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Apresentação

Caro aluno,

Bem-vindo ao estudo da disciplina Fisiologia do Exercício.

Este é o nosso Caderno de Estudos e Pesquisa, material elaborado com o objetivo de contribuir para a realização e o 
desenvolvimento de seus estudos, assim como para a ampliação de seus conhecimentos.

Para que você se informe sobre o conteúdo a ser estudado nas próximas semanas, conheça os objetivos da disciplina, a 
organização dos temas e o número aproximado de horas de estudo que devem ser dedicadas a cada unidade.

A carga horária desta disciplina é de 60 (sessenta) horas, cabendo a você administrar o tempo conforme a sua 
disponibilidade. Mas, lembre-se, há uma data-limite para a conclusão do curso, incluindo a apresentação ao seu tutor 
das atividades avaliativas indicadas.

Os conteúdos foram organizados em unidades de estudo, subdivididas em capítulos de forma didática, objetiva e 
coerente. Eles serão abordados por meio de textos básicos, com questões para reflexão, que farão parte das atividades 
avaliativas do curso; serão indicadas, também, fontes de consulta para aprofundar os estudos com leituras e pesquisas 
complementares.

Desejamos a você um trabalho proveitoso sobre os temas abordados nesta disciplina. Lembre-se de que, apesar de 
distantes, podemos estar muito próximos.

A Coordenação
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Organização do Caderno de Estudos e Pesquisa

Apresentação: Mensagem da Coordenação.

Organização da Disciplina: Apresentação dos objetivos e da carga horária das unidades.

Introdução: Contextualização do estudo a ser desenvolvido por você na disciplina, indicando a importância desta para  
sua formação acadêmica. 

Ícones utilizados no material didático

Provocação: Pensamentos inseridos no material didático para provocar a reflexão sobre sua prática e 
seus sentimentos ao desenvolver os estudos em cada disciplina. 

Para refletir: Questões inseridas durante o estudo da disciplina para estimulá-lo a pensar a respeito 
do assunto proposto. Registre sua visão sem se preocupar com o conteúdo do texto. O importante é 
verificar seus conhecimentos, suas experiências e seus sentimentos. É fundamental que você reflita 
sobre as questões propostas. Elas são o ponto de partida de nosso trabalho.

Textos para leitura complementar: Novos textos, trechos de textos referenciais, conceitos de 
dicionários, exemplos e sugestões, para lhe apresentar novas visões sobre o tema abordado no texto 
básico.

Sintetizando e enriquecendo nossas informações: Espaço para você fazer uma síntese dos textos 
e enriquecê-los com sua contribuição pessoal.

Sugestão de leituras, filmes, sites e pesquisas: Aprofundamento das discussões.

Praticando: Atividades sugeridas, no decorrer das leituras, com o objetivo pedagógico de fortalecer o 
processo de aprendizagem.

Para (não) finalizar: Texto, ao final do Caderno, com a intenção de instigá-lo a prosseguir com a 
reflexão.

Referências: Bibliografia consultada na elaboração da disciplina.
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Organização da Disciplina

Ementa:

Os sistemas fisiológicos, suas funções e seus respectivos mecanismos de regulação para a manutenção da homeostase 
celular, do funcionamento e da integridade biológica. Noções de como a atividade física desencadeia processos de 
adaptações fisiológicas controladas nesses sistemas.

Objetivos:

•  Identificar o funcionamento dos sistemas orgânicos na manutenção da homeostase.

•  Reconhecer os mecanismos de regulação dos sistemas na manutenção das funções biológicas.

•  Identificar as adaptações fisiológicas desencadeadas pela atividade física nos sistemas orgânicos.

Unidade I – Metabolismos
Carga horária: 20 horas

Conteúdo Capítulo
Metabolismo dos Carboidratos 1
Metabolismo das Gorduras 2
Metabolismo Proteico 3

Unidade II – Produção de Energia no Exercício
Carga horária: 5 horas

Conteúdo Capítulo
Fontes de Energia 4

Unidade III – Músculo Esquelético, Estrutura e Função
Carga horária: 5 horas

Conteúdo Capítulo
Músculo 5

Unidade IV – Respostas Pulmonar, Cardiovascular e Endócrinas
Carga horária: 20 horas

Conteúdo Capítulo
Resposta Cardiovascular ao Exercício 6
Resposta Pulmonar ao Exercício 7
Custo Energético no Exercício 8
Respostas Endócrinas ao Exercício 9
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Organização da Disciplina

Unidade V – Termorregulação
Carga horária: 5 horas

Conteúdo Capítulo
Regulação da Temperatura em Atletas 10

Unidade VI – Recursos Ergogênicos
Carga horária: 5 horas

Conteúdo Capítulo
Ergogênicos Fisiológicos e Farmacológicos 11
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Introdução

A fisiologia do exercício é o ramo da ciência que investiga as respostas e as adaptações do corpo humano provocadas 
pelo exercício.

Os primeiros trabalhos desta área datam do século XVIII, contudo, somente no século XX ocorre a consolidação da 
disciplina, por meio do trabalho, envolvendo o exercício e o músculo esquelético, de três cientistas ganhadores do prêmio 
Nobel em 1923: Archibald Vivian Hill (Reino Unido), August Krogh (Dinamarca) e Otto Fritz Meyrhorf (Alemanha).

O grande crescimento da fisiologia do exercício deu-se com surgimento de sociedades profissionais, tais como o American 
College of Sports Medicine e o European College of Sports Science, que, por sua vez, levou ao grande aumento do 
número de publicações e de revistas científicas especializadas, as quais se destacam a Medicine and Science in Sports 
and Exercise, Journal of Applied Physiology, International Journal of Sports Medicine e Sports Medicine.

No Brasil, a fisiologia do exercício teve início na década de 1970 com atividades desenvolvidas pelos professores 
Maurício Leal Rocha, Claúdio Gil e Jorge Pinto Ribeiro. Na mesma época a Universidade Federal de São Paulo, pelo 
departamento de fisiologia, que foi o primeiro a implantar no Brasil a medida direta do consumo máximo de oxigênio, 
passou a desenvolver trabalhos voltados a fisiologia do exercício. Os pioneiros da universidade foram os professores 
Antonio Carlos da Silva, Turibio Leite de Barros Neto e Ivan da Cruz Piçarro e a professora Adriana K. Russo.

Nos dias de hoje, a fisiologia do exercício tem grande importância para profissionais da ciência da saúde ligados à 
atividade física e ao esporte. Quase a totalidade das equipes de alto rendimento, nas diferentes modalidades esportivas, 
possui um profissional com conhecimento na área de fisiologia do exercício chamado de fisiologista.

Apesar de essa profissão não estar regulamentada ainda, esse profissional tem como função levar ao conhecimento, 
para outros profissionais ligados ao exercício, os aspectos científicos que envolvem a respostas agudas e crônicas do 
organismo ante exercício e atividade física, potencializando os ganhos do condicionamento e diminuindo os riscos de 
incidência de lesões e overtraining.

Portanto, o objetivo da disciplina Fisiologia do Exercício, para o curso de Especialização em Nutrição Esportiva, será 
levar aos alunos os conhecimentos necessários para compreensão dos efeitos do exercício físico sobre os diversos 
sistemas orgânicos.
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Unidade I

Metabolismos

Capítulo 1 – Metabolismo dos Carboidratos

O carboidrato é o combustível preferencial para a contração muscular esquelética durante o esforço físico, sendo 
frequente a depleção das reservas endógenas associada a um baixo rendimento esportivo.

A partir do momento em que os estoques de carboidrato são relativamente limitados, a ingestão torna-se importante 
para assegurar uma disponibilidade adequada, antes, durante e após o exercício.

O glicogênio muscular e a glicose sanguínea, derivados da gliconeogênese e da glicogenólise, respectivamente, são os 
principais substratos responsáveis pela contração muscular esquelética durante o esforço físico, sendo que a fadiga é 
frequentemente associada à depleção dessas reservas de carboidratos.

O nível de utilização de glicogênio, absorção de glicose e liberação da glicose hepática são determinados principalmente 
pela intensidade e pela duração do exercício, mas podem ser modificados pela dieta precedente, bem como pelo nível 
de treinamento.

Após o exercício, a restauração dos estoques intramusculares de glicogênio é considerada prioritária, e é dependente da 
ingestão de carboidratos, devido principalmente ao aumento da insulina.

Reservas de Carboidratos

Nos mamíferos, o carboidrato ingerido entra para a corrente sanguínea como glicose, após a digestão promovida pelas 
enzimas gastrointestinais e é estocado como um polímero ramificado chamado de glicogênio.

O fígado contém a mais alta concentração de glicose (aproximadamente 250 mmol/Kg), contudo, devido ao tamanho da 
massa muscular esquelética (40% do peso corporal), este tecido é o maior local de reserva de glicogênio. A quantidade 
armazenada de glicogênio, nos músculos e no fígado, é muito influenciada pelo nível de exercício, bem como pela 
ingestão diária de carboidratos. Após um período prolongado de exercício físico, o fígado pode sofrer um completo 
esgotamento de suas reservas de glicose.

Metabolismo dos Carboidratos em Repouso

A utilização do glicogênio muscular, no repouso, é negligenciável, e o estoque de glicogênio muscular é preservado para 
o uso durante as situações de alta atividade muscular esquelética.

Embora a glicogenólise não possa contribuir com a manutenção da glicose sanguínea, a liberação de lactato pelo músculo 
esquelético, ativo e inativo, durante e após o exercício, pode ser uma precursora da gliconeogênise no fígado.
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Metabolismos Unidade I

Em contraste, o principal papel do glicogênio hepático estocado é o de manter a concentração sanguínea de glicose entre 
as refeições, assegurando um adequado suprimento para os órgãos dependentes da glicose, tais como cérebro, sistema 
nervoso central, células sanguíneas e rins. Esses tecidos são responsáveis por, aproximadamente, 75% da utilização da 
glicose no repouso, enquanto o músculo esquelético é responsável por, aproximadamente, 15% a 20%. A maior parte 
da glicose hepática utilizada em repouso, aproximadamente 75%, advêm da glicogenólise, com menor contribuição da 
gliconeogênise.

Metabolismo dos Carboidratos Durante o Exercício

Durante o exercício, tanto o aumento da disponibilidade de glicogênio muscular antes, quanto a ingestão de carboidratos 
durante a atividade física têm demonstrado uma melhoria no desempenho.

O exercício é um estímulo bastante eficiente para a absorção muscular de glicose, sendo que o aumento de sua duração 
e intensidade, em certo nível, é acompanhado pelo aumento da captação de glicose.

A distribuição de glicose e insulina para a contração do músculo esquelético sofre um aumento durante o exercício, como 
consequência de um grande aumento do fluxo sanguíneo, maior transporte de glicose e ativação das enzimas glicolíticas 
e oxidativas, responsáveis pelo seu metabolismo.

A disponibilidade dos substratos também influencia na absorção da glicose pelos músculos durante o exercício. O 
aumento da concentração de glicose no sangue resulta em maior absorção da mesma e maior disposição para a prática do 
exercício, enquanto a sua diminuição pode limitar a absorção durante os últimos estágios de uma atividade prolongada.

O aumento da absorção de glicose pelos músculos é acompanhado pela maior liberação de glicose hepática, de modo que 
a glicose sanguínea permanece em níveis acima ou levemente acima dos níveis de repouso.

Durante o exercício intenso, o grande aumento da liberação de glicose hepática resulta em hiperglicemia; em contraste, 
durante o exercício prolongado de intensidade moderada, a absorção periférica de glicose excede a liberação hepática 
desse substrato, resultando em hipoglicemia.

A amplitude do aumento da liberação de glicose hepática é determinada pela intensidade e pela duração do exercício. 
A maior parte da glicose liberada pelo fígado é derivada do processo de glicogenólise; o declínio do glicogênio hepático 
durante o esforço prolongado resulta na redução da glicose, já que a gliconeogênese, embora sofra um aumento, é 
incapaz de compensar o processo de glicogenólise.

Durante as atividades de baixa intensidade, supõe-se que as alterações do nível plasmático dos hormônios pancreáticos, 
glucagon e insulina e seus níveis molares, são cruciais para o aumento da liberação da glicose hepática. O glucagon é, 
provavelmente, mais importante durante o exercício prolongado e, sabe-se que esse hormônio estimula a gliconeogênese 
hepática.

Nos exercícios mais intensos, os aumentos da adrenalina plasmática e da atividade simpática exercem um importante 
papel, contribuindo para o aumento na liberação de glicose hepática.

Metabolismo dos Carboidratos após o Exercício

Após uma atividade física que resulta em uma depleção significativa das reservas endógenas de carboidrato, a 
restauração do glicogênio muscular é prioritária. Na falta de ingestão de carboidratos, existe ressíntese mínima de 
glicogênio, e máximos níveis são alcançados com uma ingestão relativamente alta e o mais rápido possível após o 
exercício. Nos momentos mais precoces após o exercício (até 6 horas), a ingestão de glicose ou sacarose resulta na 
elevação dos estoques de glicogênio muscular, portanto a ingestão de alimentos que contenham grandes quantidades 
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Metabolismos Unidade I

de carboidratos possui maior efeito na glicêmica, contribuindo para um aumento mais significativo dos estoques de 
glicogênio muscular do que os alimentos pobres em carboidratos.

A restauração dos estoques de glicogênio muscular está intimamente ligada ao aumento relativo da sensibilidade de 
todo o organismo à insulina, devido a depleção de glicogênio ocasionada pelo exercício. Esse fato pode explicar os 
efeitos benéficos do exercício agudo e crônico pela ação da insulina nos casos em que haja resistência a esse hormônio.

Maughan, Gleeson & Greenhaff, 2000.
Figura 1 – Conteúdo de glicogênio do músculo vasto lateral durante 

exercício em bicicleta em intensidade equivalente à 80% do VO2max. 

Diferencie o que são glicólise, gliconeogênese e glicogenólise.

Envie para seu tutor.
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Metabolismos Unidade I

Capítulo 2 – Metabolismo das Gorduras

A gordura é uma fonte de energia quase ilimitada que desempenha um papel integral no metabolismo em repouso e 
durante o exercício. Este capítulo revisa a digestão, a absorção e o metabolismo de gorduras.

A digestão e a absorção de gordura exógena que, devido a sua natureza insolúvel, é um processo extenso e mais 
complexo do que o de carboidrato e proteína. Os estoques de gordura endógena são, então, caracterizados, seguido de 
uma descrição das vias anabólicas e catabólicas que constituem o metabolismo de gordura.

A localização remota da maioria dos estoques de gordura endógena requer modos únicos de transporte na circulação 
sanguínea e por meio das membranas celulares. Finalmente, é discutida a interação desses processos no repouso e 
durante o exercício.

Digestão e Absorção de Gordura Exógena

Digestão

O processo digestivo no estômago e no intestino delgado acontece em um ambiente aquoso onde as gorduras da dieta 
têm uma tendência a se separar em uma película oleosa. Por conseguinte, as enzimas lipolíticas hidrossolúveis do 
estômago e do intestino delgado têm acesso somente à superfície das grandes gotas de gordura insolúvel, efetivamente 
reduzindo a área de superfície para as enzimas agirem. 

Para neutralizar a insolubilidade da gordura da dieta, o corpo emulsifica as grandes gotas lipídicas com as ações 
combinadas da bile e uma série de contrações no estômago. A bile é um agente emulsificante que contém ácidos biliares, 
colesterol, lecitina e pigmentos biliares e é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. As contrações no 
estômago e o processo de forçar a gordura por meio do esfínter pilórico (fig.1) produzem poderosas forças de separação. 
Esses processos combinados diminuem, suficientemente, o tamanho das gotas lipídicas, aumentando milhares de vezes 
a área de superfície exposta das gotas lipídicas para facilitar as ações das enzimas digestivas.

Figura 2 – Localização anatômica do esfínter pilórico.

Absorção

Os produtos do processo digestivo, principalmente combinações de monoglicerídios, lisolecitina, colesterol, ácidos 
graxos e bile, formam partículas chamadas micelas. As micelas hidrossolúveis cruzam a camada de água que cobre as 
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Metabolismos Unidade I

células da mucosa intestinal onde são absorvidas. O conteúdo lipídico das micelas, por vezes, difunde-se para dentro das 
células da mucosa intestinal, movendo-se ao longo de um gradiente de concentração.

A partir da absorção pelas células da mucosa intestinal, os produtos lipídicos são combinados com vitaminas lipossolúveis 
para formar grandes partículas de gordura. As partículas lipídicas passam primeiro através da circulação linfática, onde 
sofrem hidrólise intravascular seguidos pela absorção em diferentes tecidos do corpo.

Estoque de Gordura Endógena

A gordura endógena representa 90.000 a 100.000 kcal de energia ou 70% a 80% do estoque total de energia do 
corpo. Somente 2% a 3% da gordura endógena é estocada nas fibras musculares esqueléticas como triglicerídeo 
intramuscular, importante para o exercício de resistência, pois é a única fonte de gordura imediatamente disponível ao 
músculo esquelético.

Metabolismo de Gordura

Lipogênese

O fígado e o tecido adiposo são considerados os locais primários da lipogênese em humanos e a ocorrência depende do 
estado nutricional do indivíduo. Algumas pesquisas demonstram que homens não obesos, que consumiram uma refeição 
de 500 g contendo principalmente carboidrato, converteram somente uma pequena parte dessa refeição (1% a 2%) 
em gordura, portanto, sob condições normais, a conversão do carboidrato da dieta em gordura é limitada. Entretanto, 
quantidades significantes de gordura podem ser sintetizadas a partir do carboidrato se os estoques corpóreos de 
glicogênio estiverem saturados e o indivíduo continuar consumindo carboidrato em quantidades excepcionalmente altas 
(aproximadamente 15 g/kg de peso corporal).

Lipólise

Lipólise é o processo pelo qual o triglicerídeo é quebrado em ácidos graxos e glicerol e ocorre tanto intracelularmente 
como extracelularmente. O inibidor mais potente da lipólise é a insulina, e os principais ativadores são as catecolaminas, o 
hormônio do crescimento e os glicocorticoides. Os ácidos graxos derivados do plasma e/ou intramusculares são oxidados 
dentro da mitocôndria, entretanto, enquanto os ácidos graxos de cadeia curta e média podem difundir-se livremente para 
dentro da mitocôndria, os de cadeia longa precisam ser transportados do citosol para dentro da mitocôndria por duas 
enzimas de ligação, a carnitina palmitoil-transferase I e II.

Uma vez dentro da mitocôndria, os ácidos graxos com cadeias de qualquer comprimento sofrem um processo chamado 
de B-oxidação. O produto final da B-oxidação é a acetil coenzima A (acetil-CoA), que pode ser utilizado de 3 modos 
diferentes: primeiro, pode entrar no ciclo dos ácidos tricarboxílicos e ser oxidada completamente em dióxido de carbono 
e água; segundo, servir como fonte de átomos de carbono na síntese do colesterol e/ou de esteroides; e terceiro, ser 
convertida em corpos cetônicos no fígado. 

A oxidação de gordura pelo músculo esquelético em repouso e durante o exercício é dependente do transporte 
mitocondrial.

Metabolismo da gordura durante o exercício

A oxidação de gordura durante o exercício é influenciada pela intensidade, pela duração, pela disponibilidade de ácido 
graxo livre plasmático e pela disponibilidade de carboidrato.



Fi
si

ol
og

ia
 d

o 
Ex

er
cí

ci
o

14

Metabolismos Unidade I

As taxas de lipólise corporal são maiores para exercícios correspondentes a intensidade de 65% e 85% do consumo 
máximo de oxigênio (VO2max).

Numa intensidade de esforço correspondente a 25% do VO2max, a gordura fornece 86% da energia consumida, advindo 
do ácido graxo livre plasmático. Contudo, a oxidação da gordura intramuscular ocorre somente nas intensidades mais 
altas do exercício.

Isso demonstra que a gordura é principal substrato para exercícios de intensidades baixa e moderada, abaixo de 65% 
do VO2max.

Em exercícios de longa duração, há uma redução progressiva no uso da gordura intramuscular e glicogênio muscular 
devido ao esgotamento dos estoques. Esse fator é compensado pelo metabolismo aumentado ácido graxo livre plasmático 
e da glicose.

Figura 3 – Captação de oxigênio e substratos energéticos durante um exercício 
prolongado. As áreas do meio e de baixo representam a proporção da captação de 
O2 pela oxidação dos ácidos graxos livre (AGL) e da glicose sanguínea. As áreas 
de cima indicam a oxidação dos combustíveis que não são carreados pelo sangue 
(glicogênio muscular, gorduras e proteínas intramusculares).

Com as informações dadas até o momento, qual tipo de atividade 
física seria a melhor opção para um indivíduo que deseja emagrecer?
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Metabolismos Unidade I

Capítulo 3 – Metabolismo Proteico

No final da década de 1960, o interesse na área da bioquímica muscular aumentou muito graças aos conhecimentos sobre 
o metabolismo no exercício especialmente o metabolismo dos lipídios e carboidratos, contudo, questões relacionadas ao 
metabolismo proteico, recebiam atenção reduzida.

Na década de 1970 e início da década de 80, poucos estudos publicados sugeriram que o exercício físico poderia causar 
mudanças significativas no metabolismo proteico. Com a ajuda de marcadores metabólicos, os resultados têm sido 
importantes no entendimento de como o exercício físico afeta o metabolismo da proteína. 

Hoje, por exemplo, sabe-se que um decréscimo agudo e significante na síntese proteica, bem como um aumento nas taxas 
de degradação ocorrem durante e imediatamente após o exercício. Consequentemente, assumindo-se uma recuperação 
adequada entre as seções de treinamento, torna-se possível evitar os efeitos catabólicos do treinamento. 

Existe uma crescente evidência de que a ingestão proteica recomendada para indivíduos sedentários é inadequada para 
sustentar as necessidades musculares aumentadas de atletas envolvidos com modalidades de resistência muscular 
podendo, também, limitar o desenvolvimento muscular dos atletas envolvidos nas modalidades de potência muscular.

Com o exercício aeróbio, muito do aumento das necessidades de proteína se deve a um aumento na oxidação dos 
aminoácidos de cadeia ramificada, estimulado pela intensidade da atividade. A deficiência de aminoácidos, causada pelo 
exercício físico, não tem sido documentada em atletas, entretanto, o aumento representativo nas taxas de oxidação no 
exercício, poderia leva a maior necessidade de ingestão proteica. 

Os grupos que mais necessitam da proteína são os jovens atletas, em função do crescimento (crianças e adolescentes), 
e aqueles que voluntariamente restringem a energia total necessária ou muitos tipos de alimento (vegetarianos ou dietas 
visando ao emagrecimento, especialmente entre as mulheres jovens), ou em situações de dispêndio extremamente alto 
de energia, pelo treinamento.

Com relação às atividades musculares de potência, existe boa evidência de que a dieta proteica comum pode limitar 
o crescimento muscular. Ótimas quantidades parecem estar por volta de 1,5 a 1,8 g/kg (88% a 125% acima das 
recomendações normais).

Uma explicação para tal contradição poderia estar envolvida com a interação dos efeitos da ingestão muito alta com 
aqueles gerados por drogas anabólicas. Embora o uso das drogas anabólicas seja proibido desde a década de 1970, 
está bem documentada a influência desses agentes em diversos estudos publicados relativos ao requerimento proteico. 

Com o exercício de força muscular, a resposta dos carboidratos à insulina contribui para o aumento da síntese proteica 
que já se apresenta aumentada por ocasião da atividade física. Em adição, a infusão de aminoácidos após o treinamento 
também promove aumento na síntese proteica.

Consequentemente, de uma maneira análoga, os efeitos benéficos conhecidos de máxima performance ao conhecido 
tempo de absorção dos carboidratos, pode tornar possível a maximização do crescimento muscular induzido pelos 
treinamentos de potência, juntamente com recomendações específicas de período e composição dos nutrientes a serem 
ingeridos antes ou após o treinamento.

Para os atletas, as dietas com alto teor proteico são importantes para a incorporação de aminoácidos que promovam 
maior síntese proteica, induzida pelo treinamento de força.
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A ingestão de creatina, parece aumentar a curto prazo a performance, especialmente quando é feita repetidamente. 
Provavelmente, o mecanismo está relacionado com uma regeneração mais acelerada da adenosina trifosfato, resultante 
da suplementação. 

Este efeito ergogênico pode resultar num maior desenvolvimento secundário nas habilidades do treinamento.  Além 
disso, o aumento nos conteúdos de creatina intramusculares, pode induzir a síntese proteica por via aumento do volume 
hídrico das fibras. Dessa forma, a suplementação de creatina resulta num maior incremento na massa muscular quando 
comparada às situações de ausência de suplementação. 

Em vários tipos de indivíduo, tem sido relatada, a necessidade de uma dieta com teores mais elevados de aminoácidos 
em relação à média dos adultos. Nesta categoria estão incluídas as crianças, adolescentes e mulheres grávidas em 
função do crescimento; mães amamentando pelo motivo de síntese protéica elevada e cidadãos senis pela diminuída 
taxa de síntese proteica. 

Embora seja prematuro afirmar, neste grupo, ao iniciar um programa de exercícios com intensidade e frequência 
suficientes, a suplementação proteica pode ser especialmente benéfica devido ao efeito potencial da atividade física 
nas condições citadas. 

Pelo fato de não existir um risco relatado para níveis de ingestão de proteínas superiores aos normalmente recomendados 
(máximo de 2,0 g/Kg/d), quantidades ao redor de 1,1 a 1,4 g/Kg para as atividades aeróbias e 1,5 a 1,8 g/Kg/d para os 
programas de potência muscular sejam prudentes. Embora existam exceções, normalmente é possível a obtenção destes 
valores com pequenos ajustes nas dietas já existentes. 

A necessidade de uma ingestão proteica para os indivíduos fisicamente ativos tem sido debatida há anos, por tanto, 
muitos estudos ainda são necessários para se descobrir a importância das vantagens potenciais, bem como para se 
determinar recomendações mais específicas para diversos casos individuais, cujas necessidades encontram-se elevadas 
por razões diversas.
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Unidade II

Produção de Energia no Exercício

Capítulo 4 – Fontes de Energia

O processo contrátil do músculo caracteriza um mecanismo de transformação de energia. A energia química obtida pela 
hidrólise da adenosina trifosfato (ATP) será utilizada em parte para a produção de energia mecânica (trabalho) e o restante 
será dissipado como energia térmica (calor).

Essa energia química é efetivamente utilizada no acoplamento do aparelho contrátil do músculo entre os filamentos de 
actina e miosina, caracterizando o mecanismo de contração muscular. Portanto, do ponto de vista energético, a contração 
muscular é um processo de transformação de energia mecânica em térmica.

O percentual dessa energia química que será transformada em trabalho caracteriza a eficiência mecânica do movimento. 
Em condições ideais, o músculo consegue transformar 25% de energia química em trabalho, ou seja, obtém uma eficiência 
de 25%. Inevitavelmente, uma grande fração dessa energia sempre se dissipará como energia térmica, e este calor formado 
deve ser dissipado para que não interfira no próprio processo físico-químico da contração, aumentando excessivamente a 
temperatura corporal.

Para que a atividade contrátil do músculo ocorra, é necessário que a energia química do ATP seja continuamente 
reestocada, ou seja, o ATP hidrolisado deve ser constantemente ressintetizado. Para isso, o músculo utiliza-se de três 
fontes de energia: o sistema ATP-CP, também chamado de metabolismo anaeróbio alático, o metabolismo anaeróbio 
lático e o metabolismo aeróbio. Porém, o grande desafio do músculo é manter sua atividade contrátil ao mesmo tempo em 
que repõe a energia que está utilizando, estabelecendo um mecanismo de controle que regule a produção de energia em 
função da demanda. Dessa forma, este mecanismo deve ser extremamente sensível, tornando possível a manutenção da 
contração muscular nas diferentes situações de requerimento energético.

Sabendo-se que a transição do repouso para a atividade intensa pode determinar um aumento na demanda de ATP de 
até cem vezes, observa-se a importância de um mecanismo de controle que satisfaça essa necessidade metabólica do 
músculo na razão direta da intensidade em que o exercício é realizado. Mesmo com essa demanda enorme de energia, os 
mecanismos reguladores conseguem evitar que o nível de ATP intracelular decresça aquém de 40% de sua concentração 
inicial. Isso demonstra a alta eficiência no mecanismo de ajuste, que impede a depleção do ATP, que levaria a completa 
falência do mecanismo contrátil. Além disso, há sinais indicadores de fadiga que irão evitar e proteger o músculo da 
depleção dos estoques de ATP.

Portanto, a dificuldade está em se estabelecer um sinal de controle que ajuste a ressíntese de ATP à necessidade do 
músculo, compatibilizando-a com os sistemas energéticos de forma a mobilizá-los para que se tenha um mecanismo de 
ajuste adequado.

A necessidade de ATP ocorre devido ao seu consumo final realizado pelas enzimas do aparelho contrátil, as ATPases 
musculares. A intensidade do exercício sustentada pelo músculo determinará a taxa de utilização de ATP, que deve 
estar compatibilizada com a taxa de ressíntese que, consequentemente, atuará sobre os fatores reguladores das vias de 
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produção de energia. Dessa forma, os sistemas atuam em função da natureza do exercício e de suas características de 
intensidade e duração.

Didaticamente, podemos criar uma ordem hierárquica de solicitação, sendo que o primeiro sistema a ser mobilizado é o 
metabolismo anaeróbio alático ou ATP-CP (fig. 2), no qual a contração muscular é mantida basicamente às custas da 
hidrólise do ATP. A mobilização da creatina fosfato sustenta a atividade do músculo repondo o ATP hidrolisado, sendo 
sua demanda regulada pela atividade da creatina fosfato quinase (CPK). Este sistema é característico de exercícios de 
alta intensidade e curta duração, ou seja, atividades cuja duração fique em torno de seis a dez segundos, como exemplo 
a prova dos 100 m rasos no atletismo.

O sistema regulador básico desse sistema é a enzima CPK, que está presente em quantidades elevadas no citoplasma, 
sendo ativada pelo aumento do quociente ADP/ATP. Ela funciona como um tampão de ATP, ou seja, através da hidrólise 
da creatina fosfato, libera energia, tentando evitar que a concentração de ATP diminua, sendo ativada quando há 
uma tendência de queda nessa concentração. A concentração de creatina fosfato no citoplasma muscular é um fator 
limitante da atuação desse sistema energético, já que em condições normais do músculo em repouso, estaria entre 70 
e 90 milimoles por Kg de músculo seco.

Enzima – ATPase

Hidrólise Fosforilação 

ATP  ADP + P + Energia

Enzima – Creatina quinase
 CP  A + P + Energia

Figura 4 – Esquema representativo do metabolismo anaeróbio alático.

A creatina é um dos suplementos mais utilizados no mundo, e qual 
seria a fundamentação para este uso?

O principal argumento é que a suplementação de creatina consegue elevar a concentração de creatina fosfato no 
músculo em repouso, estabelecendo um potencial energético maior, para que o sistema ATP-CP possa sustentar as 
atividades de alta intensidade e curta duração. O músculo teria, em tese, a capacidade de aumentar essa concentração 
de creatina fosfato em até 120 milimoles por Kg de músculo seco, sendo esta a margem de efeito da suplementação. 
Baseado no capítulo anterior sobre a síntese proteica, qual outro argumento poderia ser utilizado para justificar a 
suplementação de creatina para atletas?

Para determinar os efeitos do exercício na concentração de creatina, tomaremos como exemplo um exercício leve, 
correspondente a 35% do consumo máximo de oxigênio (VO2max), que causará a queda na concentração de creatina 
em 10 milimoles por Kg de músculo. 

Já em um exercício moderado, da ordem de 65% do VO2max, o decréscimo da concentração de creatina fosfato atinge 
valores entre 30 e 40 milimoles por Kg de músculo. Na medida em que ocorre o aumento da produção aeróbia de ATP, 
a síntese do ATP a partir do sistema ATP-CP diminui. 

Isso significa que um indivíduo que realiza um exercício em fase estável que se sustenta às custas do metabolismo 
aeróbio, não irá, ao longo do exercício, decrescer sua concentração de creatina fosfato. Ele terá até uma reserva, devido 
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à quantidade de creatina fosfato mantida após o sistema metabólico energético assumir a demanda energética, o que 
fica bem exemplificado pelo “sprint” de um atleta ao final de uma prova de longa duração.

O metabolismo anaeróbio lático é o segundo sistema de produção de energia. Caracteriza-se pelo processo no qual 
a glicose é utilizada anaerobiamente, no citoplasma da célula muscular, até sua transformação em ácido lático, que se 
acumula no local.

Por este processo, obtém-se um saldo energético suficiente para ressintetizar 2 mols de ATP por mol de glicose 
transformada em ácido lático, mantendo a contratilidade do músculo às custas dessa ressíntese anaeróbia. 

No metabolismo anaeróbico láctico (fig. 3), o lactato é o produto final da degradação da molécula de glicose (açúcar) 
utilizada para a produção de energia (ATP). Isso ocorre porque não há oxigênio suficiente para que ocorra o sistema de 
metabolismo aeróbico.

Este, é o principal sistema de produção de energia utilizado em atividades físicas que têm duração relativamente curta, 
de 30 segundos a 90 segundos, como, por exemplo, em corridas de 400 metros, no atletismo. O lactato produzido no 
músculo vai para a corrente sanguínea e daí para o fígado, onde é removido do sangue e metabolizado.

A concentração de lactato no sangue é de aproximadamente 1,0 mmol/L a 1,8 mmol/L, em repouso e durante o exercício 
leve, quando existe equilíbrio entre sua produção muscular e sua remoção hepática.

À medida que o exercício físico se intensifica, ocorre um desequilíbrio entre a produção e remoção, com consequente 
acúmulo de lactato no sangue e aumento de sua concentração.

Esse aumento da concentração do lactato no sangue pode ser utilizado para a detecção de um índice de limitação 
funcional, o limiar anaeróbio, que tem grande utilidade no treinamento desportivo.

A energia liberada, pelos metabolismos anaeróbios alático e lático é rápida, porém relativamente pouco ATP é 
ressintetizado por estes mecanismos. Portanto temos a terceira via para a ressíntese de ATP, o metabolismo aeróbio, 
que ocorre no citoplasma e na mitocôndria.

A geração de ATP pelo metabolismo aeróbio, pela quebra da glicose, esta dividida em três etapas:

1. Glicólise (citoplasma) – o mesmo processo do metabolismo anaeróbio lático, que gera inicialmente 2 ATPs + 
2 piruvato + 2 NADH, com oxigênio suficiente, o ácido pirúvico entra na segunda etapa:

2. Ciclo de Krebs ou Ciclo do Ácido Cítrico (matriz da mitocôndria) – o ácido pirúvico e convertido em acetil-
CoA que é fracionado gerando 2 ATPs + 8 NADH + 2 FADH2. O NADH e o FADH2 são então encaminhados 
para a terceira e última etapa:

3. Cadeia Respiratória – (crista da mitocôndria) – os 8 NADH e os 2 FADH2 liberam seus elétrons (H+) ricos em 
energia gerando 3 ATPs por cada NADH e 2 ATPs por cada FADH2. Estes elétrons geram 30 ATPs advindos do 
NADH (2 da cadeia respiratória + 8 do ciclo de Krebs = 10 NADH x 3) somado a 4 ATPs advindos do FADH2 (2 
da cadeia respiratória x 2), perfazendo um total de 34 ATPs.

O fracionamento total de uma molécula de glicose, gera um total de 38 ATPs, 2 da glicólise, 2 do ciclo de Krebs 
e 34 da cadeia respiratória.

O catabolismo das gorduras, através do metabolismo aeróbio, segue a mesma linha de raciocínio do fracionamento 
do carboidrato. O fracionamento da gordura gera grande quantidade de acetil-CoA, através da oxidação beta, e o 
resultado final, portanto, também é a geração de muito ATP, cerca de 460 por molécula de gordura.

Através da desaminação a proteína pode também ser fracionada e entrar no ciclo de Krebs para fornecer energia, 
contudo não é o principal combustível, já que seu papel  central é a formação de tecidos. A proteína passa a ter um 
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papel importante como substrato energético em casos de inanição e atividades físicas extenuantes, como o caso das 
ultramaratonas.

Figura 5 – Esquema representativo da glicólise.

RESUMO SOBRE OS SISTEMAS ENERGÉTICOS

São classificados de acordo a participação do oxigênio e com o produto final nas reações químicas em:

AERÓBIO (dependente de oxigênio).

ANAERÓBIO (independente de oxigênio) Lático (presença do ácido lático como produto final da glicólise) ou 
Alático (sem ácido lático como produto final da hidrólise da CP).

CARACTERÍSTICAS DO METABOLISMO AERÓBIO

•  Responsável pelo fornecimento de energia no repouso e em exercícios de baixa a média intensidade e longa 
duração.

•  Utiliza como substrato energético a glicose, os ácidos graxos e os aminoácidos (quando glicose estiver 
diminuída).

•  As reações ocorrem no citoplasma (glicólise) + mitocôndria (Ciclo de Krebs).

•  Produtos finais das reações químicas: CO2 + H2O + ATP.

ANAERÓBIO LÁTICO

•  Responsável pelo fornecimento de energia em exercícios de alta intensidade e moderada duração.

•  Utiliza como substrato energético o glicogênio e a glicose.

•  As reações ocorrem no citoplasma (glicólise).

•  Produtos finais das reações químicas: Ácido Lático + ATP.

ANAERÓBIO ALÁTICO

•  Responsável pelo fornecimento de energia em exercícios de alta intensidade e curtíssima duração;

•  Utiliza como substrato energético a creatina fosfato (CP).
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•  As reações ocorrem no citoplasma.

•  Produtos finais das reações químicas: Cr livre + P livre + ATP.

Substrato Energético Locais de armazenamento Total de Kcal
ATP tecidos 1
CP tecidos 4

Carboidrato
glicose sérica 20
glicogênio hepático 400
glicogênio muscular 1500

Gordura

AGL séricos 7
TG séricos 75
TG muscular 2500
TG Tecido Adiposo 80000

Proteína Proteína muscular 30000
Adaptado: Williams, M. H. Nutrition for Fitness and Sport

Figura 6 – Estoques de Energia no Organismo

Um indivíduo que sai do repouso e inicia uma caminhada leve 
utilizando o metabolismo aeróbio para a ressíntese de ATP, se este 
mesmo indivíduo passa da caminhada para uma corrida máxima 
por cerca de 10 segundos, o metabolismo aeróbio é interrompido e 
passa a ser utilizado o metabolismo anaeróbio alático. Você acha 
que esta afirmação está correta? Justifique sua resposta.
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Unidade III

Músculo Esquelético, Estrutura e Função

Capítulo 5 – Músculo

Os músculos são estruturas anatômicas caracterizados pela contração, ou seja, são capazes de diminuir seu comprimento, 
como resposta a diversos tipos de estímulos. 

O músculo esquelético possui células cilíndricas, grandes, longas, sem ramificações, com estrias transversais e núcleos 
múltiplos. Tem a capacidade de contração forte, rápida e intermitente, atuando primariamente para produzir movimentos 
ou para resistir à gravidade. 

Formação do Músculo Esquelético

Quanto a formação, o músculo esquelético pode ser dividido em duas partes: 1) parte média: do músculo esquelético 
caracterizada por um ventre carnoso e vermelho, que é a parte contrátil do músculo e 2) extremidades: parte 
esbranquiçada e brilhante, muito resistentes e praticamente inextensíveis; constituídas por tecido conjuntivo denso, 
rico em fibras colágenas; em geral se prendem a duas áreas do corpo, comumente no esqueleto. 

As extremidades cilindricas ou em forma de fita são chamadas de tendões e quando são laminares, recebem a 
denominação de aponeuroses. 

As duas áreas do corpo em que as extremidades se prendem são chamadas de origem e inserção. Origem é a parte do 
corpo que permanece fixa durante a contração do ventre muscular, enquanto a inserção é a parte do corpo que se move 
durante a contração do ventre muscular. 

Os tendões e os ligamentos são estruturas adaptadas para exercer a função de transmitir as cargas do músculo para 
o osso (tendão) ou de osso para osso (ligamento). A função principal de ambos é modular a transmissão das forças, 
de maneira que não haja concentração brusca de cargas entre os vários componentes do sistema musculoesquelético. 

A disposição paralela das fibras pode ser encontrada tanto nos músculos longos quanto nos músculos largos. Nos 
músculos longos é muito comum notar-se uma convergência das fibras musculares em direção aos tendões de origem 
e inserção, de tal modo que na parte média o músculo tem maior diâmetro que nas extremidades e por seu aspecto 
característico é denominado fusiforme. Nos músculos largos, as fibras podem convergir para um tendão em uma das 
extremidades, tomando o aspecto de leque. 

A disposição oblíqua das fibras ocorre nos músculos penados (lembrando uma pena); se os feixes musculares se 
prendem numa só borda do tendão fala-se em músculo unipenado; se os feixes se prendem nas duas bordas do tendão, 
será bipenado; se os feixes se dispõem em varias direções é chamado de multipenado. 
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Segue a seguir a classificação do músculo esquelético segundo a ação que realizam: 

•  músculo agonista: é o agente principal na execução de um movimento. São divididos em motores primários 
(os que participam intensamente da execução do movimento) e secundários; 

•  músculo antagonista: é aquele que se opõe ao trabalho de um agonista 

•  músculo sinergista: aquele que atua no sentido de eliminar algum movimento indesejado que poderia ser 
produzido pelo agonista 

•  músculo fixador: fixam um segmento do corpo para permitir um apoio básico nos movimentos executados 
por outros músculos. Para muitos é uma subcategoria dos sinergistas. 

Organização do Músculo Esquelético

Os músculos esqueléticos estão revestidos por uma lâmina delgada de tecido conjuntivo, o perimísio composto de feixes 
de fibras chamado de epimísio que por sua vez é formado por fibras musculares, cada fibra é envolta pelo endomísio. 

No citoplasma da fibra muscular esquelética há muitas miofibrilas contráteis, constituídas por filamentos compostos 
por dois tipos principais de proteínas: a actina e a miosina. Filamentos de actina e miosina originam um padrão bem 
definido de estrias (faixas) transversais alternadas, claras e escuras. 

Essa estrutura existe somente nas fibras que constituem os músculos esqueléticos, que são por isso chamados músculos 
estriados. Em torno do conjunto de miofibrilas de uma fibra muscular esquelética situa-se o retículo sarcoplasmático, 
especializado no armazenamento de íons cálcio (fig. 7).

As miofibrilas são constituídas por unidades que se repetem ao longo de seu comprimento, denominadas sarcômeros. 
A distribuição dos filamentos de actina e miosina varia ao longo do sarcômero. As faixas mais extremas e mais claras 
do sarcômero, chamadas faixa I, contêm apenas filamentos de actina. Dentro da faixa I existe uma linha que se cora 
intensamente, denominada linha Z, que corresponde a várias uniões entre dois filamentos de actina. A faixa central, 
mais escura, é chamada  faixa A, cujas extremidades são formadas por filamentos de actina e miosina sobrepostos. 

Dentro da banda A existe uma região mediana mais clara – a zona H – que contém apenas miosina. Um sarcômero 
compreende o segmento entre duas linhas Z consecutivas e é a unidade contrátil da fibra muscular, pois é a menor 
porção da fibra muscular com capacidade de contração e distensão (fig 8).

Figura 7 – Corte transversal do músculo esquelético e o arranjo de seus envoltórios de tecido conjuntivo.
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Figura 8 – Representação da estrutura microscópica do sarcômero no músculo esquelético.

Contração Muscular

A célula muscular obedece à lei do tudo ou nada, ou seja, ou está completamente contraída ou está totalmente relaxada. 
Assim, a quantidade de fibras musculares que vai estar envolvida com o trabalho de um músculo, ao mesmo tempo, vai 
depender de quantas unidades motoras ele possua. 

Denomina-se unidade motora ao conjunto de fibras de um músculo supridas pelo mesmo neurônio. Um músculo com 
poucas unidades motoras é um músculo de movimentos mais grosseiros, enquanto aquele que possui muitas unidades 
motoras é capaz de movimentos de alta precisão e delicadeza.

A seguir estão relacionados os eventos químicos e mecânicos durante a contração e relaxamento muscular:

1) o potencial de ação trafega ao longo de um nervo motor até suas terminações nas fibras musculares; 

2) em cada terminação, o nervo secreta uma pequena quantidade de substância neurotransmissora, a acetilcolina; 

3) essa acetilcolina atua sobre uma área localizada na membrana da fibra muscular, abrindo numerosos canais 
acetilcolina-dependentes dentro de moléculas proteicas na membrana da fibra muscular; 

4) a abertura destes canais permite que uma grande quantidade de íons sódio flua para dentro da membrana da fibra 
muscular no ponto terminal neural. Isso desencadeia potencial de ação na fibra muscular; 

5) o potencial de ação cursa ao longo da membrana da fibra muscular da mesma forma como o potencial de ação 
cursa pelas membranas neurais; 
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6) o potencial de ação despolariza a membrana da fibra muscular e também passa para profundidade da fibra 
muscular, em que o faz com que o retículo sarcoplasmático libere para as miofibrilas grande quantidade de íons 
cálcio, que estavam armazenados no interior do retículo sarcoplasmático; 

7) os íons cálcio provocam grandes forças atrativas entre os filamentos de actina e miosina, fazendo com que eles 
deslizem entre si, o que constitui o processo contrátil; 

8) após fração de segundo, os íons cálcio são bombeados de volta para o retículo sarcoplasmático, em que 
permanecem armazenados até que um novo potencial de ação chegue; essa remoção dos íons cálcio da vizinhança 
das miofibrilas põe fim à contração. 

A seguir estão descritas os quatro eventos que compreendem a teoria dos filamentos deslizantes (fig 9): 

1) com o sítio de ligação de ATP livre, a miosina se liga fortemente a actina; 

2) quando uma molécula de ATP se liga a miosina, a conformação da miosina e o sítio de ligação se tornam instáveis 
liberando a actina; 

3) quando a miosina libera a actina, o ATP é parcialmente hidrolizado (transformando-se em ADP) e a cabeça da 
miosina inclina-se para frente; 

4) quando a religação a actina provoca a liberação do ADP e a cabeça da miosina se altera novamente voltando a 
posição de início, pronta para mais um ciclo

Figura 9 – Representação dos quatro eventos que envolvem a teoria do filamento deslizante.

Para compreender melhor e fixar o conhecimento sobre a dinâmica 
da contração muscular, sugiro que assistam os filmes (1,2,3 e 
4) sobre contração muscular produzidos pelo Departamento de 
Bioquímica Médica da UFRJ, que estarão disponíveis no site.
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Classificação das Fibras Musculares

As fibras musculares são classificadas em dois tipos básicos, fibras de contração rápida (tipo II) e de contração lenta 
(tipo I). As de contração rápida são subdivididas ainda em dois tipos, IIA considerada intermediária, por possuir algumas 
características da fibra lenta, e IIB considerada a fibra verdadeiramente rápida ou glicolítica.

A tabela a seguir demonstra as características de cada tipo de fibra muscular:

Fibra Lenta Tipo 
I (oxidativa)

Fibra Rápida Tipo 
IIA (oxidativa)

Fibra Rápida Tipo 
IIB (glicolítica)

Contração Lenta Rápida Rápida
Tamanho da Fibra (diâmetro) Fina Intermediária Grossa

Cor Vermelha Vermelha Branca
Concentração de Mioglobina Alta Alta Baixa
Concentração de Mitocôndria Alta Alta Baixa

Wasserman et al., 1999

A maioria da população possui em média de 45 a 55% de fibras lentas e uma divisão homogênea das fibras rápidas. 
Contudo, atletas de elite em determinadas modalidades esportivas, possuem a predominância de uma fibra sobre a outra.

Como exemplo, os maratonistas possuem uma quantidade maior de fibras lentas em relação as rápidas, já os corredores 
de 100m rasos, o contrário. Quanto à solicitação das fibras frente ao esforço, em atividades de alta intensidade e curta 
duração, são solicitadas as fibras rápidas, para atividades de baixa ou média intensidade são solicitadas as fibras lentas.

Seria possível determinar se um indivíduo possui mais fibras rápidas ou lentas, sem a realização de biópsia muscular 
ou avaliação física? A resposta é sim, para algumas modalidades do atletismo como exemplificado nas fotos dos ex-
recordistas mundiais:

Da esquerda para a direita, o primeiro atleta (Khalid Khannouch) fez a maratona em 2h05min38s, o segundo (Michael 
Jonson) completou a prova de 400m rasos em 43,18s e o terceiro (Maurice Green) realizou os 100m rasos em 9,79s. 

É possível notar que o maratonista possui um biótipo magro, principalmente pela predominância das fibras lentas em 
relação as rápidas, já os velocistas, possuem massa muscular muito mais hipertrofiadas, devido a predominância das 
fibras rápidas em relação as lentas.

Retornando ao capítulo 4, quais seriam as fontes de energia 
predominantes em cada uma das três provas? O tipo de fibra 
muscular pode ser modificado com o treinamento?
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Formas de Contração Muscular

Quando se processa algum tipo de movimento articular a contração muscular é considerada dinâmica e quando não há 
movimento nem alteração no comprimento do músculo é estática.

A contração dinâmica pode ser concêntrica (músculos agonistas), em que o músculo se encurta ocorrendo movimento 
articular quando a tensão aumenta, ou excêntrica (músculos antagonistas), quando a resistência externa supera a 
força muscular, ocorrendo movimento articular. O músculo torna-se mais longo quando aumenta a tensão.

A contração estática ou isométrica ocorre sem mobilidade articular, quando o músculo gera força tentando encurtar-se 
mas não consegue superar a resistência externa. Como por exemplo, empurrar uma parede com máxima força.

Treinamento do Músculo Esquelético

São várias as metodologias para desenvolver o músculo, dentre eles podemos citar o treinamento de resistência de força 
(número elevado, acima de 15 de repetições, com carga correspondente de 50 a 60% da força máxima), treinamento de 
hipertrofia (de 8 a 12 repetições com carga correspondente de 75 a 80% da força máxima) e treinamento de força (de 
1 a 5 repetições com carga acima de 80% da força máxima).

O treinamento leva as seguintes alterações no músculo esquelético:

•  Hipertrofia – Aumento da seção transversal das fibras musculares (95%).

•  Hiperplasia – Aumento do número de fibras musculares (5%).

•  Adaptação Neural – Responsável de 30 a 40% do aumento da força no início do programa de treinamento.

O envelhecimento causa queda significativa na massa muscular 
e por consequência na força, cerca de 10% de queda dos 25 aos 
50 anos e 40% dos 50 aos 80 anos. Seria possível por meio do 
treinamento do músculo esquelético retardar ou até suprir estes 
efeitos negativos?
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Unidade IV

Respostas Pulmonar,
Cardiovascular e Endócrinas

Capítulo 6 – Resposta Cardiovascular ao Exercício

Componentes do Sistema Cardiovascular

Os componentes do sistema cardiovascular tem como funções fornecer O2 e nutrientes, remover CO2 e metabólitos dos 
tecidos e regular a temperatura corporal. Este sistema é composto de:

•  Miocardio ou coração – funciona como uma bomba ejetora, composto de quatro câmaras (ventrículos e 
atrios direito e esquerdo), com peso aproximado  de 0,5 kg produz cerca de 40 milhões de batimentos por ano, 
movimentando cerca de 140.000.000 de litros de sangue em 70 anos.

•  Artérias e arteríolas – são tubos de alta pressão que conduzem o sangue arterial (rico em oxigênio) para os 
tecidos. O sangue é bombeado a partir do ventrículo esquerdo para dentro da artéria aorta e segue distribuído 
para todo corpo por meio de uma rede de artérias e ramos artérias menores denominados arteríolas.

•  Capilares – as arteríolas continuam se ramificando formando vasos menores, chamados meta-arteríolas que 
terminam numa rede de vasos microscópicos denominados capilares, cuja função principal é realizar a difusão 
de nutrientes e oxigênio para a célula.

•  Veias e vênulas – as vênulas e as veias menores da parte inferior do corpo transportam o sangue venoso 
(pobre em oxigênio) para a maior veia do organismo, a veia cava inferior, que leva o sangue de volta para o 
átrio direito.

Circulação

Quando o coração se contrai, ejeta o sangue em direção as artérias, fase chamada de sístole. Quando relaxa, recebe o 
sangue proveniente das veias, fase chamada de diástole.

A grande circulação ou circulação sistêmica é o movimento do sangue que sai pela aorta e retorna pelas veias cavas 
inferior e superior de volta ao átrio esquerdo (circulação ocorre abaixo do coração). (fig. 10)

A pequena circulação ou circulação pulmonar é o movimento do sangue que sai do ventrículo direito por meio da 
artéria pulmonar, passando pelos capilares pulmonares, onde ocorre a difusão alvéolo capilar e o sangue é oxigenado. 
Depois de oxigenado, o sangue retorna para o átrio esquerdo mediante as veias pulmonares, seguindo para o ventrículo 
esquerdo e grande circulação (a pequena circulação ocorre acima do coração). (fig. 10)
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Para compreender melhor e fixar o conhecimento sobre o sistema 
cardiovascular e circulação, sugiro que assistam o filme (5) sobre 
a fisiologia do coração.

Figura 10 – Esquema da circulação 
sistêmica e pulmonar. 

Respostas Cardiovasculares ao Exercício

O perfil cardiovascular de pessoas que realizam regularmente exercícios vigorosos e equilibrados é caracterizado pela 
sobrecarga do volume do ventrículo esquerdo devido ao aumento de sua dimensão interna, ao volume diastólico de 
saída, volume de ejeção e massa do miocárdio. Essas mudanças estão associadas ao melhor desempenho do ventrículo 
esquerdo e a adaptações periféricas que possibilitam uma capacidade aeróbia expressivamente maior quando comparada 
à de pessoas sedentárias de mesma idade.

Muitos mecanismos cardiorrespiratórios funcionam coletivamente para manter a crescente exigência metabólica 
nos músculos ativos. O efeito global, mudanças na frequência cardíaca, volume de ejeção, débito cardíaco, diferença 
arteriovenosa de oxigênio, fluxo e pressão sanguínea e ventilação pulmonar, é oxigenar o sangue e levá-lo aos tecidos ativos.

A frequência cardíaca é aumentada progressivamente com a intensidade do exercício; existe uma relação linear entre a 
frequência cardíaca e a carga de trabalho.

O volume de ejeção, durante o descanso e em posição ereta, varia entre 60 e 100 ml por batimento para adultos 
saudáveis. Durante atividades realizadas na posição ereta, o volume de ejeção aumenta de forma curvilínea à carga de 
trabalho até chegar a um valor próximo ao máximo de aproximadamente 50% da capacidade aeróbia máxima da pessoa, 
depois disso aumentando apenas levemente.

Dentro dos limites fisiológicos, um intenso retorno venoso aumenta o volume diastólico do coração, estirando as fibras 
do músculo cardíaco e ampliando sua força de contração (mecanismo de Frank-Starling). 
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Fluxo Sanguíneo

Em repouso, apenas 15% a 20% do débito cardíaco é distribuído para os músculos; 80 a 85% é direcionado para os 
órgãos viscerais (estômago, fígado, baço, rins), coração e cérebro. Contudo, durante o exercício há um desvio de sangue 
de maneira que os músculos em trabalho recebem de 85 a 90% do débito cardíaco por meio da vasodilatação, enquanto 
que o fluxo sanguíneo para os órgãos viscerais é simultaneamente diminuído pela vasoconstrição.

O fluxo de sangue para o miocárdio aumenta proporcionalmente ao aumento da atividade metabólica do coração, 
contudo, para o cérebro é mantido em níveis de repouso.

Durante o exercício em dias quentes, o fluxo do sangue cutâneo também é altamente ampliado, facilitando a dissipação do 
calor. Quando se aproxima do esforço máximo, porém, o corpo sacrifica a circulação cutânea, a fim de atender às maiores 
exigências metabólicas dos músculos em trabalho, por consequência a temperatura interna pode aumentar rapidamente.

Pressão Arterial

Há um aumento linear na pressão arterial sistólica com níveis aumentados de exercício, com valores máximos de 170 
a 220 mmHg. A pressão sanguínea diastólica geralmente permanece inalterada ou diminui levemente de estados de 
repouso para exercício máximo, em adultos jovens e saudáveis.

Na recuperação a pressão arterial diminui e é chamada de hipotensão pós-esforço, que ocorre devido à quantidade 
significativa de sangue que permanece estagnada nas vísceras e/ou membros inferiores diminuindo o retorno venoso.  

Adaptações Cardiovascular e Metabólica ao Treinamento

O transporte do oxigênio, principalmente pelo aumento do débito cardíaco, é o mecanismo primário para a melhora 
do VO2max com o treinamento. O aumento do volume de sangue e de hemoglobinas, das dimensões cardíacas são 
encontrados em atletas e pessoas saldáveis depois de um programa condicionamento físico. O treinamento da resistência 
aeróbia leva, ainda, a uma maior capacidade oxidante dos músculos estruturais resultantes de um aumento no tamanho 
e/ou número de mitocôndrias nesses tecidos, assim como nas enzimas oxidantes e aumento da densidade capilar. 
Portanto, a melhoria do VO2max pode ser alcançada tanto pelas adaptações centrais como pelas periféricas.

O esforço isométrico envolve a sustentação da contração muscular contra uma carga imóvel com resistência muscular 
sem a movimentação articular. Nessa situação, o volume de ejeção permanece basicamente inalterado, exceto em 
altos níveis de tensão, quando ele pode diminuir. A combinação da vasoconstrição com o aumento do débito cardíaco, 
pelo aumento da frequência cardíaca, causa uma elevação desproporcional na pressão sanguínea sistólica, diastólica e 
média. Portanto, uma carga de pressão significante é colocada sobre o coração, para aumentar a perfusão do músculo 
estrutural ativo e por esse motivo, exercícios isométricos máximos são contra indicados para indivíduos hipertensos.

A tabela a seguir demonstra as dimensões cardíacas comparativas de grupos de sedentários, corredores e atletas 
arremessadores de peso: 

Dimensão Sedentário Corredores Arremessadores de peso
VVE ml 101 154 122
Massa VE g 211 283 348
Parede VE mm 10,3 10,8 13,8

Onde: VVE=volume ventricular esquerdo; Massa VE= massa ventricular esquerda; Parede VE = espessura da parede ventricular
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Baseado na tabela anterior, qual o efeito do tipo de treinamento 
sobre as dimensões do coração e qual sua relação com a hipertrofia 
excêntrica e concêntrica do miocárdio?

Figura 11 – O gráfico abaixo, fruto do estudo do projeto Agita São Paulo, demonstra o risco de morte por doenças 
vasculares em função do nível de atividade física do indivíduo.  
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Capítulo 7 – Resposta Pulmonar ao Exercício

O sistema respiratório é um sistema de suporte que exerce um papel primário na manutenção das funções celulares 
e funciona de maneira integrada, visando uma atividade celular ótima. Embora cada sistema possua uma importância 
própria, eles só funcionam por meio da interdependência existente entre eles.

Enquanto o consumo total de oxigênio corporal depende do fluxo sanguíneo existente, graças ao sistema cardiovascular, 
o adequado débito cardíaco depende de inúmeras variáveis. Fatores como o volume sistólico, frequência cardíaca, 
tempo diastólico de enchimento, contractilidade, retorno venoso, viscosidade sanguínea, mecanismos neuroendócrinos 
da regulação cardíaca, resistência vascular, pressão intratorácica e diferença arteriovenosa, são responsáveis pela 
integridade da função cardiovascular.

Os determinantes da diferença arteriovenosa de oxigênio podem ser divididos em fatores que afetam os componentes 
da oxigenação arterial, versus o componente venoso misto de oxigênio.

Enquanto a anatomia e a fisiologia do sistema respiratório afetam, principalmente, a oxigenação arterial, a oxigenação 
venosa é dependente da atividade celular. A oxigenação arterial depende, obviamente, de um adequado fluxo de ar, bem 
como das trocas gasosas realizadas pelo sistema respiratório.

A oxigenação venosa não é menos complexa em relação a alguns fatores que afetam-na, tais como a extração celular de 
oxigênio, redistribuição do fluxo sanguíneo, dinâmica da curva de dissociação de oxigênio e demanda metabólica celular. 

Enquanto as variações da resposta cardiovascular à mudança do estado de repouso, para o exercício são substanciais 
(aumentos de 5 a 7 vezes no débito cardíaco e, de duas a três vezes na frequência cardíaca e no volume sistólico), as 
adaptações agudas do sistema respiratório, ao exercício físico, são ainda mais notáveis.

A frequência respiratória eleva-se de 4 a 5 vezes durante o exercício (em relação ao repouso), o volume respiratório 
eleva-se de 5 a 7 vezes, e a ventilação/min pode aumentar para valores de 20 a 30 vezes dos valores encontrados no 
repouso.

A manutenção da oxigenação arterial, no aumento da diferença arteriovenosa de oxigênio em três vezes, só se dá graças 
a uma extração celular aumentada de O2 arterial. Os eventos nesta e em outras adaptações fisiológicas no exercício, 
promovem aumentos de 20 a 25 vezes nos valores de consumo de oxigênio apresentados no repouso. Isto, realmente, 
é uma notável façanha!

Papel do Sistema Respiratório

Em geral, o sistema respiratório possui duas funções principais: ventilação e trocas gasosas. Embora o consumo de 
oxigênio pelas células seja normalmente citado como sendo a terceira função, um maior consumo de oxigênio reflete 
melhor uma atividade celular do que qualquer mudança particular, associada ao sistema respiratório, sendo um local 
conveniente para a mensuração. 

Anatomia do Sistema Respiratório

A bomba respiratória ou tórax está instalado em uma estrutura esquelética, numa leve estrutura tecidual (músculo 
esquelético e membranas pleurais). Ainda que seja rígida, a estrutura esquelética fornece proteção e base para o músculo 
esquelético, permanecendo, então, flexível e dinâmico, permitindo a alternância entre os movimentos expiratórios e 
inspiratórios do sistema respiratório.
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A contração e o relaxamento dos músculos expiratórios e inspiratórios resultam em mudanças no volume da cavidade 
torácica, alterando a pressão intrapulmonar, permitindo, tanto a expiração quanto a inspiração.

A fase inspiratória da ventilação pulmonar é uma atividade que requer energia, pois envolve a contração dos músculos 
inspiratórios. Durante tal contração, o tórax e a cavidade torácica aumentam de volume, produzindo uma redução na 
pressão intrapulmonar, resultando na inspiração pulmonar.

Dependendo das necessidades ventilatórias, podem ocorrer dois tipos de inspiração. Inspiração calma e normal (tais 
como as que ocorrem nas situações de descanso), que conta com a atividade dos músculos inspiratórios primários 
(diafragma e intercostais externos), que alteram o volume da cavidade torácica, vertical e anteroposteriormente. Durante 
a inspiração profunda e forçada, que acompanha as respirações pesadas (tosses, exercício e condições de doença), os 
músculos secundários ou acessórios, ampliam a função dos músculos inspiratórios primários.

A contração muscular do escaleno, peitoral menor e esternocleidomastoídeo, aumentam vertical e anteroposteriormente 
o tórax, além de aumentar o volume da cavidade torácica e diminuir a pressão intratorácica, de maneira mais intensa do 
que numa inspiração normal.

A fase expiratória da ventilação pulmonar pode ser tanto uma atividade passiva como uma atividade realizada com 
gasto de energia. Enquanto a expiração normal é um processo passivo, a expiração forçada é um processo que requer a 
contração dos músculos expiratórios.

Durante a expiração normal, o volume da cavidade torácica é diminuído devido ao recolhimento passivo dos músculos 
inspiratórios. O resultado é o aumento da pressão intrapulmonar, causando o evento da expiração.

Quando a demanda na ventilação pulmonar aumenta, durante uma respiração pesada ou elaborada, torna-se necessária 
a contração dos músculos expiratórios, para comprimir a cavidade torácica, de maneira rápida e forçada. O resultado é 
um aumento da pressão intrapulmonar, causando a expiração.

A atividade expiratória e inspiratória dos músculos depende da demanda metabólica corporal. Como a demanda 
metabólica varia, a atividade muscular respiratória varia juntamente, de maneira que se encontra em ajuste com a 
demanda. Aumentos progressivos da ventilação requerem o recrutamento de músculos inspiratórios e expiratórios 
adicionais, com um aumento significativo da ventilação.

As vias respiratórias, que transportam ar do meio externo para as áreas profundas, responsáveis pelas trocas gasosas 
nos pulmões, são subdivididas em estruturas de condução e de respiração, com as finalidades de umidificação, filtração 
e aquecimento do ar inspirado.

A capacidade total pulmonar pode ser subdividida em quatro volumes pulmonares primários: volume respiratório, volume 
de reserva inspiratório, volume de reserva expiratório e, volume residual (Fig.12).

Um ciclo respiratório representa a quantidade de ar ventilado por respiração (inspiração e expiração), e a reserva 
inspiratória e expiratória, representa a quantidade de ar pulmonar não utilizado.

O volume corrente juntamente com os volumes de reserva inspiratório e expiratório, possuem uma relação inversa, de tal 
forma que quando o volume corrente aumenta, os volumes inspiratório e expiratório diminuem e vice-versa.

O volume residual reflete o ar que permanece no trato respiratório após uma expiração máxima forçada sendo uma 
média de 0,8 a 1,4 litros, dependendo do sexo, idade e tamanho.
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Figura 12 – Gráfico representativo dos volumes e capacidades pulmonares.

Resposta Pulmonar ao Exercício Agudo

A frequência respiratória pode aumentar de 5 a 6 vezes durante um exercício máximo, com 50 a 60 ciclos respiratórios por 
minuto. O conjunto de efeitos na ventilação/minuto resulta num estrondoso aumento no fluxo de ar de 30 a 40 vezes os 
valores do repouso, podendo exceder 200 L/min durante um exercício máximo em homens altamente treinados. Indivíduos 
destreinados, embora não de maneira tão notável, também sofrem mudanças evidentes na dinâmica ventilatória durante 
o exercício. 

As adaptações do sistema respiratório à demanda celular durante o exercício é imediata, com um aumento inicial na 
resposta ventilatória ocorrendo antes do exercício começar. 

Embora a integridade da regulação da ventilação pulmonar esteja associada principalmente ao estado químico do 
sangue, outros fatores também contribuem para resposta ventilatória. A fase inicial (aumento antecipatório e rápido) 
é geralmente de curta duração e ocorre imediatamente antes do início até os primeiros 10 a 20 segundos do exercício. 

Durante esta fase, a ventilação pulmonar minuto aumenta abruptamente, atribuindo-se este evento à estimulação 
neurogênica e de mecanorreceptores situados no córtex cerebral (comando central), para preparar o indivíduo ao 
exercício. 

A próxima fase, de estabilização, confere um estado progressivo de aumento na ventilação, com as mudanças ocorrendo 
mais vagarosamente e regulada por estímulos de quimioceptores centrais e periféricos que harmonizam a resposta 
ventilatória ao nível de esforço. 

A ventilação pulmonar pode continuar a incrementar lentamente e estabilizar quando se atinge o estado estável de 
esforço, sendo esta resposta característica de exercícios de intensidade submáxima. Num exercício de intensidade 
progressiva, até que se atinja o máximo, a ventilação aumenta progressivamente de maneira concomitante com o 
aumento da demanda de oxigênio. 

Ao cessar o exercício, há um rápido declínio da ventilação na recuperação, reflexo da redução dos estímulos regulatórios 
do “comando central”, bem como dos mecanorreceptores, enquanto a lenta diminuição esta mais relacionada com os 
estímulos químicos do sangue, quando o estado de repouso é restaurado.
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Limiar Anaeróbio Ventilatório

O aumento do fluxo de ar é relacionado de maneira linear à demanda metabólica do aumento de consumo de oxigênio 
e eliminação de dióxido de carbono, acompanhando um exercício de intensidade leve a moderada. Nas situações em 
que a intensidade do exercício continua a aumentar, eventualmente atingindo de 55% a 60% da capacidade aeróbia 
máxima, o aumento na ventilação passa a estar mais em função da necessidade fisiológica de se eliminar o dióxido de 
carbono do que o próprio consumo de oxigênio.

Este “ponto de quebra” é denominado limiar anaeróbio ventilatório, em que há um aumento desproporcional na 
ventilação e na produção de dióxido de carbono em contraste com as mudanças lineares ocorridas em relação ao 
consumo de oxigênio.

Como as vias metabólicas de produção de energia mudam com maior dependência na glicólise anaeróbia, os subprodutos 
destes processos catabólicos são acumulados (especialmente o ácido láctico) em uma média maior do que podem ser 
eliminados. Com as taxas de produção de ácido láctico excedendo as taxas de remoção, o tamponamento do ácido 
láctico torna-se imperativo para a manutenção da homeostasia. 

O tamponamento do ácido láctico por meio do sistema de bicarbonato promove a produção de dióxido de carbono não 
metabólico, como indicado a seguir:

•  Ácido láctico + bicarbonato de sódio produz lactato de sódio + ácido carbônico.

•  Ácido carbônico rapidamente se dissocia, formando água + dióxido de carbono.

O efeito resultante é uma produção mais acelerada de dióxido de carbono no sistema cardiovascular, já que o dióxido de 
carbono é produzido metabolicamente e não metabolicamente, pelo tamponamento do ácido láctico. Como resultado, a 
produção de CO2 metabólico e não metabólico durante o exercício pesado cria um rápido aumento nas quantidades de 
CO2 sanguíneo. 

Esta situação contrasta-se com a baixa carga de CO2 produzido durante os exercícios de intensidade leve a moderada, em 
que a fonte predominante de CO2 é a atividade metabólica do ciclo de Krebs, por meio do catabolismo da acetil-coenzima 
A (CoA). Independentemente da fonte produtora de CO2, o centro respiratório, localizado no sistema nervoso responde à 
regulação por feedback, incrementando a ventilação pulmonar minuto para eliminar o CO2 extra (fig 13).

Figura 13 – Esquema simplificado da produção de CO2 metabólico e CO2 adivindo do tamponamento 
do ácido lático pelo bicarbonato de sódio.
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O limiar anaeróbio ventilatório é utilizado para prescrição da intensidade adequada do exercício aeróbio, predição da 
performance aeróbia e avaliação dos efeitos do treinamento aeróbio num acompanhamento longitudinal, tendo com isso 
uma maior aplicabilidade na prática do treinamento físico em relação ao consumo máximo de oxigênio.

Quando se realiza exercícios com intensidade acima ao limiar anaeróbio ocorrem as seguintes alterações fisiológicas:

•  acidose metabólica

•  hiperventilação

•  modificação da coordenação motora

•  alteração no recrutamento de fibras musculares

•  alteração na utilização dos substratos energéticos

•  fadiga

Baseado nos conceitos sobre limiar anaeróbio ventilatório, como 
seria possível identificar o limiar anaeróbio por amostras de 
sangue, também conhecido como limiar de lactato?

Resposta Pulmonar ao Exercício Crônico

As respostas e adaptações do sistema respiratório ao treinamento prolongado são consideravelmente menos notáveis 
do que aquelas observadas em outros sistemas. Enquanto os outros sistemas do corpo apresentam significativa melhora 
com o treinamento a longo prazo, as respostas do sistema respiratório permanecem relativamente iguais entre os 
indivíduos treinados e não treinados.

Esta carência de adaptação à atividade prolongada em relação ao sistema respiratório, não consiste em grande surpresa 
se considerarmos que tremendas reservas acompanham este sistema, mesmo na ausência do treinamento físico. 

Mecanismo de Transporte dos Gases

O mecanismo de transporte de gases pela integração celular (interno) à respiração pulmonar (externa), estão representados 
na figura 14.

As engrenagens representam a interdependência funcional dos componentes fisiológicos do sistema.

O grande aumento na utilização de O2 pelos músculos (QO2) é alcançado pela existência de um aumento na perfusão 
sanguínea muscular, dilatação dos leitos vasculares periféricos, por um aumento no débito cardíaco (volume sistólico 
e frequência cardíaca), um aumento no fluxo sanguíneo pulmonar por vasodilatação e um número maior de vasos 
sanguíneos recrutados e, finalmente, um aumento na ventilação.

O O2 é captado dos alvéolos (VO2) na mesma proporção do fluxo sanguíneo pulmonar e do grau de dissociação do O2 da 
hemoglobina do sangue pulmonar.
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No estado estável, VO2 = QO2. A e frequência respiratória aumentam em relação ao CO2 produzido que chega aos 
pulmões visando a homeostasia, tanto de CO2 como dos íons hidrogênio arteriais. Estas variáveis são relacionadas da 
seguinte forma:

(WASSERMAN, 1990)

Figura 14 – Mecanismo de transporte dos gases.

Difusão dos gases

Alguns conceitos importantes são necessários para à compreensão da difusão dos gases, são eles:

•  O volume de um gás varia diretamente com a temperatura (Lei de Charles) e inversamente com a pressão 
(Lei de Boyle).

•  A dissolução do gás no líquido depende diferença de pressão entre o gás acima do liquido e o dissolvido no 
líquido e da solubilidade do gás no líquido (Lei de Henry).

•  A difusão dos gases nos tecidos é diretamente proporcional à área do tecido, ao coeficiente de difusão 
e a diferença da pressão parcial nos dois lados do tecido é inversamente proporcional à espessura do 
tecido (Lei de Fick).

•  A pressão parcial de um gás é igual a concentração parcial do gás x pressão atmosférica. 

A pressão parcial de oxigênio (PO2) e de dióxido de carbono (PCO2), no ar e ao nível do mar, são de 159 mmHg e 0,3 mmHg, 
respectivamente. Como calcular estes valores?

1. Concentração de O2 no ar ambiente = 20,93% (0,2093);

2. Pressão atmosférica ao nível do mar = 760 mmHg;

3. Portanto, pressão parcial do oxigênio no ar atmosférico = 0,2093 x 760 = 159 mmHg

Para calcular a PO2 e PCO2, nos alvéolos, é necessário fazer um ajuste na fórmula, pois o ar ambiente é saturado de vapor 
de água a uma temperatura de 37º quando entra nos pulmões, assim vamos calcular as pressões exercidas nos alvéolos:

1. Concentração de O2 no alvéolo = 14% (0,14);
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2. Pressão atmosférica ao nível do mar = 760 mmHg;

3. Pressão do vapor de água a 37º = 47 mmHg;

4. Portanto, pressão parcial do oxigênio nos alvéolos = 0,14 x (760 – 47) = 100 mmHg.

Sabendo que a concentração de CO2 no ar ambiente é de 0,03% e 
nos alvéolos de 5,0%, calcule suas respectivas PCO2. 

A difusão do O2 dos alvéolos para o sangue e do sangue para os tecidos, bem como a difusão do CO2 do sangue para os 
alvéolos e dos tecidos para o sangue, se da graças a diferença da pressão parcial do O2 e do CO2. O gás se difunde 
do local com maior pressão para o de menor pressão, como por exemplo, o O2 cuja a pressão parcial é de 100 mmHg 
nos alvéolos, difunde-se facilmente para o sangue venoso, cuja pressão é parcial de O2 é de 40 mmHg. O sangue que era 
venoso passa a ser arterial e vai difundir o O2 para os tecidos pelo mesmo processo, ou seja, a pressão de O2 do sangue 
é de 100 mmHg e dos tecidos 40 mmHg, portanto o O2 difunde-se do sangue para o tecido.

Transporte do Oxigênio pelo Sangue

Na porção líquida do sangue (plasma), são carreados 3 ml de O2 por litro, sendo que uma pessoa de tamanho médio 
possui 5l de sangue, então seria transportado apenas 15 ml de O2. Esta quantidade de O2 é suficiente para manter a 
vida por apenas 4s.

Portanto, para manter a vida, é necessário que mais O2 seja carreado por ml de sangue a solução para este problema se 
chama hemoglobina.

O corpo humano possui cerca de 280 milhões de moléculas de hemoglobina que é capaz de carrear 70 vezes mais O2 
que o plasma.

Outra molécula semelhante a hemoglobina é a mioglobina, encontrada nas fibras musculares e tem grande afinidade ao 
oxigênio. Contudo, a mioglobina carreia 4 vezes menos oxigênio que a hemoglobina.

Consumo Máximo de Oxigênio (VO2max)

O conceito de consumo máximo de oxigênio é definido como sendo a mais alta captação de oxigênio alcançado por um 
indivíduo respirando ar atmosférico nas condições normais de temperatura e pressão, durante um exercício de cargas 
crescentes, podendo ser expresso em valores absolutos (L/min) ou relativos (mL/kg/min). 

Este importante índice reflete a capacidade funcional do sistema cardiovascular, sendo o débito cardíaco máximo e 
conteúdo de oxigênio do sangue arterial, os principais fatores para a captação máxima de oxigênio na maioria dos 
indivíduos.

Entre indivíduos sedentários, a limitação do consumo máximo de oxigênio pode ser devido à limitação do músculo 
esquelético, expressa pela diferença arteriovenosa de oxigênio e pelo metabolismo tecidual, também chamada limitação 
periférica. Contudo, para indivíduos treinados, o fator limitante para o VO2max é o débito cardíaco, chamado de 
limitação central.
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Vários estudos apontam que o sistema respiratório não limita o consumo máximo de oxigênio da maioria dos indivíduos, 
exercitando-se ao nível do mar, contudo em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, a ventilação pulmonar 
passa a ser o fator limitante.

Embora o consumo máximo de oxigênio seja similar entre indivíduos sedentários e treinados, durante o esforço máximo 
a captação de oxigênio pelos músculos pode aumentar até 10 vezes no exercício máximo e 20 vezes em atletas de alto 
nível, devido ao aumento do fluxo sanguíneo e da superfície de contato alvéolo-capilar nos pulmões, do aumento do 
transporte de oxigênio pelo sangue, ajustado pelo débito cardíaco e finalmente pelo aumento da extração de oxigênio 
no músculo esquelético.

A demanda metabólica para ressíntese de ATP durante o exercício aeróbio vai depender do acoplamento de três funções 
fisiológicas interdependentes:

a) transferência de oxigênio dos alvéolos para a hemoglobina e da difusão alvéolo capilar;

b) transporte de oxigênio pelo sangue; 

c) captação de oxigênio pela célula muscular. 

O consumo de oxigênio aumenta de modo linear com o aumento da intensidade de esforço até que se atinja uma 
intensidade crítica, a partir da qual não existe mais um aumento do consumo de oxigênio, mesmo que o indivíduo seja 
capaz de aumentar a intensidade do esforço, formando desta maneira, um platô. Dessa estabilização determina-se 
o consumo máximo de oxigênio. 

O VO2max decresce após os 25 anos 1% ao ano e após os 55 anos a redução média é de 25% em relação aos 20 anos, 
sendo que o treino aeróbio pode reduzir este efeito do envelhecimento.
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Capítulo 8 – Custo Energético no Exercício

É necessário que algumas definições sejam explicadas inicialmente para a compreensão do capítulo, que são:

•  Caloria (cal) – é a unidade de energia mais empregada na biologia, sendo definida como a quantidade de 
energia na forma de calor necessária para elevar em um Grau Celsius a temperatura de um grama de 
água. A quilocaloria (Kcal) é a unidade de medida mais utilizada na mensuração do consumo e da demanda 
energética, é definida como a quantidade de energia na forma de calor necessária para elevar em um Grau 
Celsius a temperatura de um quilo de água.

•  Taxa Metabólica Basal (TMB) – é a quantidade mínima de energia (calorias) necessária para manter as 
funções vitais do organismo em repouso; 

•  MET (unidade metabólica) – representa o consumo de oxigênio requerido em repouso, sendo que 1 MET 
corresponde ao consumo de oxigênio de 3,5 ml/Kg/min. As atividades físicas podem ser quantificadas por 
múltiplos de 1 MET.

Existem basicamente três maneiras de se determinar o gasto calórico em quilocalorias (Kcal) de uma atividade:

1. medir o gasto calórico durante o repouso (isto é, a taxa metabólica basal = TMB) e multiplicá-la pelos valores 
de MET listados em tabelas de conversão em função do nível de atividade física;

2. medir o gasto calórico de uma determinada atividade diretamente, por meio da calorimetria direta (fig. 15);

3. medir o gasto calórico de uma determinada atividade indiretamente, por meio da calorimetria indireta (fig. 16);

Uma vez que a TMB é próxima de 1 Kcal/Kg/h, pode-se estimar os custos energéticos das atividades através de 
múltiplos da TMB. Multiplicando-se o peso corporal em Kg, pelo valor do MET e pela duração da atividade, o gasto 
energético (em Kcal), pode ser estimado em relação ao peso corporal do indivíduo. 

Por exemplo, pedalar uma bicicleta em uma intensidade equivalente a 4 METs, gasta-se 4 Kcal/Kg/h. Um indivíduo 
de 60 Kg, pedalando por 40 minutos, irá gastar: (4 METs X 60 Kg) x (40min/60min) = 160 Kcal. Dividindo-se 160 Kcal 
pelos 40 minutos de atividade, obtém-se 4 Kcal/min.

Contudo, nem todos indivíduos apresentam a TMB igual a 1 Kcal/Kg/h, assim, para obter maior precisão nos cálculos, 
seria necessário medir a TMB mediante a medida direta do consumo de oxigênio (calorimetria indireta).

A calorimetria indireta não envolve a mensuração direta da produção de calor, é baseado na relação direta do consumo 
de oxigênio com a produção de calor, para cada litro de oxigênio consumido são gastas 5,0 Kcal.
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Figura 15 – Representação da calorimetria direta. Através de uma câmara isolada do ambiente, é 
possível determinar o gasto calórico de uma atividade por unidade de tempo.

Figura 16 – Foto de um teste ergoespirométrico, com medida direta do consumo 
de oxigênio, o qual permite calcular o gasto calórico em repouso e nas diferentes 

cargas de esforço.

Quociente Respiratório (QR)

O quociente respiratório reflete o tipo de substrato energético (combustível) esta sendo mais utilizado pelo corpo para a 
ressíntese de ATP. É determinado pelo teste ergoespirométrico (fig. 13) e calculado pela seguinte fórmula:

QR = VCO2 / VO2

Onde: VCO2 = produção de dióxido de carbono e VO2 consumo de oxigênio

Como é possível saber qual substrato energético esta sendo mais utilizado pelo QR? A resposta está na química da 
oxidação dos substratos, como exemplificado nas reações abaixo:

Para oxidar uma molécula de gordura são necessários 23 O2 e são produzidos 16 CO2, então o QR para as gorduras é 
igual a 0,70.
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Gordura – C6H32O2

Oxidação – C6H32O2 + 23 O2  16 CO2  +16 H2O

QR = V CO2 / V O2 + =16 CO2 / 23 O2 = 0,70

Para oxidar uma molécula de glicose são necessários 6 O2 e são produzidos 6 CO2, então o QR para as gorduras é 
igual a 1,0.

Glicose – C6H16O6

Oxidação – C6H16O6 + 6 O2  6 CO2  + 6 H2O

QR = V CO2 / V O2 + = 6 CO2 / 6 O2 = 1,00

Cada intensidade de exercício corresponde a um QR diferente, quanto maior a intensidade, maior o QR, e quanto maior o QR 
mais o corpo está utilizando carboidratos como substrato energético em relação a gordura, como mostra a tabela abaixo:

R % Gord. % Carb.
0,70 100 0
0,75 83 17
0,80 67 33
0,85 50 50
0,90 33 67
0,95 17 83
1,00 0 100

A medida do consumo de oxigênio permite calcular o gasto calórico (calorimetria indireta) e determinar qual combustível 
está sendo mais solicitado para a atividade.

Através deste método, pode-se determinar o gasto calórico de qualquer tipo de atividade física, inclusive tarefas do 
cotidiano, como mostra a figura 14. 

Figura 17 – Pesquisa do CEMAFE revelou 
que uma mulher gasta em média 21 Kcal 

para lavar pratos durante 8 minutos.
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1 – Utilizando os conceitos da calorimetria indireta e sabendo que 
esta atividade gerou um consumo de oxigênio de 4,2 litros, 
como se chega ao resultado de gasto calórico de 21 Kcal?

2 – Utilizando os mesmo conceitos anterior, a tabela do QR os 
dados para diferentes esforços e sabendo-se que 1g de gordura 
gera 8,0 kcal, calcule qual dos 3 tipos de exercício é o melhor 
para a queima de gordura e por consequência perda de peso:

•  30 minutos de exercício aeróbio leve promove um 
consumo de 0,74 litros por min de oxigênio e QR = 0,85

•  30 minutos de exercício aeróbio moderado – promove um 
consumo de 1,8 litros por min de oxigênio e QR = 0,88

•  30 minutos de exercício aeróbio intenso – promove um 
consumo de 2,5 litros por min de oxigênio e QR = 0,90

3 – Musculação emagrece? Justifique sua resposta.

4 – Fazer flexões abdominais remove gordura localizada? 
Justifique sua resposta.

5 – Estimulação elétrica remove gordura localizada? Justifique 
sua resposta.
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Capítulo 9 – Respostas Endócrinas ao Exercício

A natureza do corpo humano é tal que ele não pode sobreviver sem algum método de comunicações internas. Os 
humanos desenvolveram dois desses sistemas de comunicação interna: o sistema nervoso, que responde rapidamente 
usando vias neurais específicas para receber e enviar informação por todo o corpo; e o sistema endócrino, um grupo de 
glândulas, que regulam os processos fisiológicos em uma velocidade muito mais lenta do que o sistema nervoso. 

As glândulas endócrinas utilizam o sistema circulatório para transportar substâncias químicas altamente especializadas, 
os hormônios, para alcançar os tecidos. Por meio da interação desses dois sistemas de comunicação, o corpo mantém 
a homeostase, bem como responde e adapta-se ao estresse. 

Este capítulo enfoca o sistema endócrino e como o estresse do exercício induz esse sistema a responder e a se adaptar.

Os focos primários são os hormônios da glândula pituitária, da glândula tireoidea, do pâncreas, da glândula adrenal e 
das gônadas feminina e masculina. Nem todo exercício resulta no mesmo estresse, portanto serão focadas as respostas 
endócrinas que ocorrem durante quatro tipos de exercício: exercício aeróbio de curta duração, exercício aeróbio 
prolongado, exercício anaeróbio de alta intensidade de curta duração e treinamento de resistência ou de força. 

Sistema Endócrino

O sistema endócrino consiste de um grupo de nove glândulas e alguns tecidos específicos livremente associados 
encontrados por todo o corpo. Essas glândulas secretam hormônios para o sangue, os quais então causam alguma 
alteração no tecido alvo.

A liberação de hormônio é comumente controlada por um mecanismo de feedback, ou seja, as glândulas percebem a 
necessidade do hormônio, a partir de sinalizadores no sangue, este por sua vez é liberado e move-se até o tecido alvo 
responsável pela sinalização.

Uma vez atingido o alvo, os sinais são enviados de volta à glândula, para reduzir a liberação do hormônio. Por exemplo, 
níveis sanguíneos elevados de glicose causam liberação de insulina pelo pâncreas, resultando em uma captação celular 
aumentada de glicose.

A captação celular aumentada reduz a glicose sanguínea em direção aos níveis normais, que é então percebido pelo 
pâncreas, causando uma redução na produção de insulina.

Existem duas classificações químicas de hormônios: aqueles baseados em aminoácidos e aqueles baseados em esteroides. 

Os hormônios esteroides são sintetizados a partir do colesterol nas gônadas e no córtex adrenal. Esses hormônios são 
lipossolúveis e podem, por conseguinte, difundir-se diretamente para dentro da célula. Contudo, a maioria dos hormônios 
são baseados em aminoácidos e comumente combinam-se com um sítio receptor na membrana celular, o qual ativa outro 
componente no citoplasma, um “segundo mensageiro”, para efetuar a resposta dentro da célula.

Neuro-Hipófise

O lobo posterior da glândula pituitária secreta o hormônio antidiurético (ADH), algumas vezes chamado vasopressina. O 
ADH, um hormônio baseado em aminoácidos, provoca conservação de água nos rins.
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O efeito da intensidade do exercício sobre o ADH é ampliado pelo estado de desidratação; quanto mais desidratada a 
pessoa, maior o efeito. Realizar um exercício por 20 minutos a 65% da capacidade máxima resulta em um aumento 
de 25% no ADH. Entretanto, o mesmo exercício com desidratação de 3% do peso corporal resulta em um aumento de 
75% a 100% no ADH, enquanto que desidratação de 5% durante o exercício resulta em um aumento de 200% no ADH. 

Durante o exercício prolongado, ocorre sudorese considerável e a água corporal e o volume plasmático são perdidos. A 
conservação de água torna-se crítica para o exercício continuar e, em alguns casos, para a sobrevivência do praticante 
de exercício.

Adeno-Hipófise

Seis hormônios são secretados pela pituitária anterior: adrenocorticotropina (ACTH), hormônio do crescimento (hGH), 
hormônio tireoidea estimulante (TSH), hormônio folículo estimulante (FSH), hormônio luteinizante (LH) e prolactina. 

O ACTH regula a produção de glicocorticoides e mineralocorticoides no córtex adrenal. O hormônio do crescimento 
regula o crescimento pós-neonatal e a síntese proteica. O TSH regula secreções da tireoidea. O FSH, o LH e a prolactina 
estão relacionados às funções reprodutivas. Existe uma íntima relação entre ACTH e mineralocorticoides da adrenal e 
uma íntima relação existe entre TSH e função da tireoidea.

Hormônio do Crescimento

O hormônio do crescimento, ou somatotropina, é um hormônio baseado em aminoácidos que estimula a síntese proteica e 
o uso de lipídeos para a produção de energia. É essencial para o crescimento do osso, do tecido conjuntivo e do músculo. 

O hormônio do crescimento atinge o osso promovendo proliferação da cartilagem das epífises. Isso normalmente ocorre 
antes da puberdade; assim, sob circunstâncias normais, esse propósito pode não ser significante na maioridade. 

O hormônio do crescimento causa proliferação dos tecidos conjuntivos por estimulação da captação tanto de aminoácidos 
como de enxofre.

No tecido muscular, o hGH aumenta a captação de aminoácidos pela célula e pela síntese proteica. No tecido adiposo, 
o hGH estimula a lipólise. No fígado, o hGH causa oxidação aumentada de gordura e glicogenólise para produzir mais 
glicose e, por conseguinte, aumentar a produção hepática de glicose. Assim, o hGH influencia não somente o metabolismo 
proteico mas também o metabolismo de gordura e de carboidrato.

A elevação do hGH é mais influenciada pela intensidade do esforço do que pela duração, exercícios anaeróbios resultam 
em um aumento de quatro a oito vezes no hGH, enquanto que de 20 a 30 minutos de exercício aeróbio de intensidade 
moderada resulta em um aumento de somente uma a três vezes e o exercício leve não exerce qualquer efeito.

Exercícios de força podem elevar em até quatro vezes os níveis de hGH. A hipótese para este aumento está relacionado 
a necessidade da síntese de proteína para reparar ou para a reconstrução muscular, pois o hormônio do crescimento tem 
efeito direto sobre a síntese de proteína e a mitose celular.

Finalmente, o envelhecimento está associado a uma redução nos níveis do hGH, esse fator pode estar relacionado ao 
declínio da massa muscular no envelhecimento.

Prolactina
A prolactina é um hormônio baseado em proteína também liberado pela pituitária anterior e em mulheres induz o 
desenvolvimento da mama e a lactogênese durante a gravidez. Tanto em homens como em mulheres a liberação de 
prolactina também está associada a uma resposta ao estresse (emocional ou físico).
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Por essa razão, ela tem sido usada como um marcador da reatividade ao estresse nas pessoas. Além do mais, ambos os 
sexos podem desenvolver problemas e desordens reprodutivas da liberação excessiva de prolactina.

Em mulheres, oligomenorreia e amenorreia foram relatadas, enquanto que em homens, oligospermia e atrofia testicular 
estão associadas a altos níveis de prolactina.

As concentrações de prolactina no sangue aumentam durante o exercício, de forma proporcional à intensidade da 
atividade. A resposta de pico da prolactina ao exercício anaeróbio repetitivo de alta intensidade (110% do VO2max) 
excede aquela determinada durante o exercício aeróbio prolongado submáximo.

Contrações musculares isométricas máximas repetitivas ou prolongadas estão associadas a níveis aumentados de 
prolactina, principalmente durante o período de recuperação. 

Gonadotropinas: FSH e LH

As gonadotropinas são o hormônio luteinizante (LH) e o hormônio folículo estimulante (FSH), e são liberados da pituitária 
anterior em homens e mulheres.

As gonadotropinas têm como alvo as gônadas (ovários femininos, testículos masculinos) e estimulam a produção dos 
hormônios esteroides sexuais bem como de alguns aspectos dos processos reprodutivos, menstruação e espermatogênese. 

As respostas do LH e do FSH no sangue induzidas pelo exercício prolongado variam consideravelmente tanto para 
homens quanto para mulheres.

O exercício de resistência causa um aumento nas gonadotropinas em mulheres. Achados similares são relatados para 
homens; entretanto, a quantidade de pesquisa disponível para esse tipo de exercício é limitada em ambos os sexos. 
Trabalhos adicionais são necessários para determinar mais claramente os efeitos desse tipo de exercício sobre as 
gonadotropinas.

Tireoidea

A glândula tireoidea secreta dois hormônios baseados em aminoácidos (tirosina): tiroxina (T4) e tri-iodotironina (T3). 
Esses dois hormônios são essenciais para o funcionamento normal do corpo por modular a taxa metabólica e por afetar 
os metabolismos de glicose, gordura e proteína.

Todos os tecidos do corpo humano exceto o cérebro, a glândula pituitária anterior, o baço, os testículos, o útero e 
a glândula tireoidea parecem ser influenciados pelos hormônios da tireoidea. Os hormônios da tireoidea aumentam o 
metabolismo oxidativo na mitocôndria. Esses hormônios aumentam a resposta do tecido às catecolaminas, as quais 
também são conhecidas por influenciar a taxa metabólica e por ter um efeito no aumento da frequência e na contratilidade 
cardíaca. Os hormônios da tireoidea também aumentam todos os aspectos do metabolismo lipídico.

Altos níveis de hormônios da tireoidea causam a glicogenólise hepática e degradação proteica. Inversamente, baixos 
níveis desses hormônios causam síntese proteica e a conversão de glicose em glicogênio.

Durante o exercício de curta duração, as concentrações plasmáticas de TSH aumentam progressivamente com cargas 
de trabalho crescentes, sendo necessário um limiar de intensidade crítico de aproximadamente 50% do VO2max para 
induzir alterações significantes. Períodos agudos de exercício anaeróbio podem influenciar o aumento dos hormônios 
tireoideos.
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Glândula Adrenal

O córtex da adrenal é responsável pela produção e liberação dos três maiores tipos de hormônios baseados em esteroides: 
glicocorticoides, mineralocorticoides e gonadocorticoides.

A função essencial dos glicocorticoides é influenciar o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas das células e 
são essenciais para manter a vida.

Embora existam três formas de glicocorticoides nos humanos, o cortisol é o predominante. O propósito dos 
mineralocorticoides é regular as concentrações de eletrólitos, principalmente sódio e potássio, no fluido extracelular. 
Dentre os vários mineralocorticoides, a aldosterona compõe cerca de 95% da produção total.

Os gonadocorticoides são hormônios sexuais masculinos (andrógenos) e femininos (estrógenos) e, como tal, são 
responsáveis pelo desenvolvimento de características masculinas ou femininas.

Os glicocorticoides são hormônios baseados em esteroides essenciais para a vida. Seu papel mais significante é manter 
os níveis sanguíneos de glicose e parecem ter um importante papel na adaptação ao estresse.

O mais ativo dos glicocorticoides é o cortisol, mas a cortisona, a corticosterona e a desoxicorticosterona são outros 
glicocorticoides. Esses hormônios têm um efeito direto no fígado, onde eles estimulam a gliconeogênese a qual, por sua 
vez, eleva os níveis sanguíneos de glicose. No tecido adiposo os glicocorticoides estimulam a lipólise e também têm um 
efeito catabólico nos estoques de proteínas do fígado e do músculo.

Em grandes doses, eles são imunossupressores e reduzem a resposta inflamatória. O estresse, tanto fisiológico quanto 
psicológico, causa a liberação de glicocorticoides. 

Tanto os níveis sanguíneos de ACTH como do cortisol seguem padrões diários que são afetados pelos ritmos circadianos, 
pela alimentação e pelos padrões de exercício. Os níveis de ACTH e cortisol são tipicamente altos de manhã cedo e 
diminuem após a refeição matinal. 

Ao longo do dia, os níveis de cada hormônio aumentarão de novo após as refeições do meio do dia e da noite, mas, em 
geral, os níveis totais ao final do dia são menores do que aqueles pela manhã.

Vinte minutos de exercício na bicicleta a 70% do VO2max causou um aumento significante no ACTH. A concentração 
de ACTH aumenta com a duração do exercício dinâmico, desde que a intensidade do exercício seja maior que 25% do 
VO2max.

Os níveis de ACTH aumentam de 10% a 15% durante o exercício de intensidade moderada, comparado a um aumento 
de 100% durante o exercício de alta intensidade e um aumento de 400% a 500% durante o exercício exaustivo de 
intensidade máxima. Assim, a resposta ao exercício está relacionada à sua intensidade.

Durante o exercício intenso e prolongado, as concentrações de ACTH aumentam dramaticamente, resultando em 
liberação significante de cortisol. As magnitudes das respostas são moduladas tanto pela intensidade relativa quanto 
pela duração do exercício; quanto maior a intensidade e mais longa a duração, maior a liberação. Assim, o exercício 
prolongado tem o potencial para estimular o eixo pituitária-adrenal de forma máxima.

A aldosterona é produzida na camada externa do córtex da adrenal. Sua função primária é controlar o balanço de 
sódio. Embora produzido nas adrenais, seus órgãos alvos são os néfrons dos rins, as glândulas salivares e as glândulas 
sudoríparas. 

Nesses três locais, a aldosterona causa a reabsorção do íon sódio da solução secretada da glândula (urina, saliva, suor) 
e aumenta a eliminação de íons potássio e hidrogênio do fluído extracelular.
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Além disso, a aldosterona auxilia o balanço de água, pois move-se passivamente com o sódio, portanto, qualquer 
reabsorção de sódio resultaria também em reabsorção de água. O efeito combinado da retenção de sódio e água 
influencia o volume sanguíneo e a pressão sanguínea.

A liberação de aldosterona durante o exercício parece ser parcialmente dependente da intensidade. Uma investigação 
relatou que 20 minutos de exercício suave causou aumento na aldosterona de cerca de 12%.

O exercício moderado de mesma duração resulta em um aumento de cerca de 50%, enquanto que o exercício de 
intensidade mais alta resulta em um aumento de cerca de 75% a 80%. Uma corrida de alta intensidade a 80% da 
capacidade máxima até a exaustão causou um aumento de 10 vezes na aldosterona.

A elevação nos níveis de aldosterona em resposta ao exercício prolongado, mais rigoroso, parece lógica. O exercício 
prolongado, no qual ocorre considerável sudorese, reduz o volume sanguíneo.

Existe uma vasoconstrição concomitante (incluindo os rins) que redistribui o sangue para longe dos rins para manter o 
fluxo sanguíneo muscular. Essa resposta causa um aumento da aldosterona.

A desidratação também está associada a uma perda de sódio aumentada, a qual estimula diretamente a liberação de 
aldosterona. A desidratação é claramente um fator que influencia a liberação de aldosterona, já que uma desidratação 
de 5% do peso corporal pode causar um aumento de 3 vezes na aldosterona comparado com um exercício similar em 
um estado hidratado. Noventa minutos de exercício a 60% da capacidade máxima resulta em um aumento de 200% a 
300% na aldosterona. 

Corridas de maratonas causam aumentos de 5 a 10 vezes na aldosterona, a qual pode permanecer elevada 22 horas 
após o exercício. Assim, a pesquisa é clara que todo exercício prolongado até a exaustão resulta em grandes aumentos 
na aldosterona.

Medula da adrenal

A porção interna da glândula adrenal é a medula da adrenal. Ela é realmente parte do sistema nervoso autônomo, sendo 
seus tecidos originários da mesma fonte. As secreções desse tecido estão intimamente envolvidas com o mecanismo de 
“fuga ou luta”, mobilizando a capacidade do indivíduo de enfrentar as necessidades de uma crise.

As substâncias ativas liberadas pela medula são as catecolaminas: epinefrina, norepinefrina e dopamina. Devido à 
interação significante das catecolaminas e do sistema nervoso simpático, os efeitos de longo alcance das catecolaminas 
e a falta de um tecido alvo específico, as catecolaminas não são consideradas verdadeiros hormônios por alguns 
endocrinologistas. 

A medula da adrenal é ativada pelo sistema nervoso simpático; quanto maior a atividade simpática, maior as respostas 
das catecolaminas. As secreções medulares consistem em aproximadamente 75% a 80% de epinefrina, 20% a 25% de 
norepinefrina e pequenas quantidades de dopamina. 

Em estresse severo, quando a medula da adrenal é estimulada, como no exercício de alta intensidade ou prolongado, os 
níveis de epinefrina podem aumentar de 10 a 20 vezes.

A epinefrina tem um efeito inibitório sobre a liberação de insulina e um efeito excitatório sobre a liberação de glucagon. 
Assim, os efeitos da epinefrina sustentam os níveis sanguíneos de glicose.
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No sistema cardiovascular, tanto a epinefrina quanto a norepinefrina estimulam a frequência cardíaca durante o 
exercício. Entretanto, o efeito cardíaco não é evidente até que a frequência cardíaca aumente cerca de 25 batimentos/
min. acima do repouso.

A norepinefrina causa uma vasoconstrição generalizada, enquanto que a epinefrina causa a dilatação dos vasos 
sanguíneos esqueléticos e coronarianos. Essas respostas trabalham sinergicamente para aumentar o débito cardíaco e 
o fluxo sanguíneo dos músculos ativos.

A resposta das catecolaminas ao exercício é dependente da intensidade e da duração do exercício, e vários estudos 
mostraram que a norepinefrina aumenta com a intensidade do exercício, sendo que pequenos aumentos são evidentes 
mesmo durante exercício de baixa intensidade.

Os aumentos nas catecolaminas durante esforço submáximo são completamente notáveis em comparação a outros 
hormônios. Vinte minutos de exercício a 60% da capacidade máxima pode dobrar os níveis circulantes de norepinefrina 
e triplicar os níveis de epinefrina.

A mesma duração de exercício, mas a 80% da capacidade máxima, resulta em um aumento de 350% na norepinefrina 
e um aumento de 500% na epinefrina.

As razões para as catecolaminas aumentadas durante exercício de alta intensidade são para sustentar a necessidade 
maior por captação celular de glicose, glicólise, funcionamento cardíaco aumentado, vasoconstrição para redistribuir o 
volume sanguíneo aos músculos ativos e necessidades ventilatórias aumentadas.

Enquanto a duração do exercício aumenta (em uma dada intensidade), a produção de catecolaminas também aumenta. 
Uma corrida de 50 minutos, entre 60% e 70% da intensidade máxima, resulta em um aumento de 300% a 400% na 
epinefrina e um aumento de 600% a 900% na norepinefrina. Noventa minutos de exercício causa um aumento de 11 
vezes na epinefrina e um aumento de 10 vezes na norepinefrina. Finalmente, o exercício moderado (cerca de 50% da 
capacidade máxima) até a exaustão resulta em um aumento de 28 vezes na norepinefrina e um aumento similar na 
epinefrina. 

Pâncreas

A porção endócrina do pâncreas está envolvida com a regulação da glicose sanguínea. Diminutos cachos de células são 
distribuídos por toda a glândula, conhecidos como ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas contêm predominantemente dois 
tipos de células, as células alfa e beta. As células alfa secretam o hormônio glucagon, que funciona para elevar os níveis 
sanguíneos de glicose, e as células beta secretam insulina, que reduz os níveis sanguíneos de glicose. 

As concentrações sanguíneas normais de glicose são de 70 a 110 mg/dL. Níveis menores que 70 mg/dL (3,9 mmol/L) são 
considerados hipoglicemia e resultam em uma elevação dos níveis de glucagon, e níveis de glicose acima de 120 mg/dL 
são considerados hiperglicêmicos e resultam em uma elevação dos níveis de insulina. 

Essas parecem ser as respostas típicas para a insulina e para o glucagon em um indivíduo normal e sadio. Entretanto, 
essas respostas são modificadas pela doença diabetes mellitus e pelo exercício.

A insulina é um pequeno hormônio baseado em proteína que causa diminuição dos níveis sanguíneos de glicose, 
aumentando a captação celular de glicose, particularmente nas células musculares. Nelas a molécula transportadora 
GLUT4 é muito abundante e assume um papel importante durante o exercício.
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O efeito da insulina não é limitado somente à captação celular de glicose. Uma vez que a glicose esteja dentro da célula, 
a insulina estimula a glicose a formar glicogênio. Se os estoques de glicogênio estão cheios, a insulina pode causar a 
conversão de glicose em gordura, particularmente no tecido adiposo.

A insulina também atenua a degradação proteica e aumenta a captação celular de aminoácidos, promovendo o anabolismo 
proteico. Assim, a insulina afeta o metabolismo dos três maiores nutrientes.

Muitas formas de exercício causam uma redução nos níveis de insulina, desde que um aumento na glicose sanguínea não 
ocorra, e estão diretamente relacionadas à duração do exercício.

A insulina normalmente declina durante o exercício, ainda que a captação celular de glicose possa aumentar até 20 
vezes. Uma diminuição na insulina teoricamente deveria resultar em um decréscimo na captação celular de glicose; 
entretanto, mecanismos não insulínicos são usados para causar a captação muscular.

Primeiro, o exercício aumenta o fluxo sanguíneo que se apresenta às células com mais glicose. Segundo, as catecolaminas, 
de algum modo, estimulam a captação celular de glicose. Terceiro, o exercício estimula diretamente o deslocamento dos 
transportadores GLUT4 ao sarcolema para aumentar a captação de glicose.

Na sequência, o fluxo sanguíneo aumentado, as catecolaminas aumentadas e o deslocamento do GLUT4, todos trabalham 
sinergicamente para aumentar a captação de glicose pela célula muscular.

Assim, a redução na insulina é apropriada ou o efeito combinado do exercício e os níveis elevados de insulina causariam 
uma taxa muito rápida de captação celular de glicose, resultando em hipoglicemia.

O glucagon é um hormônio polipeptídeo liberado das células alfa das ilhotas em resposta à hipoglicemia. Assim, seu 
maior efeito é opor-se ao da insulina. O glucagon é um hormônio muito potente, pois quantidades muito pequenas 
causarão grandes aumentos na glicose plasmática.

A elevação dos níveis sanguíneos de glicose é efetuada no fígado pela liberação de qualquer conteúdo de glicose: pela 
conversão dos estoques de glicogênio em glicose (glicogenólise), pela síntese de glicose a partir do ácido láctico e pela 
produção de glicose a partir de ácidos graxos e aminoácidos (gliconeogênese).

No tecido adiposo, o glucagon promove a lipólise; assim, mais ácidos graxos estão disponíveis para a produção de 
energia.

O aumento no glucagon continua lentamente pelos primeiros 30 minutos de exercício, depois disso ele pode estabilizar 
ou continuar a aumentar em uma velocidade mais lenta. O efeito global do exercício sobre o glucagon plasmático é 
pequeno comparado ao efeito sobre outros hormônios. 

A maior parte dos estudos em humanos determinou aumentos de menos que 100%, como exemplo, exercício suave 
a 40% da capacidade máxima por durações de 40 a 120 minutos resulta em somente cerca de 20% de aumento no 
glucagon. 

Exercício de intensidade moderada (55% a 65% da capacidade máxima) por 90 minutos resulta em um aumento de 40% 
a 50%. Quanto mais longa a duração do exercício, maior é a resposta do glucagon. 

Vários fatores influenciam a resposta do glucagon ao exercício e o mais óbvio é a redução dos níveis sanguíneos de 
glicose. A liberação de glucagon induzida por hipoglicemia pode explicar cerca de 48% da produção hepática de glicose. 
Essa descoberta sugere que mais do que 50% do estímulo para a produção de glicose no fígado não está diretamente 
ligado ao glucagon. 
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A insulina deve declinar para a oxidação de gordura ser aumentada e é conhecido que uma diminuição na insulina 
sensibiliza as células do fígado ao glucagon. Assim, vários fatores parecem controlar o glucagon durante o exercício.

Durante o exercício, o corpo tenta igualar a produção de glicose com a captação celular. O glucagon estimula o fígado a 
liberar seus estoques de glicose, converter estoques de glicogênio em glicose, ou converter gorduras e aminoácidos em 
glicose. Esses mecanismos trabalham em sincronia para manter a glicose sanguínea e a captação muscular de glicose 
durante o exercício.

Testículo

A testosterona é o principal hormônio sexual masculino. Nos homens, a produção de testosterona é sinalizada por 
hormônios do hipotálamo e pituitária anterior.

Especificamente, a baixa testosterona circulante age por meio de feedback para provocar a liberação do fator de 
liberação da gonadotropina (GnRF) do hipotálamo. O GnRF estimula a liberação de FSH e LH da pituitária anterior, de um 
modo pulsátil. O LH, por sua vez, estimula as células de Leydig nos testículos a produzir e liberar testosterona.

Nos homens, essa interação de hormônios e glândulas é referida como eixo hipotalâmico-pituitário-gonadal. Nas 
mulheres, a testosterona é liberada primariamente a partir do córtex da adrenal por meio de um mecanismo que também 
efetua a liberação de glicocorticoides e/ou mineralocorticoides. Para ambos os sexos, a testosterona circulante existe 
nas formas livre e ligada.

Fisiologicamente, a testosterona, um hormônio baseado em esteroide, tem papéis tanto anabólico como androgênico 
em cada sexo e é considerada essencial para crescimento, desenvolvimento, diferenciação sexual e função reprodutiva 
adequada.

Em relação ao exercício, as funções anabólicas são mais significantes do que as funções androgênicas. Essas funções 
incluem síntese proteica aumentada, crescimento de ossos longos, ativação enzimática e formação de eritrócitos 
aumentada.

Numerosos estudos indicam que durante o exercício de curta duração os níveis total e livre de testosterona aumentam 
e esse aumento é proporcional à intensidade relativa da carga de trabalho que está sendo executada.

Entretanto, se a duração de um período de exercício é longa o suficiente, 60 a 90 minutos ou mais, os níveis hormonais 
começam a cair, devido a uma produção de secreção testicular ligeiramente diminuída.

Quanto mais tempo um homem está envolvido com o treinamento físico, menores as concentrações basais de 
testosterona. A magnitude dessas reduções nos níveis basais de testosterona pode ser da ordem de 25% a 75% dos 
níveis pré-treinamento.

Evidências indicam que possa existir uma relação entre essas concentrações reduzidas de testosterona e o 
desenvolvimento de infertilidade masculina.

Hormônios ovarianos

Os ovários secretam dois tipos de hormônios: estrógenos, que incluem estradiol, esterona e estriol, e progesterona. 
Esses hormônios baseados em esteroides estão intimamente envolvidos com a reprodução e o desenvolvimento das 
características sexuais secundárias femininas.
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O estrógeno tem algumas outras características que podem ter algumas implicações para o exercício, como conservação 
ou economia de glicogênio durante exercício submáximo devido a um metabolismo aumentado de lipídios.

Esse hormônio tem um papel na retenção de água e na manutenção do volume plasmático e, durante a exposição a 
ambientes quentes, promovem a perda de calor. Os estrógenos têm um papel no fechamento das epífises no final da 
adolescência em garotas. Assim, os hormônios ovarianos são de importância mínima durante o exercício.

Existe evidência que 30 minutos de exercício resulta em um aumento em ambos, estrógenos e progesterona, em geral 30 
minutos de exercício a 70% da intensidade máxima causa um aumento estimado de 38% na progesterona e um aumento 
de cerca de 14% no estradiol.

A resposta ao exercício é dependente da fase do ciclo menstrual. Durante a fase lútea, a progesterona aumenta 40% e 
o estradiol aumenta cerca de 21%. O aumento na progesterona durante o fluxo menstrual foi similar à fase lútea, mas o 
estradiol realmente diminuiu cerca de 17%. Essas diferenças na resposta têm potencial para influenciar o metabolismo 
de glicogênio durante o exercício. 

Exposição crônica ao exercício pode resultar em uma parada do ciclo menstrual, devido, principalmente, a perda 
de gordura corporal. Quando atletas perdem gordura corporal, o número de irregularidades menstruais aumenta. O 
mecanismo exato é ainda especulativo e necessita de mais pesquisa.

Endorfina

Ao lado de numerosos fatores liberadores ou hormônios liberadores já discutidos, o hipotálamo também é responsável 
pela secreção de endorfina, que é um opiáceo natural que reduz percepções de dor e modula a produção de alguns 
hormônios. 

Quando ambas, intensidade e duração do exercício dinâmico, atingem um nível crítico, existe um aumento da endorfina. 
Uma carga de trabalho mínima relativa de aproximadamente 55% do VO2max é necessária para induzir aumentos 
significantes na concentração. 

Em intensidades de exercício muito altas (mais do que 100% do VO2max), a curta duração do período de exercício 
resulta em níveis aumentados de endorfina após o término do exercício. 

Durante o exercício máximo, sujeitos treinados têm a capacidade de exercitarem-se a cargas de trabalho absolutas mais 
altas quando atingem o VO2max. Assim, as respostas hormonais ao exercício máximo tendem a ser mais altas (ou, pelo 
menos, idênticas) àquelas observadas antes do treinamento.

Eritropoietina

A eritropoietina (EPO) é um hormônio baseado em aminoácido, produzido primariamente nos rins. A EPO estimula a 
formação e o desenvolvimento das células vermelhas. O principal fator que influencia a EPO é a oxigenação do tecido, 
pois foi mostrado que a exposição a altas altitudes (4900m) aumenta a EPO no espaço de 12 horas da chegada.

Exercícios de até 60 minutos em intensidades altas parece ter pouco efeito imediato sobre a EPO, entretanto, um estudo 
relatou que 31 horas após o exercício prolongado o nível de EPO estava significantemente elevado, sugerindo uma 
resposta atrasada da EPO ao esforço.
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McARDLE, W.; KATCH, F.; KATCH, 2003.

Figura 18 – Localização dos órgãos endócrinos produtores de hormônio.

Para pesquisar: Dos hormônios acima descritos, quais são os mais 
utilizados por atletas como recurso ergogênico?
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Termorregulação

Capítulo 10 – Regulação da Temperatura em Atletas

Os atletas costumam ser submetidos ao estresse ocasionado pela temperatura ambiente (calor e frio), isolamento 
térmico e produção corpórea de calor. As alterações da temperatura acima e abaixo do “normal” podem contribuir para 
a diminuição da performance.

Os humanos possuem uma temperatura corporal regulada dentro de uma estreita faixa (35º a 41ºC), sendo que uma 
variação de –10°C ou + 5°C, leva a morte.

A regulação fisiológica da temperatura opera por meio de respostas involuntárias, e inclui o controle de: nível de 
produção metabólica de calor, distribuição de calor pelo sangue, das partes internas para a pele e sudorese. A regulação 
pode também ser voluntária, mediante ações que modificam o nível de atividade, a escolha de roupas e a procura de 
ambientes.

Esse tipo de estresse aumenta a intensidade das respostas de sudorese e circulação que visam a dissipação do calor. 
Quando o ambiente é mais quente do que a pele, o corpo ganha calor, com isso, esse calor deve ser dissipado. Os 
estresses vindos do calor climático e do exercício interagem sinergicamente e podem levar os sistemas fisiológicos para 
os seus limites.

No exercício, inicialmente a temperatura interna do corpo aumenta rapidamente, até um nível em que a perda de calor 
seja igual à produção e os valores de equilíbrio sejam alcançados. O aumento da temperatura interna representa a fonte 
metabólica de calor que é produzido pelas contrações do músculo esquelético.

No início do exercício, o nível metabólico aumenta imediatamente; entretanto, as respostas eferentes da termorregulação 
para a dissipação de calor trabalham de maneira mais lenta. Tais respostas permitem que haja um aumento da perda de 
calor por irradiação, convecção, condução e evaporação (fig. 15), de maneira proporcional à produção de calor.

A evaporação é a principal defesa do organismo contra o superaquecimento, sendo que cada litro evaporado equivale a 
580 kcal transferidas para o meio ambiente. O resfriamento da pele ocorre quando o suor (solução salina hipotônica com 
0,2 a 0,4% de NaCl) evapora, a pele resfria-se, e por sua vez, mediante condução, resfria o sangue. 

A eficiência da transpiração depende de quatro fatores: superfície corporal exposta ao meio ambiente, temperatura do 
ambiente, umidade relativa do ar ambiente e correntes aéreas de convecção próximas ao corpo.

A evaporação torna-se muito difícil em condições de temperaturas elevadas aliadas a alta umidade relativa do ar, 
acima de 80%, em que as gotas de suor que estão na pele não conseguem evaporar, provocando um superaquecimento 
corporal.

Por outro lado, a umidade relativa do ar baixa leva a uma rápida evaporação, facilitando o resfriamento da pele. O 
risco para o organismo ocorre quando a umidade relativa do ar está muito baixa (<30%), devido a uma evaporação 
excessiva, levando a desidratação e ao superaquecimento do corpo.
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Abaixo estão apresentados os critérios de risco para saúde, da Organização Mundial de Saúde (OMS), em relação a 
umidade relativa do ar.

Entre 20 e 30% – Estado de Atenção:

• evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas;

•  umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água etc.;

•  sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol;

•  consumir água.

Entre 12 e 20% – Estado de Alerta:

•  observar as recomendações do estado de atenção;

•  suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 e 16 horas;

•  evitar aglomerações em ambientes fechados;

•  usar soro fisiológico para olhos e narinas;

•  consumir água.

Abaixo de 12% – Estado de emergência:

•  observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta;

•  determinar a interrupção de qualquer atividade ao ar livre entre 10 e 16 horas como aulas de educação física, 
coleta de lixo e entrega de correspondência;

•  determinar a suspensão de atividades que exijam aglomerações de pessoas em recintos fechados como aulas 
e cinemas entre 10 e 16 horas;

•  durante as tardes, manter com umidade os ambientes internos, principalmente os quartos de crianças e 
hospitais;

•  consumir água.

Os atletas que se exercitam em climas quentes sofrem frequentemente de défice de água (desidratação) de 2% a 8% 
do peso corporal. A desidratação promove um aumento do esforço fisiológico e diminui a performance, podendo causar 
emergência médica.

O défice hídrico, ao redor de 1% do peso corpóreo, pode elevar a temperatura corporal durante o exercício. Com 
o aumento do défice de água, há uma elevação concomitante da temperatura corporal no estresse promovido pela 
atividade física. A amplitude com que se dá a elevação da temperatura corporal varia entre 1º a 23ºC para todo o 
percentual de peso corporal perdido.

O estresse determinado pelo calor e pela dilatação vascular cutânea pode desviar parte do trabalho cardíaco do músculo 
esquelético para a pele, levando, dessa forma, ao menor fluxo sanguíneo responsável pela manutenção do metabolismo 
do músculo esquelético em atividade. Em adição, a dilatação do leito vascular cutâneo pode aumentar o seu volume 
sanguíneo por meio do desvio do volume central e, assim, reduzindo o retorno venoso e o trabalho cardíaco. Durante o 
exercício intenso no calor, o trabalho cardíaco pode ser reduzido em 1,2 L/min.
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A desidratação está associada à diminuição do volume sanguíneo (plasma) tanto no repouso como durante o exercício. 
Tal diminuição aumenta a viscosidade do sangue, podendo reduzir o retorno venoso. Durante um exercício máximo o 
aumento da resistência e o reduzido enchimento cardíaco, mediados pela viscosidade, diminuem tanto o volume sistólico 
quanto o débito cardíaco.

Os mecanismos fisiológicos responsáveis pela diminuição da performance, em um exercício de intensidade submáxima no 
calor, são: o aumento da temperatura e do esforço cardiovascular, depleção mais acelerada dos estoques de glicogênio, 
maior acúmulo de metabólitos e diminuição do direcionamento do sangue para o músculo em exercício.

Para haver o resfriamento eficiente, são necessárias importantes interações fisiológicas do corpo.

•  Circulação – desvio do sangue de regiões centrais do corpo, por vasodilatação (face ruborizada), para a 
periferia. Em condições extremas de calor, de 15 a 20% do débito cardíaco total e encaminhado para a pele.

•  Evaporação – rápido mecanismo de resfriamento que tem início cerca de 1,5 segundos após o início do 
exercício.

•  Ajustes hormonais – ajustes realizados para conservar sais e líquido por meio do aumento na liberação 
do hormônio anti-diurético (ADH), o qual aumenta a reabsorção renal de água, em conjunto com o hormônio 
aldosterona, que aumenta a reabsorção de sódio.

Aclimatação ao Calor

A aclimatação ao calor resulta em adaptações biológicas que reduzem os efeitos negativos do estresse causado pelo 
ambiente quente. Uma pessoa torna-se aclimatada ao calor por meio de exposições repetidas, suficientes para promover 
um grau de estresse responsável pela elevação da temperatura da pele e interna, provocando a sudorese. 

O grau de adaptação depende muito da intensidade, da duração, da frequência e do número de exposições ao calor. Na 
exposição inicial ao calor, o trabalho fisiológico será alto, manifestado pela elevada temperatura interna do corpo, como 
também pela frequência cardíaca alta, mas o grau do estresse causado pelo calor continua a diminuir durante cada dia 
de aclimatação. 

Os benefícios da aclimatação são alcançados pela melhoria das respostas relacionadas à sudorese e ao fluxo sanguíneo 
da pele, melhor balanço hídrico e estabilidade cardiovascular. O exercício realizado no calor é o método mais efetivo 
para induzir a aclimatação ao próprio calor; entretanto, até a condição de repouso no calor resulta em algum grau de 
aclimatação, mas em menor amplitude.

A condição de aclimatação ao calor é transitória; desaparece gradualmente, caso não haja exposição contínua ao calor. 
O aprimoramento da frequência cardíaca, que é a resposta mais rápida durante o processo de aclimatação, também se 
perde de maneira mais acelerada do que as respostas termorregulatórias. 

Reposição de Eletrólitos e Fluidos

Nos exercícios de alta intensidade, os atletas chegam aos níveis de sudorese de 1.0 a 2.5 L/h, quando expostos ao calor. 
Tais níveis, entretanto, não são mantidos continuamente, e dependem das necessidades individuais para a dissipação do 
calor corporal. As exigências diárias de líquidos (de pessoas sedentárias para pessoas ativas) variam de 2 a 4L/dia em 
climas temperados e de 4 a 10 L/dia em climas quentes.

Durante os exercícios realizados em ambientes com temperaturas altas, a desidratação pode ser evitada por meio da 
ingestão de líquidos em um nível que seja compatível com a perda que ocorre pela sudorese. Isso é difícil, pois a sede 
não acompanha de maneira precisa as necessidades hídricas do corpo.
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A sede, provavelmente, não é sentida até que se atinja um défice de 2% do peso corporal. O consumo livre de água 
durante o exercício, no calor, resulta em uma reposição incompleta da quantidade de água corporal perdida.

Os indivíduos aclimatados ao calor normalmente repõem menos do que a metade dos seus défices quando consomem 
água quando sentem vontade. Como resultado, exceto se houver hidratação forçada, alguma desidratação provavelmente 
irá ocorrer durante o exercício nas condições de calor.

Os atletas podem sofrer uma perda significativa de eletrólitos durante o estresse promovido pelo calor. Os eletrólitos, 
primariamente o cloreto de sódio e, em menor extensão, potássio, cálcio e magnésio estão contidos no suor.

“Bebidas esportivas”, ou isotônicos, são utilizadas por atletas para a reposição de líquidos e perda de eletrólitos (pelo 
suor), visando também a reposição dos estoques energéticos do corpo humano. Para os atletas aclimatados, tais bebidas 
são recomendadas somente durante exercícios intensos que serão finalizados em períodos superiores a uma hora.

Hipertermia

A hipertermia ou choque térmico é um problema relacionado a alta temperatura central do corpo, acima de 41,5 ºC que 
exige atenção médica imediata.

Os sintomas prévios à esta condição são: sede, cansaço, tonturas, distúrbios visuais, cefaleia, vertigem, cãibras e fraqueza 
geral. Quando instalada, a hipertermia leva ao cessamento da transpiração, mesmo com a temperatura do corpo elevada. 
O resultado é o superaquecimento, que pode causar danos ao sistema nervoso central e levar a morte (fig. 20).

Figura 19. Representação das formas de perda de calor pelo corpo.
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A atleta Gabrielle Andersen-Scheiss, recusou-se a ser atendida para não ser desclassificada da prova da maratona na 
olímpiada de Los Angeles, 1984. Felizmente, foi socorrida a tempo e, apesar de todos os problemas com seu corpo, ela 
conseguiu ultrapassar a linha de chegada.

Figura 20. Foto de um dos casos mais famosos de hipertermia na história esportiva. 

Estresse determinado pelo frio

Normalmente, os humanos recorrem ao comportamento estratégico do uso de roupas ou a permanência em abrigos para se 
proteger do frio. A natureza de muitos esportes de inverno e de atividades recreativas, entretanto, exige que os participantes 
não dependam da maioria das estratégias mencionadas, recorrendo a outras estratégias. Os esquiadores, por exemplo, 
evitam roupas isolantes pesadas em favor do uso de roupas que restrinjam menos a liberdade dos seus movimentos.

A maior parte do calor corporal perdido nos ambientes frios ocorre por meio dos mecanismos de condução e convecção. 
Quando a temperatura ambiente é menor do que a temperatura corporal, o gradiente térmico resultante favorece a 
perda de calor corporal. Além da temperatura ambiente, a velocidade do vento, a radiação solar e a umidade também 
influenciam na potencial perda de calor e no esforço fisiológico associado à conservação da temperatura corpórea 
durante a exposição ao frio. 

A água possui maior capacidade térmica do que o ar, e o poder de resfriamento desse ambiente é muito favorecido sob 
condições de baixa temperatura. Durante a imersão na água, a transferência de calor condutivo e conectivo pode ser 
mais de 70 vezes maior do que no ar sob a mesma temperatura, dependendo da profundidade, da superfície corpórea e 
do nível metabólico individual. 

Desta forma, inclusive quando a temperatura da água é razoável, os nadadores de longa distância, triatletas, mergulhadores 
ou pescadores submarinos que enfrentam correntes podem perder quantidades consideráveis de calor. Além disso, 
quando as roupas ficam úmidas, em função da chuva ou da imersão acidental, o isolamento fica comprometido, e a água 
que entra em contato com a pele facilita a perda de calor por condução, convecção e evaporação.

A exposição ao frio promove uma vasoconstrição, resultando em diminuição do fluxo sanguíneo periférico, reduzindo 
a transferência de calor por convecção entre o interior e a periferia do corpo (pele, gordura subcutânea e músculo 
esquelético). Isso aumenta de forma eficiente o isolamento. A partir do momento em que a superfície corporal perde 
calor mais rapidamente do que sua reposição, a temperatura da pele diminui.
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Na exposição de todo o corpo ao frio, a vasoconstrição aumenta por toda a periferia do corpo. A vasoconstrição começa 
quando a temperatura da pele cai para valores inferiores a 35ºC, e torna-se máxima quando a temperatura está ao 
redor dos 31ºC ou menos. A vasoconstrição causada pela exposição ao frio retarda a perda de calor e contribui para a 
conservação da temperatura interna, mas às custas da diminuição da temperatura tecidual periférica.

A redução do fluxo sanguíneo, determinada pela vasoconstrição, e a diminuição da temperatura da pele contribuem para 
problemas relacionados ao frio, principalmente nas mãos e nos dedos, tornando-os particularmente sensíveis às lesões 
causadas pelo frio, além da perda da destreza.

Um dos mecanismos mais importantes para a conservação da temperatura corpórea durante a exposição ao frio é o 
aumento do nível metabólico, que ajuda a compensar a perda de calor, sendo que o músculo esquelético é o principal 
responsável pelo aumento da produção de calor metabólico nos humanos.

O tremor, criado pela contração involuntária e repetida dos músculos, pode iniciar imediatamente ou após vários minutos 
de exposição ao frio, começando normalmente nos músculos dorsais e então estendendo-se para os membros.

A intensidade dos tremores aumenta e mais músculos são recrutados para executarem o tremor quando o estresse 
promovido pelo frio tornar-se mais severo, causando um aumento no consumo de oxigênio. Por exemplo, o consumo de 
oxigênio do corpo de um jovem do sexo masculino no repouso, sob a temperatura de 5ºC e velocidade do vento a 1 m/s, 
varia de 600 a 700 mL/min, o que corresponde a aproximadamente 15% do seu VO2max.

Fatores antropométricos podem explicar bem a variabilidade entre indivíduos, no que diz respeito à capacidade de 
manter uma temperatura corporal normal durante a exposição ao frio.

Desde que o principal vetor de perda de calor nos humanos seja a sua transferência por convecção, por meio da pele, 
uma grande área superficial acaba favorecendo uma perda maior de calor do que uma pequena área superficial.

Por outro lado, uma grande massa corporal favorece a conservação de uma temperatura constante, em virtude de um 
maior conteúdo de calor comparado com o existente em uma massa corpórea menor.

Em geral, pessoas que possuem uma grande razão entre superfície corporal e massa sofrem maiores quedas de 
temperatura durante a exposição ao frio do que as pessoas cuja relação de superfície corporal e massa seja menor.

Tanto o tecido adiposo como os outros tecidos conferem uma resistência térmica à condução de calor desde as partes 
mais internas do corpo, mas a resistência térmica da gordura é maior do que da pele e músculos.

A gordura subcutânea contribui com um isolamento significativo frente à perda de calor no frio, e tal isolamento está 
intimamente ligado com a espessura da camada de gordura subcutânea.

Desta forma, a condutância térmica diminui, e o isolamento aumenta com a espessura da camada de gordura. Como 
resultado, muitos estudos confirmaram que o tremor e a perda de calor em pessoas com maior porcentagem de gordura 
são menores do que nas pessoas mais esguias, em situações de exposição ao frio.

A maior parte das mulheres possui maior conteúdo e maior espessura do depósito subcutâneo de gordura do que os 
homens com peso e idade comparáveis, dessa forma, esse fator contribui para um melhor isolamento observado nas 
mulheres do que nos homens. 

Com relação a isso, as mulheres podem não ter maiores vantagens termorregulatórias em comparação aos homens, 
mas, pelo menos, em termos de manutenção do equilíbrio térmico, durante a exposição ao frio, elas não estão em 
desvantagem. Quando se considera a espessura da camada de gordura subcutânea entre homens e mulheres, verifica-se 
que a mulher possui uma área superficial maior e menor massa corporal do que o homem. A quantidade de calor corporal 
das mulheres é menor do que a dos homens, pois a massa corporal é menor.
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Embora o isolamento seja equivalente, a perda total de calor é maior devido à maior área de superfície que permite o 
fluxo convectivo de calor; portanto, a temperatura corporal cai mais rapidamente em um dado gradiente térmico e nível 
metabólico.

Quando um homem e uma mulher de massas corporais equivalentes são comparados, a mulher ainda parece estar em 
desvantagem. Nesse caso, as diferenças da área da superfície corpórea são menos pronunciadas, e a maior espessura 
da camada de gordura subcutânea aumenta o isolamento térmico.

Entretanto, o menor conteúdo de massa magra limita a capacidade de produzir calor, quando comparamos com um 
homem de massa corporal similar. Tal fato pode não ter maiores consequências quando o metabolismo é baixo. Em 
condições de baixas temperaturas severas, que estimulam máximo tremor, entretanto, a capacidade termorregulatória 
das mulheres pode causar um declínio mais rápido da temperatura corpórea interna.

Aclimatação ao Frio

Pessoas cronicamente expostas ao frio podem desenvolver ajustes do sistema de termorregulação. A exposição crônica 
ao frio é a forma mais comum de adaptação. A contenção do tremor e da vasoconstrição causados pela exposição ao 
frio são indícios de aclimatação. Tais ajustes permitem a manutenção da temperatura da pele nos ambientes frios, mas 
podem facilitar a perda de calor, caso o vestuário seja inadequado.

O aprimoramento dos mecanismos de conservação de calor caracteriza um modelo de aclimatação por isolamento. Uma 
vasoconstrição cutânea mais acelerada é desenvolvida em pessoas cronicamente expostas ao frio, refletindo o aumento 
das respostas do sistema nervoso simpático. 

Comparando com o estresse promovido pelo calor, os ajustes fisiológicos da exposição ao frio são menos pronunciados, 
de desenvolvimento mais lento e menos práticos em termos de dependência da temperatura para a conservação da 
temperatura normal do corpo e prevenção dos prejuízos causados pelo frio.

O exercício pode aumentar a produção metabólica de calor, inclusive mais do que o tremor. Dessa forma, na exposição 
ao frio, o aumento voluntário da atividade física pode contribuir para o aumento da produção de calor.

O estresse promovido pelo frio deve ser severo o suficiente para reduzir a temperatura interna ou muscular, antes do 
VO2max ser reduzido. A exposição às temperaturas que promovem quedas de 0.5ºC ou menos não significa redução do 
VO2max.

Em baixa temperatura corporal, podem ocorrer prejuízos na contratilidade do miocárdio e limitar a frequência cardíaca 
máxima, de maneira suficiente para que haja redução do VO2max.

Em baixas intensidades de exercício, a produção metabólica de calor não é suficientemente alta para evitar o tremor. 
Assim, a produção de calor é maior com o aumento do consumo de oxigênio, representando uma condição adicional 
proporcionada pelo tremor.

Com o aumento da produção metabólica de calor, juntamente com a intensidade do exercício, as temperaturas da pele 
são mantidas estáveis e os estímulos aferentes para o calafrio diminuem.

Em atividades de alta intensidade, o metabolismo é suficientemente alto para evitar completamente o tremor, e o 
consumo de oxigênio é o mesmo nas condições temperadas e de frio. 

As intensidades de exercício, em que a produção metabólica de calor é suficiente para prevenir o calafrio, dependem da 
intensidade do esforço.
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O efeito da inalação do ar frio durante o exercício normalmente é negligenciado. A temperatura das vias aéreas superiores 
geralmente permanecem inalteradas durante os exercícios realizados em condições temperadas.

A função pulmonar durante o exercício não se altera pela respiração executada com ar em baixas temperaturas em 
atletas saudáveis e em indivíduos que não são atletas, mas em atletas propensos a alergias, a respiração durante um 
exercício intenso pode causar espasmo bronquial e ocasionar um volume expiratório forçado reduzido.

Se no frio um indivíduo inicia uma atividade física vigorosa utilizando roupas próprias para as atividades sedentárias, a 
sudorese e a consequente ingestão de líquidos podem aumentar substancialmente. 

Além disso, o suor pode ser acumulado na roupa, comprometendo as propriedades de isolamento, que serão novamente 
necessárias quando a atividade cessar. A solução é o uso de várias peças de roupa, permitindo que o isolamento seja 
ajustado de acordo com o nível de atividade e a necessidade de se minimizar o calor e a sudorese. 

Também é importante saber que durante um exercício de alta intensidade a sudorese ocorre normalmente, inclusive com 
o uso de pouca roupa, e a evaporação pelo suor evita o seu acúmulo. Devem ser ingeridas bebidas adequadas para repor 
tais perdas, ou a desidratação irá ocorrer.

A exposição ao frio também é afetada pelo metabolismo energético muscular durante o exercício. As concentrações 
de lactato sanguíneo, durante as atividades físicas realizadas no frio, podem ser mais altas do que em condições 
moderadas, se as condições experimentais permitirem a ocorrência do calafrio.

Em estudos direcionados para a exposição ao frio em que houveram aumentos dos níveis de lactato sanguíneo, foram 
observadas menores temperaturas internas do corpo, juntamente com maiores consumos de oxigênio no frio do que em 
condições moderadas, indicando que o tremor (calafrios) teve papel relevante durante o exercício.

A geração de força muscular pode ser prejudicada durante a exposição ao frio, a diminuição da temperatura do músculo 
vasto lateral de 39ºC para 30ºC diminuiu a força isométrica máxima em 2% por ºC, aumentando a relação força- 
-velocidade durante as contrações musculares dinâmicas, de modo que o músculo resfriado desenvolveu menos força 
em uma determinada velocidade de contração. 

Sob extremas condições de diminuição da temperatura muscular, como a natação em águas geladas, a geração de 
força pode ser comprometida, levando a um défice na performance. O aumento da perda de calor durante o exercício na 
água fria pode ser tão alto que a produção de calor metabólico durante o exercício intenso pode ser insuficiente para 
preservar a temperatura interna.

Os efeitos do exercício no equilíbrio térmico, enquanto o exercício é realizado, dependem de uma interação complexa 
entre fatores relacionados à intensidade do exercício, às condições ambientais e à maneira com que a atividade está 
sendo realizada. O exercício não somente aumenta a produção metabólica de calor, mas também aumenta o fluxo 
sanguíneo  na pele e nos músculos. 

Esse fato contribui para o aumento da transferência de calor por convecção, do centro para a periferia do corpo. Assim, 
enquanto a produção metabólica de calor aumenta progressivamente com a intensidade do exercício, aumenta também 
a perda de calor devido ao maior fluxo sanguíneo muscular e cutâneo. 

O movimento dos membros contribui para a perda de calor por meio da superfície da pele pelo mecanismo de convecção, 
por meio da quebra do estado estacionário da camada de ar ou água mesmo em ambiente calmo (sem ventos ou 
correnteza d’água).

Como foi mencionado anteriormente, a sudorese induzida pelo exercício ocorre inclusive em ambientes frios. Justamente 
como ocorre frente ao calor, as perdas proporcionadas pela sudorese devem ser compensadas pela ingestão de líquidos, 
caso contrário haverá desidratação.
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Entretanto, nos ambientes de baixa temperatura tem sido observado um fenômeno chamado “desidratação voluntária”. 
No frio, a sede é menor, e algumas vezes as pessoas restringem o consumo de água para minimizar a necessidade de 
urinar nos ambientes abertos. Os efeitos do desequilíbrio entre a perda e a reposição de água irão piorar quando a 
duração da exposição ao frio e do exercício crônico é prolongada. 

Os efeitos danosos na performance, associados com o baixo nível de hidratação, provavelmente são os mesmos nos 
ambientes frios e quentes. Também foi sugerido que a baixa hidratação pode aumentar a susceptibilidade aos danos 
periféricos proporcionados pela exposição às baixas temperaturas.

Nos ambientes frios, o equilíbrio da temperatura e as exigências relacionadas ao calafrio dependem da severidade, da 
efetividade e da vasoconstrição determinadas pelo estresse, bem como da intensidade e da maneira com que se pratica 
o exercício. 

A diminuição da temperatura dos músculos ocasiona a falta de destreza das extremidades e diminui a potência muscular, 
enquanto a reduzida temperatura interna pode diminuir a capacidade de se atingir os níveis metabólicos máximos, bem 
como diminuir a capacidade dos exercícios submáximos de resistência. 

A composição corporal é o determinante fisiológico mais importante da tolerância termorregulatória nas situações 
de baixa temperatura ambiental. O isolamento conferido pelo vestuário, exigido para garantir uma temperatura 
adequada e conforto, é maior durante a condição de repouso e baixa atividade do que durante as atividades 
extenuantes, e o superisolamento pode ocasionar um estresse pelo calor, que causará sudorese, umedecimento das 
vestes e desidratação. Cada um desses fatores pode afetar, de maneira indesejável, a performance atlética e aumentar 
a susceptibilidade aos prejuízos causados pela exposição às baixas temperaturas.

Figura 21 – A foto abaixo, demonstra a necrose dos dedos das mãos devido a uma exposição ao frio extremo e prolongado.

Em quais modalidades esportivas os atletas estão mais suscetíveis 
ao estresse témico? Qual o esporte onde há maior número de 
registros de óbitos por hipertermia?
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Unidade VI

Recursos Ergogênicos

Capítulo 11 – Ergogênicos Fisiológicos e Farmacológicos

A competição atlética é popular em todo o mundo, não somente nos esportes envolvendo atletas de classes nacional e 
internacional, mas também nas competições esportivas locais e regionais, e para atletas variando do estado jovem ao 
mais velho. Independente do esporte, todos os atletas querem ganhar.

Os dois itens determinantes para o sucesso atlético são:

1. herança genética ótima – com características fisiológicas, psicológicas e biomecânicas que predispõe ao 
sucesso em um determinado esporte;

2. treinamento ótimo – dar condições necessárias para atingir o máximo do potencial genético.

No Centro de Treinamento Olímpico dos Estados Unidos e centros nacionais similares, fisiologistas, psicólogos e 
biomecânicos do esporte estudam meios para maximizar a potência física, a força mental e a eficiência biomecânica 
do atleta.

Entretanto, visando atingir o máximo de seu potencial, atletas podem utilizar recursos ergogênicos, que são meios pelos 
quais recorre-se na tentativa de aumentar a potência física, a força mental ou a eficiência mecânica além dos efeitos 
atribuíveis ao treinamento. 

Os recursos ergogênicos podem ser subdivididos em diferentes classes.

1. Materiais – modificações de roupas esportivas, tais como sapatos leves para corrida e maiôs especiais para 
natação, e equipamentos esportivos como bicicletas aerodinâmicas, podem significantemente melhorar o 
desempenho. 

2. Psicológicos – são designados primariamente para aumentar a concentração por meio de técnicas como o 
controle do estresse pela imaginação e hipnose.

3. Nutricionais – incluem muitas estratégias de suplementos nutricionais, designados primariamente para 
aumentar a produção energética. A suplementação de carboidratos mostrou beneficiar atletas de endurance, 
e estratégias de reidratação podem ajudar a prevenir a fadiga induzida pela desidratação. Fora essas duas 
estratégias nutricionais, poucos dados estão disponíveis para sustentar um efeito ergogênico de vários outros 
nutrientes, sobre o desempenho esportivo de um atleta bem nutrido.

4. Fisiológicos – são utilizados para fortalecer os processos fisiológicos naturais importantes para o desempenho 
esportivo.

5. Farmacológicos – ou drogas, são agentes sintéticos para aumentar as funções neurotransmissoras ou 
hormonais naturais associadas ao desempenho esportivo.
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Os itens 4 e 5, ergogênicos fisiológicos e farmacológicos, respectivamente, são as duas categorias que produzem mais 
efeitos sobre o desempenho esportivo, e por esse motivo, são as que possuem maiores restrições de uso. Por este 
motivo, o objetivo deste capítulo será abordar os ergogênicos fisiológicos e farmacológicos.

Ergogênicos fisiológicos

Dopagem de Sangue e Eritropoietina Recombinante

A dopagem de sangue envolve tanto infusão autóloga como transfusão homóloga de sangue para o atleta. Na infusão 
autóloga, o atleta pode receber seu próprio sangue que foi previamente retirado, congelado e estocado enquanto o 
estado normal de hemoglobina era reconstituído. Na transfusão homóloga, o atleta recebe sangue de outro indivíduo. As 
quantidades de sangue usadas em pesquisa variam de 500 a 1000mL.

A eritropoietina (EPO) é um hormônio natural produzido pelo rim, geralmente em resposta à liberação inadequada 
de oxigênio. A EPO recombinante (rEPO), uma forma sintética, foi deduzida por meio de tecnologia recombinante. 
As quantidades de rEPO usadas em pesquisa aproximam-se de 20 a 40 UI/kg, injetadas três vezes por semana por 
6 semanas.

Há indícios de dopagem de sangue no início dos anos 70, com rumores de que alguns atletas usaram-na nas Olimpíadas 
de Munique em 1972. O uso de rEPO como um ergogênico é um fenômeno mais recente em que um atleta foi retirado 
das Olimpíadas de 1996 em Atlanta pelo uso reconhecido de rEPO.

Tanto a dopagem de sangue quanto a rEPO são usadas para aumentar o hematócrito, particularmente a concentração 
de células sanguíneas vermelhas e a concentração associada de hemoglobina.

Teoricamente, o aumento da hemoglobina (Hb) eleva a capacidade sanguínea de transportar oxigênio. Aumentando 
a (Hb) em 1 g/dL, um atleta com um débito cardíaco no exercício de 25 L/min, aumentaria o transporte de oxigênio 
em 335 mL, o qual extrapola um aumento de 8%, melhorando o desempenho em eventos de endurance, dependentes 
primariamente de processos oxidativos, tais como a maratona.

Embora a pesquisa de dopagem de sangue fosse conduzida desde 1944, e uns poucos estudos fossem feitos nos anos 
60, foi somente no início dos anos 70 que esforços concentrados de pesquisa foram feitos para investigar seu potencial 
para aumentar a liberação de oxigênio com uma aplicação possível para o esporte. 

Vários estudos de dopagem de sangue publicados no início dos anos 80, com técnicas autólogas e tempo suficiente para 
restaurar os níveis normais de hemoglobina, com quantidades maiores de sangue (aproximadamente 1.000 mL), com atletas 
altamente treinados, melhoras significantes nos parâmetros sanguíneos, uso de oxigênio e desempenho no exercício.

Numerosos estudos foram conduzidos nos anos seguintes, e duas recentes revisões concluíram que protocolos apropriados 
de dopagem de sangue aumentam significantemente a hemoglobina total [Hb] e o conteúdo de oxigênio arterial.

O conteúdo aumentado de oxigênio arterial, levando a um VO2max aumentado, reduz o estresse sobre o coração durante 
o desempenho de exercício submáximo, como indicado por respostas mais baixas de frequência cardíaca durante 
trabalhos padronizados de exercício submáximo.

Além disso, a liberação aumentada de oxigênio para os músculos diminui o acúmulo de lactato no sangue, tanto por 
oxidação celular aumentada como por um efeito tampão adicional da hemoglobina. 

Tanto a frequência cardíaca diminuída quanto as respostas séricas do lactato aos trabalhos padronizados de exercício 
submáximo foram associados a estresse psicológico diminuído, como evidenciado pelos níveis diminuídos de percepção 
de esforço durante o exercício. Esses efeitos levam ao aumento do desempenho em exercícios submáximos e aeróbios 
de endurance, como eventos de corrida variando em distância de 1.500 a 10.000 m.
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Somente uns poucos estudos investigaram o efeito do uso da rEPO como um recurso ergogênico potencial e embora os dados 
de pesquisa sejam mais limitados, o Colégio Americano de Medicina do Esporte indicou que os efeitos do uso de rEPO são 
comparáveis àqueles vistos na dopagem de sangue.

Se conduzidas sob supervisão médica apropriada, as transfusões sanguíneas tanto autólogas quanto homólogas são 
consideradas seguras. Das duas, as transfusões homólogas apresentam mais riscos à saúde, aumentando o risco de várias 
infecções, tais como hepatite B, hepatite C e AIDS, além da possibilidade de receber uma amostra sanguínea incompatível, 
o que poderia ser fatal.

Os atletas podem autoadministrar a rEPO, o que aumenta dramaticamente os riscos para a saúde. O uso de agulhas 
contaminadas com injeções de rEPO pode estar associado com infecções similares, como assinalado anteriormente. Além 
disso, os atletas podem exagerar na dose com a rEPO, levando a um aumento exagerado das hemácias e na viscosidade 
sanguínea, com possível trombose e infarto do miocárdio. O uso de rEPO sem supervisão foi associado com as mortes de 
ciclistas europeus jovens.

A dopagem de sangue foi usada com sucesso por ciclistas americanos nos jogos olímpicos de Los Angeles em 1984, mas foi 
colocada na lista de substâncias e métodos proibidos pelo Comitê Olímpico Internacional em 1985. O uso de rEPO também 
foi proibido pelo IOC. 

Infelizmente, os protocolos atuais de teste de drogas são incapazes de detectar o uso de dopagem de sangue e os testes de 
urina podem ser capazes de detectar o uso de rEPO por somente 2 a 3 dias após a última administração. 

A União Internacional de Ciclismo instituiu um teste sanguíneo, proibindo a competição para atletas com hematócritos 
maiores que 50. 

Bicarbonato de Sódio e Sais Alcalinos

O bicarbonato de sódio (NaHCO3) é um sal alcalino, uma parte da reserva alcalina no sangue que ajuda a neutralizar vários 
ácidos metabólicos.

O efeito da suplementação de bicarbonato de sódio sobre o desempenho no exercício foi estudado por quase 70 anos, 
particularmente dentro das 2 décadas passadas. 

As doses orais suplementares usadas em pesquisas normalmente têm sido baseadas na massa corporal, usualmente 300 
mg de bicarbonato de sódio/kg administradas de 1 a 2 horas antes do exercício. Alguns produtos comerciais contendo 
bicarbonato de sódio foram vendidos no mercado para atletas.

A produção aumentada de ácido lático, um subproduto metabólico da glicólise anaeróbia, durante períodos de exercício de 
alta intensidade de 1 a 2 minutos de duração pode aumentar [H+] intramuscular, um efeito que pode causar fadiga pela 
inibição da atividade enzimática muscular ou por prejudicar o processo de contração muscular iniciado pelo cálcio.

Teoricamente, a suplementação de bicarbonato de sódio aumenta a reserva alcalina, aumentando o fluxo de íons hidrogênio 
do músculo durante a glicólise anaeróbia e suavizando o desenvolvimento da fadiga. O mecanismo exato que fundamenta o 
efeito ergogênico do bicarbonato de sódio não foi determinado.

A suplementação de bicarbonato de sódio aumenta o pH sérico de repouso antes do período de exercício, e pode diminuir 
a acidose muscular durante e após o esforço. Este fato pode levar ao aumento do desempenho em exercícios dependentes 
primariamente de glicólise anaeróbia, particularmente nos últimos estágios de exercícios supramáximos repetitivos (exercícios 
maiores que 100% do VO2max) com curtos períodos de recuperação. 

Estudos relatam uma melhora média de 27% no tempo de exercício até a exaustão em testes de laboratório supramáximos. A 
suplementação de bicarbonato de sódio também melhorou o desempenho no exercício em numerosos estudos de campo, incluindo 
corridas de velocidade de 400m, 800m e 1.500m, natação de velocidade de 100m e 400m, ciclismo de velocidade de 3km.
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O bicarbonato de sódio, um produto medicinal, tem sido usado terapeuticamente para uma variedade de problemas 
médicos, como acidez gástrica excessiva. Quando tomado por pouco tempo em dosagens apropriadas, o bicarbonato 
de sódio parece não causar maiores riscos à saúde. Em estudos experimentais, alguns indivíduos experimentaram 
desconforto gastrintestinal, primariamente intumescimento, dor abdominal e diarreia. Ingestão excessiva ou por muito 
tempo poderia levar a alcalose, possivelmente levando a espasmos musculares ou arritmias cardíacas. 

O uso do bicarbonato de sódio por atletas humanos não é atualmente proibido pelo Comitê Olímpico Internacional, ainda 
que seu uso possa ser considerado como um meio artificial de aumentar o desempenho no esporte.

Creatina

A creatina, uma amina nitrogenada, é um constituinte natural de alimentos de origem animal, particularmente da carne. 
Cerca de 2g são necessárias para repor a creatina catabolizada, a qual é excretada pelos rins como creatinina.

Aproximadamente 120g de creatina são encontradas em um indivíduo do sexo masculino de tamanho médio, 95% na 
musculatura esquelética. A creatina não é um nutriente essencial, portanto ela pode ser considerada um ergogênico 
fisiológico.

A suplementação de creatina tornou-se muito popular nos últimos anos. Um protocolo de suplementação padronizado 
envolve a ingestão de 20 a 30g de creatina monoidratada, comumente ingerida em múltiplas doses de 5g ao longo do 
dia por 5 a 7 dias, mas outros protocolos, tais como 3 g/dia por 28 dias.

A creatina serve como substrato para a formação de fosfocreatina, uma fonte energética primária para exercícios 
dependentes do sistema energético trifosfato de adenosina. 

Recentes estudos confirmam que a suplementação oral de creatina aumenta a creatina muscular total e livre. Entretanto, 
alguns indivíduos podem não ser responsivos, particularmente aqueles com níveis musculares de creatina normalmente 
altos. A combinação de carboidratos com a creatina aumentará o transporte de creatina para o músculo, mesmo em 
indivíduos com níveis de creatina muscular próximos do normal, possivelmente por meio de um efeito mediado pela insulina.

A creatina muscular aumentada pode manter melhor a ressíntese de ATP durante períodos de exercício de intensidade 
muito alta e de curta duração. O uso aumentado de creatina fosfato como uma fonte de energia, também poderia diminuir 
a formação de ácido lático e, teoricamente, poderia aumentar o desempenho em exercícios dependentes primariamente 
da glicólise anaeróbia.

Diversos estudos demonstram que a suplementação de creatina aumenta significantemente o torque muscular 
em estágios múltiplos de 10 segundos durante cinco períodos de contrações isocinéticas máximas e aumentou 
significantemente o desempenho em um trabalho envolvendo 10 períodos (6 segundos) de ciclismo de alta intensidade 
intercalado com 30 segundos de repouso. 

Um aumento na massa corporal é um achado muito consistente associado a suplementação de creatina. Numerosos estudos 
relataram aumentos na massa corporal variando de 0,9 a 2,0kg após de suplementação de 20 a 25g/dia por 5 a 7 dias. 

Entretanto, a suplementação de creatina diminui a produção de urina durante esse período de tempo, indicando que 
o ganho na massa corporal pode ser de estoques aumentados de água corporal associados com o efeito osmótico 
da creatina na musculatura. Esse aumento na massa corporal tem sido associado ao desempenho prejudicado em 
endurance aeróbio em corredores.

Nenhum efeito adverso para a saúde foi associado com a suplementação de creatina a curto prazo ou com suplementação 
mais longa de 8 semanas, ou ainda suplementação de 2 a 5 anos, mas os efeitos possíveis da suplementação mais 
prolongada não são conhecidos. Relatos informais registram câimbras e contraturas musculares após carga de creatina, 
entretanto, nenhum dado científico está disponível para sustentar esses achados.

A creatina é considerada um suplemento da dieta e seu uso por atletas não é proibido pelo Comitê Olímpico Internacional.
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Ergogênicos farmacológicos

Esteroides Anabolizantes

Esteroides anabolizantes androgênicos são análogos da testosterona, hormônio gonadal endógeno produzido pelos 
testículos e responsável pelo desenvolvimento de características masculinas (androgenia) e síntese de tecido magro 
(anabolismo).

O uso de esteroides anabolizantes com propósitos ergogênicos, foi utilizado primeiramente na década de 50 por 
levantadores de peso e corredores.

No dias de hoje, existem cerca de 30 tipos de anabolizantes, administrados oralmente (fluosimesterona, metenolona, 
metandrostenolona, metiltestosterona, oxandrolona, stanozolol) ou injetados intramuscularmente (boldenona, decanoato 
de nandrolona, cipionato de testosterona, etanato de testosterona, proprionato de testosterona) ou combinados em 
concentrações que são 10 a 100 vezes as doses farmacológicas recomendadas, uma prática conhecida como “dose de 
choque”.

O uso de anabólicos esteroides está associado com ao dano celular hepático, atrofia testicular, dano celular no miocárdio 
e cardiomiopatias. Os agentes administrados por via oral parecem apresentar maiores riscos à saúde do que os injetados, 
mas o uso de agulhas aumenta o risco de HIV/AIDS, hepatite e outras infecções.

Outros efeitos tais como disfunção reprodutiva masculina/feminina, dilatação do clitóris, agressividade aumentada e 
acne também estão associados com o uso anabólicos esteroides.

Considerações éticas impedem o estudo de regimes com megadoses de anabólicos esteroides sobre os ganhos na força 
em um ensaio clínico controlado. Como resultado, o uso de anabolizantes continuará vindo de relatos informais, estudos 
de casos clínicos e estudos de controle de casos epidemiológicos. 

Existe um predomínio alarmante do uso de anabólicos esteroides entre estudantes adolescentes e em idade colegial, 
que leva para a chamada “síndrome de comportamento de risco”, devido a relatos de agressividade aumentada entre 
usuários crônicos de anabólicos esteroides.

Os agentes anabólicos esteroides são proibidos pelo Comitê Olímpico Internacional e pelas administrações de todos os 
esportes amadores e profissionais. Análises quantitativas sensíveis foram desenvolvidas para detectar seu uso. 

Hormônio do Crescimento

O hormônio do crescimento humano (hGH) é um peptídeo com uma cadeia de 191 aminoácidos e pode ser obtido de 
cadáveres humanos, ou sinteticamente pelo uso de tecnologia recombinante.

As ações metabólicas do hGH geralmente são anabólicas, aumentando a captação de aminoácidos, síntese proteica 
e o crescimento dos discos epifisários dos ossos longos. Embora o hGH tenha uma meia-vida curta, ele estimula a 
liberação de somatomedinas (p. ex., fatores de crescimento semelhante à insulina), as quais têm efeitos anabólicos mais 
prolongados. O hGH estimula a gliconeogênese renal e hepática bem como a lipólise.

O uso de hGH causa acromegalia em adultos e gigantismo em crianças pré-adolescentes, cardiomiopatias e diabetes, 
como precisa ser injetado aumenta o risco de infecções tais como hepatite e AIDS.

O uso de hGH também é proibido, mas seu uso não pode ser detectado pela utilização da tecnologia atual de teste de 
drogas.
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Anfetaminas/Simpatomiméticos

As anfetaminas representam uma classe de agentes, cujo composto de origem é o -feniletilamina, e são conhecidas 
como aminas simpatomiméticas cujo uso foi associado com o esporte. A efedrina está presente em muitos medicamentos 
vendidos sem receita médica e produtos herbais para controle de peso.

As anfetaminas estimulam a liberação de norepinefrina dos nervos simpáticos, resultando em vasoconstrição e pressão 
sanguínea arterial aumentada. As anfetaminas também estimulam o hipotálamo bem como os centros de prazer no 
cérebro, elevando o humor e aumentando a resistência à fadiga tanto pelo aumento da liberação de dopamina como pela 
inibição de sua captação e/ou degradação. Estudos demonstram também melhoras na força de aceleração e capacidade 
anaeróbia.

O uso de anfetaminas está associado a inúmeros efeitos colaterais, tais como ansiedade, tremores, irritabilidade, 
disritmias ventriculares, hipertensão, desconforto gastrointestinal e alucinações. O uso prolongado pode levar à perda 
de peso, ao vício e a comportamento psicótico. 

As anfetaminas são estimulantes potentes e seu uso é proibido pelo Comitê Olímpico Internacional e várias outras 
administrações esportivas. O uso de estimulantes relacionados, tais como a efedrina, também é proibido.

Cafeína

A cafeína é um composto comum da dieta encontrado no café, bebidas a base de cola, chocolate e certos medicamentos 
vendidos sem receita médica.

A cafeína facilita a liberação de epinefrina da medula da adrenal, estimulando a vasodilatação, lipólise, glicogenólise 
e broncodilatação. Acredita-se que a lipólise aumentada resulte de uma possível economia de glicogênio muscular, o 
principal mecanismo ergogênico potencial estudado associado ao uso da cafeína.

A cafeína é um estimulante do sistema nervoso central (CNC) e um antagonista competitivo do receptor para adenosina, 
um depressor do CNC. Atenção científica recente voltou-se para o efeito neural da cafeína, bem como para o efeito 
direto da cafeína no desenvolvimento de força muscular, como mecanismos ergogênicos promissores.

A ingestão de cafeína de 3 a 13 mg/kg de massa corporal parece aumentar o desempenho em endurance prolongado, 
bem como em exercício de alta intensidade e curta duração.

Comparado com placebo, melhoras nos tempos de endurance de 22% a 23% foram relatadas após ingestão de doses de 
cafeína de 3 a 9 mg/kg, além de um efeito significante na economia de glicogênio.

Parece que a cafeína pode ser um ergogênico efetivo para uma variedade de exercícios, entretanto, mais pesquisas são 
necessárias para avaliar sua efetividade sob condições reais de esporte competitivo nos quais os atletas possam ser 
estimulados naturalmente pela liberação de catecolamina endógena.

Alguns possíveis problemas secundários de saúde associados ao excesso do consumo de cafeína incluem agitação, 
ansiedade, irritabilidade, tremores das mãos e insônia.

Geralmente, aceita-se que o consumo moderado de cafeína de  200 a 300 mg/dia, não apresenta riscos para a saúde 
para a maioria dos indivíduos.

Em certas pessoas susceptíveis, entretanto, a cafeína pode apresentar alguns riscos para a saúde, incluindo pressão 
sanguínea elevada, arritmias, problemas no parto e gestação, úlceras e azia, ataques de ansiedade e osteoporose.

Atualmente, a cafeína não é proibida pelo Comitê Olímpico Internacional.
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Agentes Bloqueadores B-Adrenérgicos (B-Bloqueadores)

Estimulação de receptores B1 do tecido cardíaco pela norepinefrina resulta em resposta inotrópica e cronotrópica 
aumentada, enquanto que estimulação de receptores B1 do tecido adiposo pela epinefrina resulta em lipólise aumentada. 

O receptor B2-adrenérgico é estimulado pela epinefrina, resultando em glicogenólise, broncodilatação e vasodilatação. Os 
agentes bloqueadores B-adrenérgicos, ou B-bloqueadores, são uma classe farmacológica de medicamentos desenvolvidos 
nos anos 60 os quais competem com a norepinefrina e epinefrina pela ligação em receptores B1 e B2-adrenérgicos

Mais de uma dúzia de B-bloqueadores estão atualmente disponíveis. Os B-bloqueadores são prescritos primariamente 
como anti-hipertensivos para reduzir a pós-carga do miocárdio e profilaticamente após infarto do miocárdio para reduzir 
a demanda de oxigênio no miocárdio.

Os B-bloqueadores podem reduzir a ansiedade, a qual pode ser prejudicial ao desempenho em esportes dependentes 
de relaxamento neural. Por conseguinte, os B-bloqueadores podem ser ergogênicos para atletas envolvidos em certos 
esportes, como golfe, tiro ao alvo, arco e flecha, para os quais o controle motor fino e baixa ansiedade são primordiais.

Estudos revelaram que os B-bloqueadores podem diminuir a ansiedade e a frequência cardíaca em atletas que participam 
de esportes de alto estresse, tais como salto de esqui. Estudos bem controlados mostraram que os B-bloqueadores 
podem diminuir a ansiedade, tensão e frequência cardíaca em atiradores de arma de fogo, melhorando a habilidade de 
tiro em 13%, um achado atribuído a tremor muscular diminuído e a firmeza das mãos melhorada.

Embora os B-bloqueadores não pareçam prejudicar o desempenho de atividades de alta intensidade e curta duração (menos 
que 10 segundos) que requerem força e potência anaeróbia, eles realmente prejudicam as tarefas de alta intensidade, mais 
prolongadas e eventos aeróbios de endurance dependentes, respectivamente, de glicólise e processo oxidativo.

Os B-bloqueadores podem causar sonolência e fadiga e podem também desfavoravelmente alterar os perfis séricos 
lipídicos e são proibidos pelo Comitê Olímpico Internacional.

Figura 22 – Indivíduo, com massa muscular definida e hipertrofiada, participante da modalidade de fisioculturismo.
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É possível apenas com o treinamento um indivíduo conseguir 
uma hipertrofia muscular como mostrado na foto acima? Se sua 
resposta for negativa, qual provável recurso ergogênico utilizado 
para conseguir tal hipertrofia? 
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