagens das ERO que, em seguida, foram centrifugados por 15 minutos a 

1000 rpm. O plasma foi separado em três alíquotas de 200 µL para o ensaio da 

capacidade antioxidante (feito em triplicata), e em mais três alíquotas de 

aproximadamente 500 µL, armazenadas a -80º C: uma para a posterior dosagem de 

TBARS e duas de reserva. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10. Procedimentos gerais com as amostras de sangue coletadas 

Tubo  4 mL   7mL 
Local do 

procedimento 
EEFFTO Santa Casa 

 
Procedimento para 

separação do 
plasma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Alíquota     400µL       400µL        200µL     200µL 600µL       500µL        500µL      500µL 

Dosagem 
  Glicose        Lactato              Reservas Antioxidante     TBARS                Reservas 
             Duplicata       Triplicata        Simplicata 

Temperatura para 
armazenamento - 20º C  - 80º C 

 

0,5 mL 
Hematócrito/ 
hemoglobina 

 Centrifugação 
(3400rpm; 10 min; 4°C) 

 Centrifugação 
(1000rpm; 15 min) 
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4.7 Variáveis medidas e calculadas 

  
 
Densidade da urina 

 A densidade urinária foi medida por um refratômetro (Uridens®, Brasil) devidamente 

calibrado, antes da realização de cada teste, para verificar o estado de hidratação 

dos voluntários. Para a coleta da amostra, o voluntário foi orientado a urinar em um 

copo descartável.  
 
Variação da massa corporal 

A variação da massa corporal, calculada como a diferença entre as medidas da 

massa corporal (pós-repouso e pré-repouso / pós-exercício e pré-exercício), foi 

utilizada para avaliar a participação da sudorese total na variação do volume 

plasmático. 
 
Condições ambientais 

A temperatura ambiente e a URA foram controladas por uma câmara ambiental 

(Russells
®
)  e monitoradas a cada dez minutos, durante todas as situações 

experimentais, através de um psicrômetro. 
 
Variáveis de desempenho 

O desempenho durante o exercício foi medido através de um ergômetro 

eletromagnético, sobre o qual a bicicleta foi fixada, e avaliado através do registro, a 

cada minuto, da velocidade, da potência, da cadência e da distância percorrida.  
 
Temperatura interna 

Como indicadores da temperatura interna foram registradas as temperaturas retal e 

auricular. A temperatura retal foi medida através de uma sonda retal não descartável 

(Yellow Springs Instruments, series 400 EUA; precisão: 0,1° C), esterilizada por 

método químico e inserida, pelo próprio voluntário, 10 cm além do esfíncter anal. A 

temperatura auricular foi medida por um termômetro digital com sensor 

infravermelho (G-TECH, modelo IR1DB1; precisão: 0,2° C). O registro da 

temperatura retal foi feito a cada minuto e o da temperatura auricular a cada dois 



51 
 

minutos, durante o repouso e o exercício. A temperatura auricular foi aferida, em 

todas as situações, pelo mesmo pesquisador. Para evitar que esse ficasse 

influenciado pelos valores da temperatura retal, em todas as coletas, outra pessoa 

ficou responsável por fazer seu registro. 
 

Temperaturas da pele 

A temperatura da pele dos voluntários foi representada pelas temperaturas da testa, 

do peito, do braço e da coxa. As temperaturas da testa, do peito e do braço foram 

medidas por um sensor infravermelho (Fluke 566), com o auxílio de uma mira a 

laser, em um local marcado previamente. A temperatura da coxa foi medida através 

de um termopar do tipo K, afixado à coxa com esparadrapos. A leitura dos valores 

foi feita através da conexão do sensor ao termômetro Fluke 566. A temperatura 

média da pele foi calculada pela fórmula proposta por Roberts et al. (1977): 
Tpele=(Tpeito*0.43)+(Tbraço*0.25)+(Tcoxa*0.32) 

 
Taxa de acúmulo de calor 

A taxa de acúmulo de calor foi calculada através da fórmula (NIELSEN, 1996): 
TAC= (3480) . (m . ∆Tc . t-1) . ASC -1 

Onde 3480 é o calor específico dos tecidos corporais (J · kg-1· °C-1), m é a massa corporal dos 
voluntários (kg),  ∆ Tc é a variação da média da temperatura corporal através do tempo de exercício t 
(s) e ASC é a área de superfície corporal (m2). 
  
Frequência cardíaca 

A frequência cardíaca, em batimentos por minuto (bpm), foi mensurada 

continuamente por um cardiofrequencímetro (Team System, Polar®) e registrada a 

cada minuto, durante todas as situações experimentais. A frequência cardíaca 

máxima (FCmax) foi considerada como a maior frequência cardíaca identificada 

durante o teste de Pmax. 
 
Percepção Subjetiva do Esforço 

A PSE foi medida através de uma escala de 15 pontos (6 a 20), sendo o 6 atribuído 

ao menor esforço durante um exercício e o 20 ao maior esforço possível (BORG, 

1982). Os registros foram feitos ao final de cada estágio do teste progressivo e, 

durante o exercício de intensidade autorregulada, no primeiro minuto e a cada 

quatro minutos a partir do quarto minuto. 
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Variação percentual do volume plasmático (%∆VP) 

A variação do volume plasmático entre as amostras sanguíneas foi calculada a partir 

da variação da concentração do hematócrito e da hemoglobina, como proposto por 

Dill e Costill (1974). O hematócrito foi medido, em triplicata, através do método 

micro-hematócrito: três capilares preenchidos com sangue (3/4 do capilar), com um 

dos lados vedado com uma massa específica para esta finalidade, foram 

centrifugados em uma microcentrifuga (Sigma 1-15) a 12000 rpm, por 5 minutos. O 

percentual de volume plasmático foi avaliado através de uma tabela para 

quantificação de micro-hematócrito. A concentração de hemoglobina foi 

determinada, em triplicata, através de um método enzimático colorimétrico, utilizando 

um kit para dosagem de hemoglobina (Hemoglobina, Labtest, Brasil). A leitura da 

absorbância das amostras foi feita em um espectofotômetro (Celm E210D) ajustado 

para um comprimento de onda de 540 nanômetros. 

 
Espécies Reativas de Oxigênio – ERO 

A produção das ERO foi medida, no sangue diluído em uma solução tampão fosfato 

salino (PBS) na proporção de 1/16, em um ensaio de quimioluminescência 

dependente de luminol (10-4 M) (Sigma Chemical Co.). A proporção foi escolhida 

com base em um trabalho anterior (VELOSO, 2006) que, após fazer uma curva com 

diversas diluições, encontrou a 1/16 como a mais adequada para avaliar a produção 

das ERO no sangue, já que esta apresentou maior sensibilidade, devido à sua 

quantidade de células, e não sofreu uma interferência comprometedora da coloração 

pela presença das hemácias. Foram utilizados 100 µL de sangue diluído, 500 µL de 

PBS e 200 µL de luminol. As leituras das amostras, feitas de forma aleatorizada 

(APÊNDICE III), foram realizadas a cada minuto, durante uma hora, em um 

luminômetro (Ciba-Corning – Magic Lite Analyzer).  

 
Atividade da via Diacilglicerol - Proteína quinaseC (DAG-PKC) 

A atividade da via DAG-PKC foi medida, por quimiluminescência, em uma amostra 

de sangue preparada como no ensaio descrito acima e acrescida da adição de 30 µL 

de éster de forbol (PDB) (10-5 M) (Sigma Chemical Co.), um ativador desta via. A 

concentração de PDB foi determinada a partir de dados que mostraram que esta é 

capaz de ativar, no sangue, a via DAG-PKC, sem levar as células à apoptose. Cada 
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amostra foi analisada por uma hora (exceto uma das amostras, lida por 19 minutos), 

com intervalos de leitura de um minuto, em um luminômetro (Ciba-Corning – Magic 

Lite Analyzer). A ordem de leitura das amostras foi aleatorizada (APÊNDICE III). 

 

Capacidade antioxidante do plasma 

Para a quantificação da capacidade antioxidante do plasma, foi realizado um ensaio, 

em triplicata, em que 50 µL de sal tetrazólico (MTT) (Sigma Chemical Co.) foram 

adicionados a um tubo contendo 200µL de plasma e 200 µL de PBS (MEDINA et al., 

2007). Esse tubo foi incubado a 37º C, em banho-maria, por duas horas. Após a 

incubação, foram acrescentados 1000 µL de isopropanol no tubo que, em seguida, 

foi homogeneizado e centrifugado por 5 minutos a 1500 rpm. A leitura da 

absorbância do sobrenadante foi feita em um espectofotômetro (UV-mini 1240 - 

Shimadzu) com comprimento de onda de 570 nanômetros, calibrado com um padrão 

feito em um tubo contendo plasma e PBS que passou por todas as etapas descritas, 

exceto pela adição de MTT. 

 

Estresse oxidativo 

Para a quantificação do estresse oxidativo foi medido um de seus produtos, o MDA, 

através da utilização do TBARS ASSAY KIT (Cayman Chemical). 

 

Lactatemia 

A concentração plasmática de lactato foi determinada, em duplicata, pelo método 

eletroenzimático (YSL 1500 SPORT, Yellow Springs, OH, EUA).  

 

Glicemia 

A concentração plasmática de glicose foi determinada, em duplicata, pelo método 

enzimático colorimétrico através de um kit (Glicose PAP Liquiform, Labtest, Brasil). 

Para leitura da absorbância das amostras foi utilizado um leitor de microplacas 

(Biotek, EUA) com comprimento de onda de 505 nanômetros. 
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4.8 Análise estatística dos dados 

 

 

Inicialmente, foi verificada a normalidade de distribuição dos resultados através do 

teste de Ryan-Joiner. Como as variáveis de natureza contínua apresentaram uma 

distribuição normal, a elas foram aplicados métodos de análise paramétrica. A PSE, 

por ser uma variável discreta, foi analisada por um método não paramétrico. As 

análises foram realizada nos pacotes estatísticos Minitab, Statistica e SigmaPlot 

11.0 - que já contém o SigmaStat. 
 

Para as variáveis contínuas analisadas ao longo do tempo foi utilizada a análise de 

variância com dois fatores de variação e medidas repetidas e, em caso de presença 

de um valor significativo de F, foi aplicado o teste de post-hoc adequado ao 

coeficiente de variação da variável (TABELA 3). 

 

 
TABELA 3. Determinação do teste post-hoc 

Instabilidade 
da variável 

CV  Teste de Post‐hoc 

Baixa  <15  Tukey 
Média  15 ‐ 30%  Student‐Newman‐Keuls 
Alta  >30%  Duncan 

FONTE: baseado em Sampaio (2007). 
 

As comparações entre duas médias foram feitas através do teste T de Student. Para 

a verificação da associação entre variáveis, foi utilizada a correlação de Pearson. A 

comparação entre métodos foi feita através da análise de Bland-Altman. Para a 

análise da PSE ao longo do tempo foram utilizados os testes de Friedman (para 

comparações intragrupo) e de Wilcoxon (para comparações intergrupos). 

 

Os dados estão apresentados como média e erro padrão da média, exceto a PSE, 

que está apresentada como mediana. O nível de significância adotado foi α=5%. 
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 Variáveis mecânicas 

 

 

O exercício no ambiente quente não alterou o desempenho físico dos voluntários, o 

que pode ser observado pela distância total percorrida (GRÁFICO 1) e pela potência 

média produzida durante os testes (GRÁFICO 2). 

 

 

 

 

 

     

 

 

GRÁFICO 1. Distância total percorrida, durante o exercício, nos ambientes temperado e quente (n=9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 2. Produção média de potência, durante o exercício, nos ambientes temperado e quente 
(n=9). 
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O comportamento do desempenho foi similar, em ambos os ambientes, durante o 

exercício (GRÁFICO 3). No final do exercício, houve um aumento da intensidade, 

quando comparada aos momentos iniciais, o que pode ser visto pela potência 

produzida (GRÁFICO 3; A), que é um reflexo da velocidade imprimida pelos 

voluntários (GRÁFICO 3; B).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3. Comparação, ao longo do exercício, nos ambientes temperado e quente: A) da 
produção de potência e B) da velocidade. #Diferença no tempo (p<0,001); para o minuto 17: diferente 
dos minutos 2 e 3; para os outros momentos: diferente dos demais (n=9). 
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No gráfico 4 A, podemos observar que o balanceamento dos experimentos garantiu 

que a ordem das situações não influenciasse os resultados obtidos. A sessão de 

familiarização parece não ser fundamental para o desenvolvimento da estratégia 

adotada nas demais situações experimentais (GRAFICOS 4 A e B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
GRÁFICO 4. Potência, durante o exercício, (A) no dia da familiarização, no primeiro e no segundo 
experimento - não houve diferença entre as situações; e (B) no dia da familiarização, da sessão no 
ambiente temperado e no ambiente quente. Não houve diferença entre as situações, mas houve 
interação entre situação e tempo. *Diferença entre a familiarização e as situações: no minuto 8, do 
temperado e no minuto 17, do temperado e quente (n=9). 
 

 

 

5.2 Frequência cardíaca 

 

 

A frequência cardíaca média foi maior no ambiente quente, quando comparada 

àquela no temperado, tanto em repouso quanto no exercício; e, em ambos os 

ambientes, maior durante o exercício quando comparada à de repouso (GRÁFICO 

5). Houve um aumento contínuo da frequência cardíaca, durante o exercício, tanto 

na situação temperado (de 35,5% da FCmax para 93,5% da FCmax) quanto na quente 

(de 42,7% da FCmax para 96,2% da FCmax). 
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GRÁFICO 5. Frequência cardíaca média, durante o repouso e o exercício, nos ambientes temperado 
e quente. *Diferente do ambiente temperado (repouso: p<0,05; exercício: p<0,01). +Diferente do 
repouso (p<0,001). (n=9). 

 

 

5.3 Temperaturas 
 

 

O gráfico 6 mostra o comportamento da temperatura interna, através da temperatura 

retal, e sua comparação com a temperatura auricular. Durante o repouso, não houve 

diferença da temperatura retal entre os ambientes (A), mas, a partir do primeiro 

minuto de exercício, a temperatura retal no ambiente quente foi superior àquela do 

temperado.  

 

Durante o exercício, em ambos os ambientes, houve um aumento contínuo da 

temperatura retal (A). A temperatura auricular, durante o repouso, apresentou uma 

redução até o sexto minuto, quando comparada ao seu valor inicial, no ambiente 

temperado, e uma estabilização posterior. Já no ambiente quente, não houve 

diferença, durante o repouso, para essa temperatura (B). Durante o exercício no 

ambiente temperado, a temperatura auricular manteve-se relativamente estável, 

apresentando uma elevação somente nos quatro minutos finais de exercício. Já no  
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ambiente quente, houve um aumento contínuo da temperatura auricular, o que fez 

com que esta fosse superior à do temperado do 12° ao 16° minuto (B). 

Apesar de apresentarem comportamentos diferentes, as temperaturas retal e 

auricular não foram diferentes entre si, para um mesmo ambiente, em repouso (C) 

ou durante o exercício (D). 

GRÁFICO 6. Temperaturas retal e auricular, durante o repouso e o exercício, nos ambientes 
temperado e quente. A) Temperatura retal. B) Temperatura auricular. C) Temperaturas retal e 
auricular, durante o repouso. D) Temperaturas retal e auricular, durante o exercício. #Diferença ao 
longo do tempo; para temperatura auricular, durante o repouso, no temperado: diferente do momento 
0; para o exercício no ambiente temperado: diferente a partir do minuto 18; para exercício no ambiente 
quente: diferente a partir do minuto 8. *Diferente do temperado, durante o exercício (p<0,01). 
+Diferente do repouso. (Para as comparações envolvendo as medidas de temperatura auricular no 
ambiente temperado, n=8; para as demais comparações, n=9). 
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A comparação entre os métodos de medida de temperatura, através da análise de 

Bland-Altman, mostrou que há concordância entre os métodos (GRÁFICO 7), pois a 

diferença entre as médias foi pequena (0,21° C) e o erro ocorre de forma 

sistemática.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 7. Comaparação entre os métodos de medida da temperatura retal e auricular, através da 
análise de Bland-Altman. 
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A força de associação entre as temperaturas retal e auricular sofreu interferência da 

situação experimental (GRÁFICO 8): a correlação entre as temperaturas não foi 

significativa em repouso (A e B), foi média para exercício no ambiente temperado (C) 

e foi alta para o exercício no ambiente quente (D).

Gráfico 8. Correlações entre as temperaturas retal e auricular. A) Repouso no ambiente temperado 
(88 pontos). B) Repouso no ambiente quente (99 pontos). C) Exercício no ambiente temperado (86 
pontos). D) Exercício no ambiente quente (99 pontos).
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A temperatura média da pele foi maior em ambiente quente, quando comparada à 

temperatura medida no temperado, em todas as situações (GRÁFICO 9). A 

temperatura da testa aumentou durante o repouso no ambiente quente, mas foi 

menor durante o exercício, para ambos os ambientes, quando comparada aos 

valores de repouso (GRÁFICO 10). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
GRÁFICO 9. Temperatura média da pele, ao longo do repouso e do exercício, nos ambientes 
temperado e quente. #Diferença ao longo do tempo, em relação aos valores iniciais. *Diferente do 
ambiente temperado. (Comparações com exercício no ambiente temperado n=8; demais, n=9). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 10. Temperatura da testa, ao longo do repouso e do exercício, nos ambientes temperado e 
quente. #Diferença ao longo do tempo, em relação aos valores iniciais. *Diferente do ambiente 
temperado. +Diferente do repouso (n=9). 
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Apesar da temperatura retal e da temperatura média da pele, durante o exercício, 

terem apresentado valores mais elevados no ambiente quente, quando comparados 

aos valores do temperado, a variação da temperatura retal (GRÁFICO 11) e a taxa 

de acúmulo de calor (GRAFICO 12 A e B) não foram diferentes entre as situações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 11. Variação da temperatura retal, antes e após o repouso e o exercício, nos ambientes 
temperado e quente (n=9).  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
GRÁFICO 12. Taxa de acúmulo de calor, durante o repouso e o exercício, nos ambientes temperado 
e quente. A) Média da taxa de acúmulo de calor e B) taxa de acúmulo de calor ao longo do tempo. 
*Diferente do ambiente temperado. +Diferente do repouso (n=9).  
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5.4 Percepção Subjetiva do Esforço 

 

 

A Percepção Subjetiva do Esforço aumentou continuamente durante o exercício, em 

ambas as situações, e não foi diferente entre elas (GRÁFICO 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 13. Percepção Subjetiva do Esforço, durante o exercício, nos ambientes temperado e 
quente. #Diferença ao longo do tempo (n=9).  
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5.5 Variáveis sanguíneas e plasmáticas 

 

A variação do volume plasmático foi maior durante o exercício, quando comparada à 

variação encontrada em repouso, mas não foi diferente entre os ambientes, em 

repouso ou em exercício (GRÁFICO 14). Os valores do delta do volume plasmático 

foram utilizados para a correção das concentrações de todas as variáveis 

sanguíneas e plasmáticas. Essa variação, durante o exercício físico, parece ter 

ocorrido por um aumento do hematócrito (pré-exercício temperado: 33 ± 2,3%; pós-

exercício temperado: 36 ± 1,8%; pré-exercício quente: 33 ± 1,6%; pós-exercício 

quente: 37 ± 1,5%) e da concentração de hemoglobina (pré-exercício temperado: 

13,91 ± 0,31; pós-exercício temperado: 15,01 ± 0,32; pré-exercício quente: 14,09 ± 

0,26; pós-exercício quente: 15,25 ± 0,28), independente da variação da massa 

corporal causada pela perda de líquido através da sudorese (variação da massa 

corporal após o exercício no ambiente temperado: 0,4 ± 0,05%; variação da massa 

corporal após o exercício no ambiente quente: 0,6 ± 0,06%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRÁFICO 14. Variação do volume plasmático, antes e após o repouso e o exercício, nos ambientes 
temperado e quente. +Diferente do repouso. (n=9).  
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 Para todas as situações, a concentração das ERO no momento ‘pós’ não foi 

diferente daquela encontrada no momento ‘pré’ (exercício no ambiente temperado: 

p=0,19; exercício no ambiente quente: p=0,08) (GRÁFICO 15 A). A atividade da via 

DAG-PKC, vista com a adição de PDB às amostras de sangue (GRÁFICO 15 B), 

não foi diferente para momentos pós-repouso temperado, pós-repouso quente e 

pós-exercício temperado, quando comparada à atividade da respectiva amostra 

‘pré’. Já o exercício no ambiente quente levou a uma maior ativação dessa via. 
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GRÁFICO 15. Produção das espécies reativas de oxigênio, antes e após o repouso e o exercício, nos 
ambientes temperado e quente A) no ensaio sem adição de PDB e B) com adição de PDB ao ensaio. 
‡Diferente do momento pré da situação específica (n=9). 
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A variação das ERO, em ambiente quente, correlacionou-se significativamente e 

positivamente com a média da temperatura interna e da potência (GRÁFICO 16). 
 

  

  

 

   

  

 

 

 

 

 

GRÁFICO 16. Correlações entre o delta das ERO e A) a temperatura interna média (18 pontos) e B) a 

potência média (18 pontos). 
 

A capacidade antioxidante do plasma não foi alterada pelo ambiente ou pelo 

exercício (GRÁFICO 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 17. Capacidade antioxidante do plasma, antes e após o repouso e o exercício, nos 
ambientes temperado e quente (n=9). 
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Houve correlação significativa e positiva entre a capacidade antioxidante do plasma 

e a média da potência produzida (GRÁFICO 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
GRÁFICO 18. Correlação entre a capacidade antioxidante do plasma e a potência média (18 pontos). 
 

 

Os valores da concentração de MDA não foram diferentes, em nem um dos 

ambientes, após o repouso ou ao exercício, quando comparados àqueles antes das 

situações (GRÁFICO 19).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 19. Concentração de MDA, antes e após o repouso e o exercício, nos ambientes 
temperado e quente (n=9). 
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A glicemia não foi diferente nos momentos pós-repouso temperado (p=0,06), pós-

repouso quente e pós-exercício temperado (p=0,09), quando comparados aos seus 

respectivos valores ‘pré’; enquanto o exercício no ambiente quente levou à sua 

redução (p=0,01) (GRÁFICO 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRÁFICO 20. Concentração de glicose, antes e após o repouso e o exercício, nos ambientes 
temperado e quente. ‡Diferente do momento pré da situação específica (n=9). 
 

 

O repouso, em ambos os ambientes, levou à redução da concentração de lactato, 

enquanto o exercício causou um aumento da sua concentração (GRÁFICO 21).  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
GRÁFICO 21. Concentração de lactato, antes e após o repouso e o exercício, nos ambientes 
temperado e quente. ‡Diferente do momento pré da situação específica (n=9). 
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6 DISCUSSÃO 
 
 

O desempenho físico não diferiu entre os ambientes temperado e quente. Esse 

resultado, principal achado deste estudo, está em acordo com outros trabalhos que 

usaram protocolos de exercício com intensidade autorregulada, em cicloergômetro, 

para avaliar a influência da temperatura ambiente sobre o desempenho (MARINO, 

CANNON e KAY, 2009; CHAN, WONG e CHEN, 2008). Há, no entanto, estudos 

que, com o mesmo tipo de protocolo, mostram a redução do desempenho após o 

exercício no ambiente quente (TUCKER et al., 2006; TUCKER et al., 2004; 

TATTERSON et al., 2000). Uma resposta comum, em todos esses trabalhos, foi a 

taxa de acúmulo de calor ao longo do exercício (TUCKER et al., 2006; TUCKER et 

al., 2004) ou a variação da temperatura retal (MARINO, CANNON e KAY, 2009; 

CHAN, WONG e CHEN, 2008; TATTERSON et al., 2000) não ter sido diferente entre 

as situações. Nesta pesquisa, a ausência de diferença na taxa de acúmulo de calor 

e na variação da temperatura interna, entre as condições ambientais, ocorreu apesar 

da temperatura retal final, após o exercício, ter sido superior no ambiente quente. 

Esses resultados acordam com outros que mostram que o desempenho físico é 

dependente da taxa de acúmulo de calor, e não do alcance de uma temperatura 

interna crítica (BALTHAZAR et al., 2010; TUCKER et al., 2006; SOARES et al., 

2004; RODRIGUES et al., 2003). Isso sugere que existe um controle antecipatório, 

que pode levar à redução da intensidade do exercício, para evitar o excessivo 

acúmulo de calor (TUCKER et al., 2006; MARINO, 2004; RODRIGUES, 2003;).  
 
Portanto, nas condições experimentais deste estudo, os ajustes fisiológicos 

controlaram o acúmulo de calor sem que, no ambiente quente, isso levasse à 

redução do desempenho. A menor dissipação de calor por radiação e condução, que 

ocorre no ambiente quente, foi compensada pelo controle comportamental da 

temperatura, através das oscilações da potência, associado à ativação da 

vasodilatação e sudorese - respostas autonômicas bastante conhecidas para a 

facilitação da troca de calor (MCARDLE; KATCH e KATCH, 2003b). A vasodilatação 

está refletida no aumento da temperatura média da pele, ao longo do tempo, no 

ambiente quente - o que gerou um gradiente de temperatura para a troca de calor 

entre a pele e o ambiente. Apesar do gradiente no ambiente temperado ter sido 
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superior ao do quente, a taxa de sudorese, durante o exercício, foi maior no 

ambiente quente (temperado: 2,66 ± 0,50 g.m-2.min-1; quente: 4,76 ± 0,64 g.m-2.min-1), 

o que, provavelmente, aumentou a troca de calor por evaporação neste ambiente, 

quando comparada à do temperado. A perda de calor por evaporação, em ambos os 

ambientes, está refletida na redução da temperatura da testa durante o exercício, 

uma resposta que pode ser importante no controle da temperatura cerebral. 

 

Tucker et al. (2004) sugerem que as aferências dos termossensores periféricos 

seriam um dos mediadores do controle da intensidade do exercício, pois indicariam 

a capacidade de dissipação de calor. Já Ely (2010) aponta para a vasodilatação, 

vista através do aumento da temperatura da pele, como uma possível causa da 

redução do desempenho no ambiente quente, pois a redistribuição de fluxo 

sanguíneo para a pele reduziria o débito cardíaco, o que diminuiria a capacidade 

máxima aeróbica. Os resultados desta pesquisa não corroboram essas ideias, já 

que, apesar da diferença da temperatura média da pele e da frequência cardíaca, o 

desempenho não foi diferente entre os ambientes. Assim, entendemos que, na 

integração dos sinais aferentes, pelo SNC, o aumento da frequência cardíaca e da 

temperatura da pele não foram suficientes para gerar uma limitação, ou algum risco 

à homeostase, que levasse à diminuição da intensidade do esforço.  

 

Um resultado que corrobora a ideia de teleoantecipação (ULMER, 1996) foi a 

familiarização com a tarefa não interferir no desempenho; este nos mostra que, para 

a determinação do desempenho, basta, ao indivíduo, saber qual é a tarefa a ser 

cumprida. Na familiarização e nas demais situações, durante o exercício, os 

voluntários aumentaram a produção de potência nos dois minutos finais, o que é 

descrito como uma das estratégias adotadas em exercícios autorregulados (ST 

CLAIR GIBSON et al., 2006). A ocorrência do sprint é relatada, na literatura, a 10% 

do final da tarefa (ELY et al., 2010; ST CLAIR GIBSON et al., 2006), resultado 

corroborado por esta pesquisa. O comportamento escalar foi observado também 

para a PSE, o que concorda com estudos anteriores (MAUGER, JONES e 

WILLIAMS, 2009; ST CLAIR GIBSON et al., 2006); e indica que, no ambiente 

quente, foi possível manter a PSE sem que fosse preciso reduzir a produção de 

potência. 
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A falta de diferença no desempenho - entre os ambientes e após a familiarização - e 

o comportamento escalar da PSE sugerem que a motivação para o exercício não 

diferiu entre as situações. Dentro dessa perspectiva, é possível supor que os 

voluntários, a partir do conhecimento da atividade a ser realizada, se dispuseram a 

ter uma quantidade de gasto energético e de estresse fisiológico. Esse balanço 

resultou na motivação dos indivíduos que, durante o exercício, foi continuamente 

influenciada pelos sinais aferentes do sistema, e determinou os eferentes. A 

coordenação entre aferência e eferência resultou nas oscilações de potência 

(NOAKES, ST CLAIR GIBSON e LAMBERT, 2005) que, vistas em conjunto no final 

do exercício, geraram a curva de desempenho – chamada, pela literatura, de 

estratégia (MAUGER, JONES e WILLIAMS, 2009; ST CLAIR GIBSON et al., 2006). 

Analisada dessa forma, a estratégia seria o resultado da motivação para o exercício, 

e não um planejamento inflexível, feito previamente, pelos indivíduos. 

 

Como é possível perceber através dos resultados e da interpretação dada a eles, 

bem como das referências utilizadas neste trabalho, é evidente a importância da 

medida da temperatura interna para os estudos que se propõem a ter como objeto 

de investigação a termorregulação. A temperatura auricular, neste trabalho, mostrou-

se como um método adequado para avaliação da temperatura interna, através da 

análise de Bland-Altman (BLAND e ALTMAN, 1995). Apesar da concordância 

apresentada, somente houve associação significativa, entre os dois métodos, 

durante o exercício; e essa foi forte quando considerados os dados do exercício no 

ambiente quente – situação em que, inclusive, as curvas da temperatura retal e 

auricular se sobrepõem. Essas diferenças entre as situações nos levam a concluir 

que a escolha do método de medida deve ser feita considerando-se a situação do 

experimento, o rigor necessário e os voluntários do estudo. Em situações, 

especialmente as de repouso, que necessitem de grande rigor na medida da 

temperatura interna, é preferível a utilização das sondas retais. Já em experimentos 

que possam considerar a oscilação apresentada pela medida da temperatura 

auricular, ou naqueles feitos com crianças, por exemplo, este método apresenta-se 

como uma boa opção. É durante o exercício físico, no entanto, que a utilização da 

temperatura auricular parece mais fidedigna às medidas obtidas através das sondas 

retais, e, principalmente no ambiente quente, esta pode ser bastante adequada 

devido às vantagens como seu baixo custo e praticidade. Portanto, para a escolha 
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entre os dois métodos de medida deve-se associar o rigor pretendido à viabilidade 

experimental. 
 
Todas as variáveis analisadas no plasma e no sangue tiveram seus valores 

corrigidos pela variação do volume plasmático (KARGOTICH et al., 1998). Neste 

estudo, a taxa de sudorese (EL-SAYED, ALI e ALI, 2005) não foi responsável pela 

alteração do volume plasmático encontrada, pois a variação da massa corporal com 

o exercício foi inferior a 1%, nos dois ambientes estudados. Por todas as coletas de 

sangue terem sido feitas com os voluntários, rigorosamente, na mesma posição, a 

influência da postura (KARGOTICH et al., 1998) também é descartada como um 

fator que levou à redução do volume plasmático. Uma possível explicação para essa 

redução é a hemoconcentração. Observada durante o exercício, a 

hemoconcentração ocorre devido à passagem de líquido do espaço intravascular 

para o interstício dos músculos ativos (SENAY, ROGERS e JOOSTE, 1980), o que 

ocorre através de gradiente osmótico que, por sua vez, pode ser causado por 

metabólitos, como o lactato (KARGOTICH et al., 1998). Um mecanismo alternativo 

seria a chamada autotransfusão (LAUB et al., 1993; FLAMM et al., 1990). Essa 

hipótese considera especialmente o baço que, ao ter seu volume sanguíneo 

reduzido durante o exercício, liberaria grande quantidade de células no sangue, pois 

apresenta elevado hematócrito (entre 70 e 80%). A resposta de hemoconcentração 

e a consequente redução do volume plasmático, em exercício em cicloergômetro, 

são dependentes da intensidade do esforço (FLAMM et al., 1990; SENAY, ROGERS 

e JOOSTE, 1980), ocorrendo mesmo em exercícios com duração de apenas 30 

segundos, mas que apresentam alta intensidade (RETALLICK et al., 2007). 

Considerando as características do exercício deste estudo, como a intensidade 

média de 78% da Pmax, a elevada concentração de lactato e a ocorrência de um 

sprint nos minutos finais do exercício, essas explicações são plausíveis de serem 

adotadas para a compreensão da redução do volume plasmático observada.  

 

O gráfico 15(A) mostra que a concentração de espécies reativas de oxigênio (ERO) 

não foi diferente entre as situações ou, em cada situação, do momento pré. A adição 

de PDB, um reagente que mimetiza a ação da DAG - ativador da PKC (NEWTON, 

2001) -, não resultou, no ambiente temperado, em um aumento da produção de 

ERO, o que discorda dos dados apresentados pela literatura (SAHLIN et al., 2010; 
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SUREDA et al., 2009; SILVA, 2008). A diferença entre os resultados dos estudos 

pode ser atribuída aos diversos métodos adotados – tanto em relação às técnicas 

para a medida da produção de ERO (SUZUKI et al., 1996) quanto ao tipo de  

protocolo e à intensidade do exercício físico (SUREDA et al., 2009). Neste estudo, 

como as medidas foram realizadas no sangue, é possível que a capacidade 

antioxidante do meio tenha interferido nos resultados (MEDINA et al., 2007; SUZUKI 

et al., 1996). Já no ambiente quente, a adição de PDB levou a um aumento da 

produção de ERO na amostra pós-exercício, o que mostra que houve um aumento 

da capacidade de ativação da via DAG-PKC. É possível que essa resposta seja 

explicada pela maior temperatura final alcançada após o exercício no ambiente 

quente. Especulamos que o aumento da temperatura possa ter levado à ativação de 

canais de potencial transitório (TRP) termossensíveis, os termoTRP (PANTALER e 

LÜCKHOFF, 2009; ROMANOVSKY, 2007; LI, WESTWICK e POLL, 2002), o que 

resultaria em um aumento do influxo de cálcio intracelular (PANTALER e 

LÜCKHOFF, 2009; LI, WESTWICK e POLL, 2002). Como a ativação da PKC 

convencional pelo DAG acontece através de uma sinergia com o cálcio (NEWTON, 

2001), e essa condição é mantida com a utilização de éster de forbol em 

concentração submáxima para a ativação celular (TAUBER, 1987), é tentador supor 

que a maior concentração intracelular de cálcio das células coletadas, na situação 

quente, permitiu que o PDB levasse a uma maior ativação da via DAG-PKC.  

 

Contudo, a maior capacidade de produção das ERO pela via DAG-PKC, no 

ambiente quente, não foi suficiente, neste estudo, para causar um aumento da 

concentração de ERO que levasse à redução do desempenho, quando comparado 

ao realizado no ambiente temperado. Para essa resposta, a explicação anterior - 

relacionada à frequência cardíaca e temperatura da pele - também parece 

adequada: ao ser, o aumento da atividade da via para a produção de ERO, 

integrado aos demais sinais, ele não representou um risco frente ao qual a 

intensidade do exercício precisaria ser reduzida. A inexistência desse risco parece 

dever-se à capacidade antioxidante do plasma e está refletida na concentração de 

malondialdeído (MDA); pois a capacidade antioxidante foi suficiente para neutralizar 

a produção das ERO, o que não resultou em alteração dos marcadores do dano 

oxidativo.  
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Apesar da produção de ERO não ter sido diferente entre as situações (GRÁFICO 15 

A), houve associação positiva da produção de ERO após o exercício no ambiente 

quente com a média da potência e com a temperatura interna. Como essa 

associação não ocorreu no ambiente temperado, é possível que a maior temperatura 

interna, no ambiente quente, tenha influenciado essa relação – já descrita na 

literatura (MUJAHID et al., 2005; MOOREN et al., 2005; ZUO et al., 2000; 

FLANAGAN, MOSELEY e BUETTNER, 1999; ANDO et al., 1997). Como a elevação 

da temperatura resultou em um maior potencial para a produção de ERO - o que foi 

mostrado pela adição de PDB - e a medida da concentração de ERO foi feita no 

sangue, arriscamos propor que a maior produção de ERO no ambiente quente levou 

a um aumento da utilização dos antioxidantes da amostra; assim, quanto mais 

elevada a temperatura a que foi submetido o sangue, maior foi a quantidade de ERO 

que, consequentemente, apareceram no ensaio - o que resultou nas associações 

positivas e significativas.   

 

A capacidade antioxidante neutralizou a maior produção de ERO do exercício no 

ambiente quente, sem que sua concentração fosse reduzida. Considerando que a 

concentração de antioxidantes é o balanço entre a produção e utilização destes, 

supomos que, nessa situação, houve uma maior produção de antioxidantes. Essa 

colocação, juntamente com as associações entre a capacidade antioxidante e a 

potência média, apresentada no gráfico 18, e entre a concentração de ERO e 

potência média (GRÁFICO 16 B), apontam em direção aos dados, existentes na 

literatura, que mostram o papel sinalizador das ERO para a produção de agentes 

antioxidantes (JACOBS, DONOVAN e ROBINSON, 2009; LECARPENTIER, 2007; 

RAMEL, WAGNER e ELMADFA, 2004).  

 

As análises relativas ao estado redox vêm contemplar uma das vias aferentes 

entendidas como integrantes da sinalização para a fadiga, já sugerida por nosso 

grupo em 1998 (RODRIGUES e SILAMI-GARCIA, 1998), mas que ainda não havia 

sida investigada em nosso laboratório. Os resultados apresentados corroboram a 

proposição de que a interferência das ERO sobre as células é um mecanismo de 

proteção (REID, 2008) e a adoção dos modelos integrados para a compreensão da 

fadiga, pois a alteração de um componente - a capacidade de produção das ERO - 
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não interferiu de forma linear no desempenho físico durante o exercício no ambiente 

quente.  

 

Durante o esforço físico, há um aumento da captação de glicose como resultado da 

coordenação entre as taxas de disponibilidade de glicose, de seu transporte através 

da superfície de membrana pela estimulação do transportador GLUT-4 e de sua 

utilização através da glicólise (HARGREAVES, 2006; ROSE e RICHTER, 2005). 

Neste estudo, constatou-se uma redução da concentração da glicose sanguínea 

após o exercício em ambiente quente. Um fator determinante na captação de glicose 

é a intensidade do exercício (HARGREAVES, 2006), que não foi diferente entre as 

duas situações e, portanto, deve ser excluída como explicação. A resposta 

encontrada pode estar relacionada ao aumento da taxa metabólica dependente da 

temperatura (GILLOOLY, 2001), geralmente referenciado como o efeito Q10, o que 

levaria a uma maior demanda energética. Além disso, é possível que o aumento da 

captação de glicose e da atividade da via glicolítica envolvam a produção de ERO 

(MERRY  et al., 2010; PINHEIRO et al., 2010; KATZ, 2007) - já que, neste estudo, a 

capacidade de produção das ERO apresentou-se elevada após o exercício no 

ambiente quente. O mecanismo sugerido para essa maior captação de glicose 

dependente das ERO seria através do aumento da translocação de GLUT-4 tanto 

por uma maior ativação da proteína quinase dependente de AMP (AMPK) (KATZ, 

2007), quanto por via independente desta (MERRY et al., 2010). Além disso, as 

ERO parecem influenciar a atividade das enzimas hexoquinase e fosfofrutoquinase, 

ambas pertencentes à via glicolítica (PINHEIRO et al., 2010). 

 

A degradação da glicose sanguínea e do glicogênio intramuscular - substratos 

essenciais para a ressíntese de ATP durante o exercício - pode levar à produção de 

lactato, um precursor para a gliconeogênese no fígado e um substrato para o 

músculo cardíaco e esquelético (BROOKS, 2009; HARGREAVES, 2006). A relação 

entre essa produção e remoção do lactato determina a sua concentração (BROOKS, 

2009). Neste estudo, é interessante observar redução da concentração de lactato 

durante o repouso. A partir das considerações acima, e da relação entre a produção 

de lactato e a intensidade de esforço físico (BROOKS, 2009; HARGREAVES, 2006), 

podemos supor que a redução da concentração de lactato, durante o repouso, 

ocorreu devido a uma menor atividade motora, quando comparada àquela dos 
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momentos que antecederam a coleta pré-repouso. Durante o exercício, como era 

esperado, houve um aumento da concentração de lactato. A intensidade média do 

exercício foi superior à colocada como referência para a troca entre a predominância 

do metabolismo de lípides para o de carboidratos (BROOKS e MERCIER, 2002). 

Acima dessa intensidade, ocorreria o acúmulo de lactato, pois sua produção seria 

maior que a remoção (BROOKS, 2009; BROOKS e MERCIER, 2002). Além de, em 

média, a intensidade de o exercício ter sido alta (78% Pmax), ao final do exercício os 

voluntários realizaram um sprint com intensidade média de 90% Pmax. Dessa forma, 

a elevação da concentração de lactato pode ter ocorrido tanto em função da 

intensidade média, quanto da alta intensidade desenvolvida ao final do protocolo. O 

aumento não foi diferente entre os ambientes, o que pode ser explicado pela 

intensidade média do exercício não ter sido diferente entre eles, e permite supor que 

a produção de ERO a partir do lactato (BROOKS, 2009) não diferiu entre as 

situações. 

 

Os resultados deste estudo, assim como os dados de outros trabalhos do nosso 

laboratório (BORBA, 2009; CARVALHO, 2009; FERREIRA JÚNIOR, 2009; MARTINI, 

2009; GOMES, 2008), indicam que, em protocolos onde o indivíduo pode 

autorregular a intensidade do exercício, fatores compreendidos como estressantes 

para o organismo podem ser compensados e não se refletirem no desempenho 

físico. Analisados em conjunto, esses achados mostram que, na interação entre os 

fatores, a redundância e a dinâmica fisiológicas resultaram na estabilidade do 

sistema - garantindo que os riscos presentes na situação mais estressante não 

fossem suficientes para reduzir a motivação para o exercício, quando comparada 

àquela da situação controle -; o que está em acordo com o Modelo Integrado 

(MARTINI, 2009) e reforça a adoção de uma explicação holística para a fadiga e de 

sua compreensão enquanto um comportamento. Dentro dessa perspectiva, a 

sugestão da presença das redes de interações hierárquicas, para a avaliação dos 

riscos e benefícios do esforço físico, e da existência de um comportamento 

econômico em relação ao exercício, são propostas que trazem contribuições para o 

atual entendimento da fadiga. Como faz parte da ciência a combinação entre sua 

história, interpretação e reinterpretação de resultados, nos reservamos os tropeços e 

acertos de enxergar a fadiga com um olhar contemporâneo; tendo, ao lado da 

certeza da vontade de acertar, a lucidez de nossa limitação temporal.  
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7 CONCLUSÕES 

 
 

1) A interação entre as respostas termorregulatórias autonômicas e 

comportamentais, proporcionada pela autorregulação da intensidade do 

exercício pelos voluntários, foi suficiente para controlar a taxa de acúmulo de 

calor, o que permitiu que o desempenho físico no ambiente quente não fosse 

diferente daquele realizado no temperado.  

 

2) A redução da concentração de glicose, o aumento da frequência cardíaca e o 

aumento da capacidade de produção de ERO no ambiente quente nos 

mostram que, na integração central dos sinais aferentes para o controle da 

intensidade do exercício, a alteração destas respostas não determinou a 

redução do desempenho, quando comparado àquele do temperado.  
 

3) Apesar da maior sensibilidade da via DAG-PKC para a produção de ERO, no 

ambiente quente, o exercício com intensidade autorregulada não resultou em 

estresse oxidativo em nenhum dos ambientes; isso mostra que a capacidade 

antioxidante do plasma foi suficiente para neutralizar as ERO. 
 

4) A medida da temperatura auricular é um método adequado para avaliação da 

temperatura interna, principalmente durante o exercício físico no ambiente 

quente. 
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ANEXO I - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG 
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ANEXO II - Questionário PAR-Q 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAR-Q 

1 - Seu médico já disse que você possui um problema cardíaco e recomendou atividades 
físicas apenas sob supervisão médica? 

Sim       Não  

2 - Você tem dor no peito provocada por atividades físicas? 

Sim       Não  

3 - Você sentiu dor no peito no último mês? 

Sim       Não  

4 - Você já perdeu a consciência em alguma ocasião ou sofreu alguma queda em virtude de 
tontura? 

Sim       Não  

5 - Você tem algum problema ósseo ou articular que poderia agravar-se com a prática de 
atividades físicas? 

Sim       Não  

6 - Algum médico já lhe prescreveu medicamento para pressão arterial ou para o coração?  

Sim       Não  
7 - Você tem conhecimento, por informação médica ou pela própria experiência, de algum 
motivo que poderia impedi-lo de participar de atividades físicas sem supervisão médica? 

Sim       Não  
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ANEXO III - Questionário Internacional de Atividade Física – versão 6 
 

Nome: __________________________________ 
 
Data: ___/ ___ / ___ Idade : ____Sexo: F ( ) M ( ) 
 
Ocupação: ________________ Cidade: ________ 
 
Nós queremos saber quanto tempo você gasta fazendo atividade física em uma semana NORMAL. Por 
favor, responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo. Para responder considere as 
atividades como meio de transporte, no trabalho, exercício e esporte. 
 
1a. Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades LEVES ou MODERADAS por pelo 
menos 10 minutos, que façam você suar POUCO ou aumentam LEVEMENTE sua respiração ou 
batimentos do coração, como nadar, pedalar ou varrer: 
(a) _____ dias por SEMANA 
(b) Não quero responder 
(c) Não sei responder 
 
1b. Nos dias em que você faz este tipo de atividade, quanto tempo você gasta fazendo essas atividades 
POR DIA? 
(a)_____ horas _____ minutos. 
(b) Não quero responder 
(c) Não sei responder 
 
2a . Em quantos dias de uma semana normal, você realiza atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 
minutos , que façam você suar BASTANTE ou aumentem MUITO sua respiração ou batimentos do 
coração, como correr e nadar rápido ou fazer jogging: 
(a) _____ dias por SEMANA 
(b) Não quero responder 
(c) Não sei responder 
 
2b. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo você gasta fazendo essas atividades POR 
DIA? 
(a)_____ horas _____ minutos 
(b) Não quero responder 
(c) Não sei responder 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA NO TRABALHO 
 
1a.Atualmente você trabalha ou faz trabalho voluntário fora de sua casa? Sim ( ) Não ( ) 
1b. Quantos dias de uma semana normal você trabalha? ______ dias 
Durante um dia normal de trabalho, quanto tempo você gasta: 
1c . Andando rápido:_____ horas______ minutos. 
1d. Fazendo atividades de esforço moderado como subir escadas ou carregar pesos leves: ____ horas____ 
minutos. 
1e. Fazendo atividades vigorosas como trabalho de construção pesada ou trabalhar com enxada, escavar: 
___ horas_____ minutos. 
 
ATIVIDADE FÍSICA EM CASA 
 
Agora, pensando em todas as atividades que você tem feito em casa durante uma semana normal: 
 
2a . Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades dentro da sua casa por pelo menos 10 
minutos de esforço moderado como aspirar, varrer ou esfregar: 
(a) _____ dias por SEMANA 
(b) Não quero responder 
(c) Não sei responder 
 
2b. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo você gasta fazendo essas atividades POR 
DIA? _______ horas _____ minutos. 
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2c. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades no jardim ou quintal por pelo menos 10 
minutos de esforço moderado como varrer, rastelar, podar: 
(a) _____ dias por SEMANA 
(b) Não quero responder 
(c) Não sei responder 
 
2d. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo você gasta POR DIA? 
_______ horas _____ minutos. 
 
2e. Em quantos dias de uma semana normal você faz atividades no jardim ou quintal por pelo menos 10 
minutos de esforço vigoroso ou forte como carpir, arar, lavar o quintal: 
(a) _____ dias por SEMANA 
(b) Não quero responder 
(c) Não sei responder 
 
2f. Nos dias que você faz este tipo de atividades quanto tempo você gasta POR DIA? 
_______ horas _____ minutos. 
 
 
ATIVIDADE FÍSICA COMO MEIO DE TRANSPORTE 
 
Agora, pense em relação a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a outro em uma semana normal. 
 
3a. Em quantos dias de uma semana normal você caminha de forma rápida por pelo menos 10 minutos 
para ir de um lugar para outro? (Não inclua as caminhadas por prazer ou exercício) 
(a) _____ dias por SEMANA 
(b) Não quero responder 
(c) Não sei responder 
 
3b. Nos dias que você caminha para ir de um lugar para outro quanto tempo POR DIA você gasta 
caminhando? (Não inclua as caminhadas por prazer ou exercício) _______ horas _____ minutos. 
 
3c. Em quantos dias de uma semana normal você pedala 
rápido por pelo menos 10 minutos para ir de um lugar para 
outro? (Não inclua o pedalar por prazer ou exercício) 
(a) _____ dias por SEMANA 
(b) Não quero responder 
(c) Não sei responder 
 
3d. Nos dias que você pedala para ir de um lugar para outro quanto tempo POR DIA você gasta 
pedalando? (Não inclua o pedalar por prazer ou exercício) 
_______ horas _____ minutos. 
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APÊNDICE I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: 

Estresse oxidativo durante o exercício realizado em ambiente quente 
 

Convidamos  você  para  ser  voluntário  do  projeto  de  pesquisa  intitulado  “Estresse  oxidativo 
durante  o  exercício  realizado  em  ambiente  quente”,  cujo  objetivo  é  avaliar  o  efeito  de  um 
exercício intenso, sob estresse hipertérmico, sobre o estresse oxidativo. 
 
Você passará, em dias diferentes, por uma avaliação  física, uma  sessão de  familiarização  com o 
protocolo de  exercício  físico desta pesquisa  e por quatro  situações  experimentais. Na  avaliação 
física  serão  feitas  as  medidas  de  massa  corporal,  estatura,  percentual  de  gordura  e  potência 
máxima em um teste com intensidade progressiva. Na sessão de familiarização, você fará o mesmo 
protocolo de exercício a  ser  realizado nas  situações experimentais: um exercício com velocidade 
máxima, em uma bicicleta, durante 20 minutos.  
 
As quatro  situações experimentais  serão as  seguintes: 1) permanecer em  repouso em ambiente 
temperado  (23°C  e  50% U.R.A),  2)  realizar  o  exercício  na  bicicleta  em  ambiente  temperado,  3) 
permanecer  em  repouso  em  ambiente  quente  (35°C  e  60% U.R.A)  e  4)  realizar  o  exercício  em 
ambiente quente. As situações experimentais acontecerão em dois dias distintos, com um intervalo 
de uma  semana entre elas, pois o exercício em ambiente quente  será  feito após o  repouso em 
ambiente quente, no mesmo dia experimental, assim como o exercício e o repouso em ambiente 
temperado. 
 
Nos dias  experimentais,  você deverá  chegar  ao  laboratório  em  jejum,  fará o desjejum que  será 
fornecido pelos pesquisadores e será feita a punção venosa e uma primeira coleta de sangue. Você 
será  encaminhado  para  o  vestiário  para  a  colocação  da  sonda  retal  e  da  roupa  adequada  e 
padronizada para o teste (bermuda e tênis). A sonda retal é feita de um material flexível, possui 3,5 
mm  de  diâmetro  e  deverá  ser  inserida  a  cerca  de  11  cm  do  esfíncter  anal  ‐  distância  que  virá 
marcada na sonda. A sonda retal é esterilizada através de processos químicos e sua utilização não 
oferece  qualquer  tipo  de  risco.  Para  o  registro  da  temperatura,  a  sonda  é  conectada  a  um 
teletermômetro.   Antes do exercício físico, será entregue para você um recipiente descartável no 
qual você deve urinar. Será utilizada uma gota de urina para a medida da densidade da sua urina, o 
que permitirá a nós verificarmos o seu estado de hidratação. Caso você não esteja hidratado, será 
fornecida  água  para  você.  Você  entrará  na  câmara  ambiental  permanecerá  assentado  por  20 
minutos. Após esse tempo, será coletada uma amostra de sangue e novamente sua massa corporal 
e densidade da urina serão medidas. Você será encaminhado para a câmara ambiental para realizar 
o  exercício  físico. Durante  o  exercício,  serão medidas  as  seguintes  variáveis:  temperatura  retal, 
temperatura auricular (com um termômetro digital), temperatura da pele no peito, braço, coxa e 
perna  (através  de  um  sensor  que  será  afixado  na  pele),  a  frequência  cardíaca,  as  variáveis  de 
desempenho – potência, distância percorrida e velocidade ‐ e a sua percepção subjetiva do esforço. 
Após o término do teste será feita outra punção venosa para a coleta de sangue. Em cada uma das 
coletas de sangue o volume retirado será de 13 mL. 
 
Todos os seus dados pessoais serão confidenciais, sua  identidade não será revelada publicamente 
em  hipótese  alguma  e  somente  os  pesquisadores  envolvidos  neste  estudo  terão  acesso  a  essas 
informações.  Os  dados  coletados  serão  utilizados  para  fins  de  pesquisa  e  ensino  e  ficarão 
arquivados no Laboratório de Fisiologia do Exercício por 5 anos. Após este período, os dados farão 
parte de um banco de dados de pesquisas do LAFISE.  
Os riscos deste estudo são relativamente pequenos e estão associados com a prática de exercícios 
físicos, como o surgimento de lesões músculo‐esqueléticas e incômodos causados pela dor durante 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Universidade Federal de Minas Gerais 
Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Laboratório de Fisiologia do Exercício - LAFISE 
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e após a realização de um exercício com intensidade máxima; além do possível risco de hematomas 
e  pequenas  alterações  de  pressão  arterial  causados  pela  punção  venosa.  Caso  ocorra  efeitos 
adversos  do  exercício,  os  pesquisadores  o  levarão,  em  carro  próprio,  para  o  serviço  de  pronto 
atendimento da UFMG. 
 
Não  está  prevista  qualquer  forma  de  remuneração  para  os  voluntários.  Todas  as  despesas 
especificamente  relacionadas ao estudo  são de  responsabilidade do  Laboratório de Fisiologia do 
Exercício (LAFISE) da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG.  
 
Você dispõe de total  liberdade para esclarecer as questões que possam surgir durante a pesquisa. 
Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com as pesquisadoras responsáveis pelo estudo: Dra. 
Danusa Dias Soares,  tel. 3409‐2334 e Michele Macedo Moraes. 3409‐2334/ 8317‐9869 ou com o 
Comitê de Ética em Pesquisa: Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 – Unidade Administrativa II – 2º 
andar, sl. 2005 cep. 31270901 ‐ BH/MG,; tel.: 34094592; email: coep@prpq.ufmg.br. Você poderá se 
recusar a participar deste estudo e/ou abandoná‐lo a qualquer momento, sem precisar se justificar 
e  sem  que  isso  seja motivo  de  qualquer  tipo  de  constrangimento  para  você.  As  pesquisadoras 
podem  decidir  sobre  a  sua  exclusão  do  estudo  por  razões  científicas,  sobre  as  quais  você  será 
devidamente informado. 
 
Antes de concordar em participar desta pesquisa e assinar este termo, as pesquisadoras deverão 
responder todas as suas dúvidas e, se você concordar em participar do estudo, deve ser entregue 
uma cópia deste termo para você.  
 
 
CONSENTIMENTO 
 
Acredito  ter  sido  suficientemente  informado  a  respeito  de  todos  os  dados  que  li  e 
concordo,  voluntariamente,  em  participar  do  estudo  “Estresse  oxidativo  durante  o 
exercício realizado em ambiente quente”, que será realizado no Laboratório de Fisiologia 
do  Exercício  da  Escola  de  Educação  Física,  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 

 
Belo Horizonte _____ de ____________de 2009 

 
Assinatura do voluntário: 
                                               Nome:  
 
 
Declaro que expliquei os objetivos deste estudo para o voluntário, dentro dos limites dos meus 
conhecimentos científicos. 
 
 

 
                   Michele Macedo Moraes 
   Mestranda em Ciências do Esporte – EEFFTO/ UFMG 

 
 

 
                      Dra. Danusa Dias Soares 
               Professora da EEFFTO/ UFMG 
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APÊNDICE II – Formulário para o Registro Alimentar 
 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO REGISTRO ALIMENTAR 
 

Refeição Alimento Quantidade 
Café da manhã 

(07h) 
Leite integral 
Nescau 
Biscoito água e sal 
Manteiga 
Mamão 

1 copo de requeijão 
2 colheres de sopa 
5 unidades 
1 ponta de faca 
½ unidade 

Lanche (10h) Banana prata 1 unidade 
 

Almoço 
(12h30min) 

Arroz 
Feijão 
Filé de peito de frango 
Alface 
Tomate 
Suco de laranja (refresco) 

2 colheres de servir 
1 concha média 
1 unidade  
2 folhas 
2 fatias 
1 copo de requeijão 

 
Lanche  
(15h) 

Pão de sal 
Queijo mussarela 
Leite integral 
Presunto 
Manteiga 

1 unidade 
1 fatia 
1 copo de requeijão 
1 fatia  
1 ponta de faca 

Lanche  
(17h) 

Suco de Frutas (refresco) 
Salgado assado (pastel) 

1 copo de requeijão 
1 unidade (grande) 

 
Jantar  
(20h) 

 
 

Arroz 
Feijão 
Coxa assada 
Macarrão à bolonhesa 
Suco de limão (clight) 

1 colher de servir 
1 concha média 
1 unidade 
4 pegadores 
1 copo de requeijão 

Observações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

 

Voluntário: __________________________________________    Data: ____/____/ 
2009 
 

 
REGISTRO ALIMENTAR (anterior ao 1° dia de teste) 

 
Refeição Alimento Quantidade 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS / EEFFTO – LAFISE
Projeto: Estresse oxidativo durante o exercício físico em ambiente quente
Mestranda: Michele Macedo Moraes 
Orientadora: Dra. Danusa Dias Soares 
Ano: 2009 



97 
 

 

Voluntário: __________________________________________    Data: ____/____/ 
2009 
 

 
REGISTRO ALIMENTAR (anterior ao 2° dia de teste) 

 
Refeição Alimento Quantidade 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS / EEFFTO – LAFISE
Projeto: Estresse oxidativo durante o exercício físico em ambiente quente
Mestranda: Michele Macedo Moraes 
Orientadora: Dra. Danusa Dias Soares 
Ano: 2009 
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APÊNDICE III - Ordem de leitura das amostras de sangue - ERO 
(SORTEIO) 

 
 

 
 

 
Legenda da ordem de leitura: 
 
 
Amostras:          Sangue pré-repouso 
                          Sangue pré-repouso + PDB 
                          Sangue pós-repouso 
                          Sangue pós-repouso + PDB 
                          Sangue pós-exercício 
                          Sangue pós-exercício + PDB 

1

2

3

4

5

6

Ordem de leitura 
Voluntário Situação

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 
A 4 5 3 2 1 6 

5 
B 4 1 3 2 6 5 
A 1 3 6 4 2 5 

6 
B 5 6 4 1 3 2 
A 6 2 1 3 5 4 

7 
B 1 6 5 2 4 3 
A 4 6 1 2 3 5 

8 
B 4 5 6 2 1 3 
A 2 1 6 3 4 5 

9 
B 6 3 4 2 1 5 
A 3 4 6 5 1 2 

10 
B 3 6 2 4 5 1 
A 5 2 4 1 6 3 

11 
B 2 3 1 4 5 6 
A 3 2 5 1 6 4 

12 
B 4 6 3 2 5 1 
A 3 2 6 1 4 5 

13 
B 2 5 1 6 2 3 
A 2 6 3 5 4 1 

C
ol

et
as

 

14 
B 1 4 5 3 2 6 

 

Codificação das situações (sorteio): 
 

A: Repouso e exercício no ambiente temperado 

(24 ° C / 60% URA) 
B: Repouso e exercício no ambiente quente  

(35° C / 60% URA) 
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