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RESUMO
Apesar da falta de conhecimento sobre os mecanismos da imersão dos membros
inferiores em água fria (IAF) pós-exercício, este método de recuperação se faz presente após o
exercício físico, principalmente no meio esportivo. Os objetivos de sua prática são baseados
nas possíveis reduções da inflamação muscular, edema, dor e acumulação de metabólitos,
acelerando assim a recuperação pós-exercício. Neste contexto, não está claro se a IAF
interfere nas adaptações em nível molecular do conteúdo da proteína de choque térmico 72
kDa (Hsp72) do tecido muscular esquelético. Sendo assim, o presente estudo avaliou se a IAF
após as sessões de exercício, durante um programa de 4 semanas de treinamento intervalado
de alta intensidade (HIIT), altera a resposta adaptativa do desempenho físico e da Hsp72 do
tecido muscular esquelético. Foram selecionados 17 voluntários, do sexo masculino, adultos
(idade: 23 ± 3 anos; peso corporal: 68.7 ± 9.2 kg, estatura: 171 ± 7 cm; gordura corporal: 23.5
± 5.2%), não treinados e saudáveis para participar deste estudo, que assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido. Os voluntários foram pareados em dois grupos de acordo
com o desempenho no teste de 15 km em cicloergômetro. Um grupo foi submetido à IAF dos
membros inferiores após o exercício (n=8), e o outro grupo serviu como controle (CNTRL,
n=9). O programa de treinamento físico consistiu de 4 semanas de ciclismo intervalado de alta
intensidade, com frequência semanal de 3 vezes. Cada sessão de HIIT foi composta por 8-12
estímulos com intensidade entre 90-110% da potência pico por 60 segundos, seguidos por
intervalos de recuperação ativa de 75 segundos à 30W. A IAF compreendeu em imergir os
membros inferiores em água a 10 ºC, por 15 minutos, após cada sessão de treinamento. Os
voluntários do grupo controle ficaram sentados em uma cadeira, na sala de treino a
temperatura ambiente. As variáveis medidas foram consumo máximo de oxigênio (VO2 max),
desempenho no teste de 15 km e resistência de força muscular localizada. Além disso biópsias
musculares foram realizadas 3 dias antes e 3 dias após o período de treinamento para
avaliação do conteúdo muscular de Hsp72. O tempo para completar o teste de desempenho de
15 km diminuiu com o treinamento, mas não foi diferente entre os grupos (CNTRL 42.9±1.9
para 38.7±2.9 min e IAF 42.4±2.5 para 37.7±3.0 min, pré versus pós-treino, respectivamente).
O VO2max aumentou com o treinamento em ambos os grupos, mas também não foi diferente
entre os grupos (CNTRL 48.7±5.6 para 51.2±4.8 ml•kg-1•min-1 e IAF 45.7±5.6 to 50.4±4.8
ml•kg-1•min-1, pré versus pós treino, respectivamente). Quanto à resistência muscular
localizada, o pico de torque médio aumentou com o treinamento em ambos os grupos, sem
diferença entre as situações (CNTRL de 92,7±15,6 n/m para 96,7±14,5 n/m e IAF de

86,0±19,8 n/m para 91,3±13,2 n/m pré versus pós-treino, respectivamente). Mas o índice de
fadiga (CNTRL 70,0±6,1 % para 67,1±6,8 % e IAF 65,8±8,0 % para 69,3±6,6 % pré versus
pós-treino, respectivamente) não alterou com o treinamento. O conteúdo muscular de Hsp72
aumentou com o treinamento, mas não foi diferente entre os grupos (CNTRL 100±28% para
124±37% e IAF 100±31% para 131±23%). Sendo assim, nós concluímos que a imersão em
água fria pós-exercício não alterou as adaptações de desempenho e moleculares avaliadas
após 4 semanas de treinamento intervalado de alta intensidade.

Palavras-chave: recuperação, imersão em água fria, proteína de choque térmico,
treinamento intervalado de alta intensidade.

ABSTRACT
Despite a general lack of understanding of the underlying mechanisms, cold water immersion
(CWI) is a recovery strategy commonly employed by athletes. The purpose of its use is based
on possible reductions in muscle inflammation, oedema, pain and metabolite accumulation,
thereby hastening recovery. Furthermore, it is not clear if CWI can interfere with training
adaptation and intramuscular heat shock protein. The purpose of the present study was to
evaluate the effect of CWI in training adaptation and intramuscular heat shock protein after 4
weeks of high intensity interval training (HIIT). All subjects provided written informed
consent and the study was approved by the research ethics committee. Seventeen healthy,
young subjects (age: 23 ± 3 years old, body weight: 68.7 ± 9.2 kg, height 171 ± 7 cm; body
fat: 23.5 ± 5.2%) were allocated into 2 groups: control (CON, n=9) and cold water immersion
(CWI, n=8). Training adaptation was evaluated before and after 4 weeks of HIIT through an
individualized ramp test and 15 km cycling time trial (workload set at 50% of peak power),
VO2max, and maximal knee extension and flexion of the dominant leg on an isokinetic
dynamometer. Additionally, vastus lateralis biopsies were obtained one week before the first
and 3 days after the last training session to evaluate intramuscular content of heat shock
protein 72 kDa (Hsp72). Each HIIT session consisted of 8-12 cycling exercise bouts with
intensity set between 90-110% of the peak power for 60 seconds followed by active recovery
intervals of 75 seconds at 30W. HIIT occurred 3 times per week. After each HIIT session, the
CWI group had their lower limbs immersed in cold water (10°C) for 15 minutes and the CON
group recovered at room temperature. Time to complete the time trial reduced with training,
but was not different between recovery methods (CON 42.9 ± 1.9 to 38.7 ± 2.9 min and CWI
42.4 ± 2.5 to 37.7 ± 3.0 min, pre versus post, respectively). VO2max increased with training in
both groups, but was not different between recovery methods (CON 48.7 ± 5.6 to 51.2 ± 4.8
mL•kg-1•mim-1 and CWI 45.7 ± 5.6 to 50.4 ± 4.8 mL•kg-1•mim-1, pre versus post,
respectively). On the localized muscle strength test average of peak torque increased with
training in both groups, with no difference between the situations (CON 92.7 ± 15.6 n / m to
96.7 ± 14.5 n/m and CWI 86.0 ± 19.8 n/m to 91.3 ± 13.2 n/m pre versus post-training,
respectively). The relative work per repetition decreased with training (CON 37.6 ± 9.0 J to
32.1 ± 7.6 J and CWI 33.0 ± 8.4 J to 28.0 ± 4.4 J pre versus post -training, respectively)
while the fatigue index (CON 70.0 ± 6.1% to 67.1 ± 6.8% and 65.8 ± CWI 8.0% to 69.3 ±
6.6% pre versus post-training, respectively) didn’t change with training. The Hsp72 muscle
content increased with training, but was not different between recovery methods (CON 100 ±

28% to 124 ± 37% and CWI 100 ± 31% to 131 ± 23%, p=0.29), without interaction between
groups. We conclude that the HIIT protocol was effective in improving performance and
increasing muscle Hsp72, and that CWI did not affect the adaptations induced by the training
protocol.

Keywords: recovery, cold water immersion, heat shock protein, high intensity interval
training
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1. INTRODUÇÃO

O treinamento físico induz adaptações no organismo que levam à melhora do
desempenho físico (BRUM et al. 2004; DAUSSIN et al., 2008; CROFT et al., 2009; LITTLE
et al., 2010; HOLLOSZY, 2011). Essas adaptações ocorrem de forma integrada, em diversos
sistemas e dependem do estímulo da sobrecarga do exercício físico e período apropriado de
recuperação, para que ocorra o retorno das funções fisiológicas ao estado pré-exercício. Sendo
assim, diversas manobras de recuperação são utilizadas como parte integrante de programas
de treinamento físico (HAMLIN, 2001; COCHRANE, 2004).
Recentemente a imersão em água fria (IAF) ganhou popularidade como manobra de
recuperação pós-exercício, devido à crença de acelerar a recuperação após o exercício,
embora sua utilização seja baseada, muitas vezes, apenas em observações e experiências dos
atletas e seus treinadores (BANFI et al., 2010; CALDER, 2003). A utilização da IAF após o
exercício baseia-se em potenciais alterações fisiológicas que podem ocorrer no organismo,
principalmente relacionadas aos efeitos hidrostáticos e da troca de calor. Algumas
modificações causadas pela IAF, que potencializariam a recuperação, são: alterações
hemodinâmicas como aumento do volume sanguíneo central (ARBORELIUS et al., 1972),
redução da frequência cardíaca (GABRIELSEN et al., 2002) e aumento da vasodilatação
periférica (YUN, CHOI E PARK,2004), que promoveriam maior disponibilidade de oxigênio
para os tecidos (MAWHINNEY et al., 2013) , remoção mais eficiente de metabólitos
produzidos durante o exercício, a redução da resposta neuro-muscular durante a imersão
(PÖYHÖNEN et al., 1999), que poderia promover redução na percepção da fadiga; redução
do edema muscular (FRIDEN E LIEBER, 2001), dentre outros. Além disso, foi demonstrado
recentemente que a IAF após uma sessão de exercício pode potencializar a expressão de
fatores relacionados à biogênese mitocondrial que levam à adaptação ao treinamento físico e
melhoram o desempenho (ISHAN et al., 2014).
Tais modificações causadas pela IAF podem modular o desempenho subsequente a
uma sessão de exercício. Por exemplo, Vaile et al., (2008) observaram melhor desempenho
em um teste em cicloergômetro após recuperação por imersão em água a 10º e 15 ºC pós
exercício, quando comparado ao situação controle. Já Bailey et al., (2007) demonstraram
redução na dor muscular tardia com imersão em água fria (10 minutos, a 10 ºC) após
exercício intermitente prolongado, acompanhada de redução nos níveis plasmáticos de
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mioglobina, entretanto, o desempenho no grupo que recebeu o tratamento tenha sido menor
que no grupo controle. Outros estudos que também avaliaram o efeito da IAF após uma
sessão de exercício reportaram resultados divergentes, provavelmente pelas diferenças
metodológicas como o momento da avaliação do desempenho após o uso da IAF (logo após,
horas após, ou dia após o tratamento), protocolo do exercício e/ou da imersão (DUNE et al.,
2013; LANE e WENGER 2004; MONTGOMERY et al., 2008; BROATCH et al., 2014;
INGRAM et al., 2009; MONTGOMERY et al., 2008; BAILEY et al., 2007; POURNOT et
al., 2011a).
Embora diversos estudos tenham avaliado o efeito agudo da IAF, apenas dois estudos
avaliaram o efeito crônico ao longo do de treinamento, com resultados divergentes entre si
(YAMANE et al, 2006 e HALSON et al, 2014). Yamane et al., (2006) utilizaram indivíduos
não treinados, que foram submetidos a um programa de treinamento por 6 semanas, com
frequência semanal de 4 vezes e tiveram uma das pernas imersas em água a 5 ºC em duas
sessões de 20 minutos após cada sessão. Os autores relataram atenuação nas adaptações ao
treinamento no grupo que recebeu a IAF, demonstradas pelo consumo máximo de oxigênio
(VO2max) e diâmetro da artéria femoral. Já Halson et al., (2014) avaliaram o efeito da IAF
após 39 dias de treinamento, em atletas de ciclismo. Os atletas treinaram com frequência
semanal de 7 dias, mas a utilização da IAF ocorreu em comente 4 sessões semanais. Os
autores reportaram que a IAF não exerceu efeito na maioria das variáveis analisadas de
desempenho em um teste máximo de ciclismo de 2tiros de 4 minutos e no desempenho
autorregulado de 10 minutos. Entretanto, foi observado um provável efeito positivo na
potência máxima de 1 segundo durante o teste autorregulado durante um teste de 10 minutos
para o grupo IAF apenas. A única diferença reportada foi um provável efeito positivo na
potência máxima de 1 segundo durante o teste autorregulado de 10 minutos para o grupo IAF.
A literatura, portanto, não permite afirmar se a IAF pós-exercício consiste em
estratégia eficiente de recuperação ao longo de um período de treinamento físico. Além disso,
nenhum dos estudos citados avaliou fatores moleculares, que contribuem para o aumento do
desempenho em resposta ao treinamento, mas especulou-se os possíveis papéis de alguns
fatores que podem ser inibidos ou estimulados pela IAF.
Uma das moléculas que poderia ser alterada pela IAF é a proteína de choque térmico
(HSPs). As HSPs receberam atenção como fatores envolvidos na ativação das vias que levam
a adaptações ao exercício (TAKAHASH et al., 1998; REID et al., 2005; HENSTRIDGE et
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al., 2014) e estão presentes em diversas células do organismo, incluindo o músculo
esquelético, e são agrupadas em famílias de acordo com seu peso molecular e localização
celular (MADDEN et al., 2008). Tais proteínas podem ser induzidas por diversos estímulos
advindas do exercício ou não, como revisado por Kregel (2002), hipertermia, hipóxia,
depleção de energia, acidose, espécies reativas de oxigênio (ROS), hiportermia,
isquemia/reperfusão, hiperóxia e infecção viral. A HSP mais ativada em resposta ao exercício
faz parte da família de proteínas de 70 kDa (HSP70) e tem peso molecular de 72 kDa (Hsp72)
(MEYER e SILVA, 1999). A Hsp72 pode agir como chaperona celular (elas não fazem parte
da estrutura final da proteína, mas auxiliam no seu processamento e dobramento corretos)
(ELLIS, 1990). Sugere-se ainda que sua indução pelo exercício é importante para homeostase
celular e reparo de proteínas danificadas, além da participação de vias de sinalização
moleculares (TUPLING et al., 2004; LOCKE et al., 1994).
Recentemente foi demonstrado que a Hsp72 pode estar envolvida com o
funcionamento mitocondrial, sendo que sua superexpressão em camundongos está relacionada
ao aumento do número de mitocôndrias, aumento do metabolismo e melhora do desempenho
físico (HENSTRIDGE et al., 2014). Entretanto, animais que não expressam Hsp72
apresentam mitocôndrias alargadas e dismórficas, com capacidade de fusão reduzida, além de
resistência muscular à insulina e acumulação de lipídios (DREW et al. 2013). Parece estar
claro que a Hsp72 melhora a função mitocondrial e o desempenho, que são respostas
esperadas no treinamento físico e, já foi demonstrado que o treinamento físico leva ao
aumento da Hsp72 (MELLING et al., 2007; OGURA et al., 2006; LIU et al., 1999; VOGT et
al., 2001). Entretanto, não é conhecido se estratégias de recuperação pós-exercício, como a
IAF, podem afetar a resposta da Hsp72 após o período de treinamento e, portanto, afetar a
melhora do desempenho físico.
Diante do exposto, as evidências são contraditórias em relação à eficiência da IAF
como estratégia de recuperação. A literatura sugere que a prática crônica desta estratégia pode
atenuar ou ter provável efeito positivo sobre o desempenho do indivíduo em longo prazo
(YAMANE et al., 2006; HALSON et al., 2014), possivelmente por modular fatores humorais,
metabólicos e moleculares que desencadeiam a resposta adaptativa ao treinamento.
Entretanto, ainda não foi investigado o papel de nenhum fator molecular, como por exemplo,
a Hsp72. Nossa hipótese é de que a IAF não terá efeito sobre as variáveis analisadas de
desempenho ou do conteúdo muscular da Hsp72.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Adaptações ao treinamento físico

O treinamento físico é capaz de induzir diversas adaptações morfológicas,
bioquímicas e funcionais no organismo que culminam na melhora do desempenho (LITTLE
et al., 2010; DAUSSIN et al., 2008; CROFT et al., 2009, HOLLOSZY, 2011). Essas
adaptações ocorrem de forma integrada, em diversos sistemas, como nos sistemas
cardiovascular, nervoso e muscular esquelético. Em resposta ao treinamento físico, no sistema
cardiovascular, observa-se aumento no número e calibre de vasos sanguíneos dos músculos
esqueléticos (ANDERSEN e HENRIKSSON, 1977; JENSEN, BANGSBO, HELLSTEN,
2004; INGJER, 1979), hipertrofia cardíaca fisiológica, aumento no volume de ejeção e
diminuição do trabalho cardíaco de repouso e no exercício (HOLLOSZY, 2011 apud
EKBLOM, 1969). Observa-se ainda, aumento no número e densidade de mitocôndrias
(biogênese mitocondrial) (LITTLE et al., 2010; DAUSSIN et al., 2008; HOPPELER et al.,
1973) e, aumento na atividade enzimática mitocondrial (ANDERSEN e HENRIKSSON,
1977), que levam ao aumento na capacidade do sistema oxidativo no tecido muscular
esquelético. Essas e outras adaptações aumentam a capacidade do organismo em realizar
exercício físico.
As adaptações mencionadas podem ser observadas em resposta a diversos tipos de
treinamento de resistência. Uma forma eficaz e tempo-eficiente para induzir tais adaptações é
o treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT – sigla em inglês para high intensity
interval training). As principais características desse método de treinamento é a realização de
séries curtas de exercício alta intensidade (normalmente acima de 90% do VO2max) com
intervalos de exercício de baixa intensidade ou recuperação passiva (BUCHHEIT E
LAURSEN, 2013). O HIIT induz adaptações metabólicas, moleculares e funcionais
semelhantes ao treinamento considerado tradicional (contínuo de longa duração e intensidade
moderada) (RAKOBOWCHUK, et al., 2012; LITTLE et al., 2010; MACPHERSON, et al.,
2010; DAUSSIN et al., 2008; SPERLICH et al., 2011; PERRY et al., 2008;
RAKOBOWCHUK, et al., 2012; DUFFIELD, EDGE e BISHOP, 2006;), porém com menor
comprometimento de tempo, e possivelmente resultando em maior aderência ao programa de
treinamento (GIBALA et al., 2012).
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Alguns estudo têm demonstrado que apenas 2 semanas de HIIT já são suficientes em
induzir melhoras significativas nas respostas metabólicas de indivíduos não treinados.
Inicialmente, Burgomaster, Heigenhauser e Gibala (2006) propuseram um protocolo que
consistiu em 6 sessões de 4-7 estímulos de exercício de Wingate (30 segundos de exercício
máximo em cicloergômetro, contra uma resistência de 7,5% da massa corporal do indivíduo),
com frequência semanal de 3 sessões. Os autores avaliaram o desempenho em um teste
autorregulado de 10 km, durante a realização de um exercício submáximo (10 minutos a 60%
do VO2max, seguidos por 10 minutos a 90% do VO2 max), na atividade enzimática e conteúdo
de glicogênio muscular. Apenas duas semanas de HIIT foi eficaz em melhorar o desempenho
no teste de 10 km, aumentar o conteúdo de glicogênio muscular e atividade máxima da citrato
sintase (CS). Como conclusão os autores sugeriram que o HIIT é eficiente em melhorar o
desempenho físico e a capacidade oxidativa durante exercício submáximo. Em outro estudo,
Astorino et al. (2011) examinaram mudanças agudas e crônicas na medida da dor muscular
em membros inferiores e na percepção subjetiva do esforço (PSE) em resposta a 6 sessões de
HIIT, desempenhado por homens e mulheres. O treinamento foi de 3 vezes por semana e
consistiu de 4-6 séries de exercício de Wingate interpassadas por 5 minutos de recuperação
ativa sem carga. Foram avaliados o VO2max, potência pico, potência mínima e potência
média, no teste de Wingate, a PSE e a dor muscular dos membros inferiores, além do índice
de fadiga (avaliado por um teste de resistência muscular localizada avaliado em dinamômetro
isocinético). Os resultado mostraram que o HIIT melhorou o desempenho de Wingate devido
ao aumento da potência pico, mínima e média, além do VO2max. O índice de fadiga não foi
alterado. Mulheres reportaram PSE menor do que de homens depois de 4 estímulos de
exercício. A dor muscular foi menor nas mulheres comparada com os homens. Sendo assim, o
HIIT de baixo volume é capaz de aumentar o VO2 max e o desempenho autorregulado e no
teste de Wingate.
No HIIT, as melhoras observadas no desempenho são acompanhadas por adaptações
no tecido muscular esquelético. Little et al. (2010) avaliaram o efeito de 2 semanas de HIIT
em componentes moleculares da biogênese mitocondrial no músculo esquelético e no
desempenho físico. O protocolo de treinamento durou 2 semanas, com frequência semanal de
3 vezes que consistiu em pedalar 8-12 intervalos de 60 segundos à ~100% do pico da potência
do teste de VO2max pré-treino, intervalados por 75 segundos de recuperação ativa (30 W). Os
autores reportaram melhoras significativas no desempenho medido através de um teste com
intensidade autorregulada para completar um trabalho total de 50 kJ quanto para 750 kJ.

23

Paralelamente à melhora no desempenho, os autores observaram aumentos nos componentes
moleculares, como nas citocromo oxidase (COX total e subunidades II e IV), na enzima
citrato sintase (CS) e nos fatores de transcrição relacionados com a biogênese mitocondrial, o
co-ativador α do receptor gama do peroxissoma ativado por proliferação (PGC-1α) e fator de
transcrição mitocondrial A (Tfam). Adicionalmente, foi observado aumento na quantidade do
transportador de glicose 4 (GLUT 4) e no glicogênio muscular de repouso. Os autores
concluíram que o modelo proposto de treinamento de HIIT resulta em melhora significante no
desempenho físico e em componentes moleculares relacionados à biogênese mitocondrial,
sugerindo que esse treinamento melhora a capacidade metabólica muscular. Portanto, parece
estar claro que o HIIT induz, em poucas semanas, o aumento de desempenho e fatores
essenciais para biogênese mitocondrial e adaptações ao treinamento.
Um fator importante nos processos celulares e, possivelmente, nas adaptações
induzidas no tecido muscular esquelético pelo treinamento, é a presença das proteínas de
choque térmico (HSP) (TAKAHASH et al., 1998; REID et al., 2005; HENSTRIDGE et al.,
2014). Essas proteínas estão presentes em diversas células do organismo, incluindo o músculo
esquelético, e são agrupadas em famílias de acordo com seu peso molecular e localização
celular (MADDEN et al., 2008). A HSP mais ativada em resposta ao exercício faz parte da
família de proteínas de 70 kDa (HSP70) e tem peso molecular de 72 kDa (Hsp72) (MEYER e
SILVA, 1999). A Hsp72 pode ser ativada em resposta a diversos estímulos estressores, além
do choque térmico, como a hipóxia (GUTTMAN et al., 1980), o estresse oxidativo (ADRIE,
RITCHER, BACHELET, 2000), a depleção de energia (SCIANDRA e SUBJECK, 1983),
entre outros. Vários trabalhos têm demonstrado que o estresse celular desencadeado pelo
exercício aumenta o conteúdo de Hsp72 em diversos tecidos (WALTERS, 1998;
HERNANDO e MANSO, 1997; LOCKE, NOBLE e ATKINSON, 1990), incluindo no
músculo esquelético (FEBBRAIO e KOUKOULAS, 2000; WALTERS et al., 1998; LIU et
al., 1999). Embora o papel das Hsp72 no músculo esquelético não tenha sido ainda
definitivamente determinado, sugere-se que sua indução pelo exercício seja crucial para o
reestabelecimento da homeostase celular e reparo de proteínas danificadas, além da
participação de vias de sinalização moleculares (TUPLING et al., 2004; LOCKE et al., 1994).
Dentre outras funções, as HSPs têm um papel de chaperonas moleculares, ou seja, elas não
fazem parte da estrutura final da proteína, mas auxiliam no seu processamento e dobramento
corretos (ELLIS, 1990). Assim, o aumento de HSP parece ser importante na modulação de
vias de sinalização e em processos de remodelamento celular inerentes à adaptação ao
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treinamento, como a biogênese mitocondrial (TAKAHASH et al., 1998), a renovação de
proteínas (REID et al., 2005) e hipertrofia muscular (TUPLING et al., 2004).
Recentemente foi demonstrado que a Hsp72 pode estar relacionada com o
funcionamento mitocondrial (DREW et al., 2013). Os autores demonstraram que animais
geneticamente modificados sem a expressão da Hsp72 (Hsp72-knockout), possuem
mitocôndrias musculares alargadas, dismórficas e com capacidade de fusão reduzida, devido a
maior expressão de Parkin. A proteína Parkin tem a função de translocar-se do citosol para
mitocôndria despolarizada, onde estão proteínas de fusão como a mitofusina 1 e 2, e impedir a
fusão mitocondrial por promover o isolamento da organela e subsequente formação de
autofagolisossomos. Assim mitocôndrias saudáveis não se fundem com mitocôndrias que
estão prestes a sofrer apoptose. Os autores sugerem que a Hsp72 seja um elemento importante
para o eixo Parkin/Mitofusina, essenciais no controle da qualidade mitocondrial. Parece que a
Hsp72 tem um papel importante no turnover de Parkin, já que células Hsp72KD (também
geneticamente modificados: Hsp72-stable knockdown), após terem sido expostos ao choque
térmico, onde tiveram um pequeno aumento no conteúdo da Hsp72. Então, manobras que
mantenham ou aumentem a expressão de Hsp72 podem ser importantes para melhorar a
qualidade mitocondrial.
O aumento da Hsp72 com o exercício pode estar associada à capacidade
mitocondrial. Henstridge et al. (2014) demonstraram que camundongos geneticamente
modificados, que superexpressavam Hsp72, apresentavam aumento de aproximadamente 50%
no número de mitocôndrias no tecido muscular esquelético, quando comparados ao grupo
controle, e que esse aumento estava associado a melhora no desempenho físico, demonstrado
pela maior capacidade em testes de corrida em esteira. O aumento no número de mitocôndrias
estava associado ao aumento de cerca de 2 vezes do mRNA do Tfam e aumento na atividade
da proteína quinase ativada por AMP (AMPK), entretanto, não foram encontradas diferenças
no mRNA do PGC-1α. Além disso, os animais que superexpressavam Hsp72 apresentavam
maior consumo de oxigênio basal e gasto energético, maior oxidação de lipídios e maior
metabolismo oxidativo muscular. Os autores sugeriram assim um novo papel para Hsp72 no
músculo esquelético: manutenção e melhora da função mitocondrial.
Os estudos citados analisaram a Hsp72 em condições clínicas, como resistência à
insulina e diabetes tipo 2, sendo demonstrado que o aumento de expressão ou
reestabelecimento dos níveis dessa proteína induz melhora dessas condições patológicas, visto
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que isso está associado a uma melhora na função da mitocôndria e melhora de desempenho
(DREW et al., 2013; HENSTRIDGE et al., 2014 ). Sendo assim, o aumento da Hsp72 com o
treinamento pode influenciar nas adaptações causadas pelo treinamento em indivíduos
saudáveis (FEBBRAIO e KOUKOULAS, 2000; TAKAHASH et al., 1998; REID et al., 2005;
HENSTRIDGE et al., 2014). No entanto, não é conhecido se alterações nas condições do
exercício ou na recuperação podem afetar a resposta molecular da Hsp72 causada pelo
treinamento e, consequentemente, influenciar no desempenho físico.

2.2 Recuperação pós-exercício

As adaptações ao treinamento físico são dependentes não somente do estímulo do
exercício, mas também da recuperação após o exercício. Durante o exercício e na recuperação
ocorrem alterações na expressão de genes e proteínas envolvidas no processo de adaptação ao
exercício (LJUBICIC et al., 2009). Assim, a manipulação da recuperação entre as sessões de
treinamento pode ser um fator importante para as adaptações induzidas pelo estímulo do
exercício. Durante a recuperação o organismo retorna as funções fisiológicas ao estado préexercício, por exemplo, há reestabelecimento dos estoques energéticos, remoção de
metabólitos como o lactato (COYLE, 1991). Neste contexto, uma grande variedade de
estratégias de recuperação é utilizada como parte integrante dos programas de treinamento.
Em relação aos métodos de se recuperar logo após o exercício, existem duas maneiras básicas:
recuperação passiva, onde não há realização de esforço físico pelo indivíduo (ficar deitado, ou
sentado, massagens, imersão em água sob diferentes temperaturas) e a recuperação ativa, onde
há realização de exercício de baixa intensidade.
Na recuperação passiva, a imersão em água fria (IAF) está presente nas rotinas de
diversas modalidades esportivas (futebol, rugby, lutas, voleibol, entre outros) (HALSON et
al., 2014; VAILE et. al., 2008a,b; COCHRANE, 2004, PEIFFER et. al., 2007). A base teórica
para uso da IAF está relacionada com os efeitos da pressão hidrostática e da troca de calor. De
forma geral, quando um corpo é imerso em água, a pressão hidrostática causa o deslocamento
de fluídos da periferia para a região central do corpo, que aumenta com a profundidade da
imersão (JOHANSEN et al., 1997). Entretanto, as formas mais comuns de utilização da IAF
envolvem apenas a imersão de partes do corpo, (YAMANE et al., 2006; IGRAM, et al., 2009;
LANE e WENGER, 2004; DUNNE, et al., 2013), o que reduz o efeito sistêmico da pressão
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hidrostática. Além disso, na IAF ocorre a redução da temperatura local e/ou corporal através
da maior condutividade da água, que facilita a perda de calor, reduzindo o fluxo de sangue e o
metabolismo local (MULLER et al., 2012; IHSAN et al., 2013).
Várias respostas fisiológicas sistêmicas estão associadas à IAF. Como revisado por
Bleakley e Davison (2010), a IAF aumenta nos minutos inicias a FC, a pressão arterial, o
volume respiratório/minuto e diminui o fluxo sanguíneo cerebral e a pressão parcial arterial de
CO2. A temperatura da pele diminui e o consumo de O2 aumenta. O cortisol e noradrenalina
são aumentados, porém, após uma hora começam a retornar ao estado basal. Outras respostas
fisiológicas relatadas pela IAF, são a redução da resposta neuromuscular durante sua prática
(PEIFFER et al., 2009), que poderia promover redução na percepção da fadiga e dor; redução
da concentração plasmática de creatina quinase (CK) (LANE e WENGER, 2004) e aumento
da vasoconstrição periférica (YUN, CHOI E PARK, 2004; IHSAN et al., 2013); além de
promover menor disponibilidade de oxigênio para os tecidos e redução do edema muscular
(FRIDEN e LIEBER, 2001). Tais modificações induzidas pela IAF na recuperação podem
alterar as adaptações induzidas pelo exercício.
Visto que a IAF pode reduzir o aporte sanguíneo na vasculatura periférica, Ihsan et
al. (2013) demonstraram que a IAF da perna (15 minutos a 10°C) após uma sessão de
exercício submáximo foi capaz de atenuar a perfusão muscular, (caracterizada pelo aumento
na concentração total de hemoglobina pós exercício), indicando redução no metabolismo
local, além de aumentar o índice de oxigenação do tecido ao final da imersão. A explicação
para esse fato é que a IAF causa vasoconstrição periférica, diminuindo o volume sanguíneo
para o tecido. Além disso, já foi demonstrado que a IAF causa redução no fluxo sanguíneo da
artéria femoral e diminuição da temperatura muscular, que é dependente da profundidade de
medida (MAWHINNEY et al., 2013), sem que haja diminuição da ressíntese de glicogênio
muscular ou diminuição da temperatura retal (GREGSON et al., 2012).
Recentemente, Ihsan et al. (2014) avaliaram o efeito agudo da IAF pós-exercício em
marcadores moleculares envolvidos na adaptação ao exercício. Os autores utilizaram um
protocolo que consistiu em correr 30 minutos a 70% da velocidade máxima atingida no teste
de VO2max, seguidos por corrida até a exaustão a 100% da velocidade máxima. Logo após o
exercício, os voluntários tiveram uma perna imersa em água fria (10 °C) por 15 minutos. As
variáveis analisadas, a partir de amostras do tecido muscular esquelético, foram a expressão
do mRNA de PGC-1α, do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), da óxido nítrico
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sintase (NOS) e suas isoformas endotelial (eNOS), neuronal (nNOS) e induzível (iNOS), além
da COX-4 e do GLUT-4. Os autores observaram efeito do tempo e da situação (IAF) na
expressão do mRNA de PGC-1α, que aumentou 3 horas após o exercício para a IAF,
comparado ao pré-exercício e a situação controle. As expressões de VEGF e nNOS também
aumentaram para situação IAF, comparado ao pré-exercício, porém, sem diferenças quando
comparado a situação controle. Já COX-4 e GLUT-4 não sofreram nenhum efeito do
exercício ou do tratamento. Segundo os autores, a estimulação β-adrenégica, causada pelo
frio, pode ter sido o motivo do aumento da expressão de PGC-1α e de uma possível atenuação
da AMPK. A AMPK medeia à ativação da NOS e atenua o fator α do receptor relacionado ao
estrógeno (ERR-α). O ERR-α é um mediador da ativação de VEGF, mostrando assim uma
cascata de eventos relacionados à expressão gênica, modulados pela IAF. Os autores
concluíram que a IAF pode aumentar a expressão do mRNA de PGC-1α, o que pode aumentar
o desempenho, devido à biogênese mitocondrial. Entretanto, foi utilizada como ferramenta de
medida da expressão gênica a análise do mRNA, que pode não se traduzir em aumento no
conteúdo proteico. De qualquer forma, os autores demonstraram que a IAF após o exercício
agudo foi capaz de modificar vias de sinalização envolvidas na adaptação molecular do tecido
esquelético. Entretanto, não se sabe se essa resposta pode persistir com o uso crônico da IAF,
após cada sessão de treinamento físico.
De forma aguda, estas modificações moleculares observadas com a IAF podem levar
a alteração das respostas de desempenho físico. Diversos estudos avaliaram os efeitos da IAF,
após uma sessão de exercício sobre o desempenho físico subsequente. Entretanto, ainda não
há um consenso na literatura sobre a efetividade do uso da IAF sobre o desempenho físico,
provavelmente devido às diferenças nos protocolos de exercício e aos protocolos de imersão,
levando à resultados divergentes (LANE e WENGER, 2004; YEARGIN et al., 2006;
INGRAM et al., 2009; VAILE et al., 2008a,b; ROWSELL et al., 2009; POURNOT et al.,
2011a; HIGGINS et al., 2011).
Para avaliar métodos diferentes de imersão sobre o desempenho físico subsequente,
Ingram et al. (2009) desenvolveram um protocolo no qual 11 homens atletas realizaram 4
séries de 20 minutos de corrida intermitente, seguido de um shuttle test de corrida de 20
metros até exaustão e compararam os efeitos da IAF, terapia de contraste (intercalando IAF e
imersão em água quente) e recuperação passiva pós-exercício. Imediatamente após e 24 horas
após o protocolo de exercício, os voluntários foram submetidos a 2 séries de 5 minutos de
imersão em água a 10°C ou 12 minutos de terapia de contraste (2 minutos a 10°C + 2 minutos
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40°C repetido três vezes) ou a 15 minutos de recuperação em temperatura ambiente. Foi
observado que a IAF manteve o desempenho na corrida de 20 metros, realizado 48 horas após
o protocolo de exercício intermitente, quando comparado às demais condições. A sensação de
dor muscular também foi menor 48 horas após o exercício, embora a concentração plasmática
de CK e de proteína C reativa (PCr), considerados marcadores de lesão muscular e
inflamação, respectivamente, não estavam alterados pela IAF. Os autores concluíram que a
IAF manteve o desempenho na corrida máxima de 20 metros e reduziu a dor muscular 48
horas após uma sessão de corrida intermitente até a exaustão. Já Lane e Wenger (2004)
compararam o uso da IAF (15°C por 15 minutos), com a recuperação ativa (ciclismo a 30%
do VO2max por 15 minutos), massagem nas pernas (15 minutos) e a situação controle
(sentado por 15 minutos). O protocolo utilizado foi composto de exercício intermitente de alta
intensidade, que consistiu em ciclismo estacionário contra uma carga de 80g/kg da massa
corporal por 18 minutos, repetido após 24 horas. Os resultados encontrados foram que
somente a situação controle diminuiu o trabalho total realizado na segunda sessão. Assim, a
IAF, recuperação ativa e massagem das pernas mantiveram o desempenho no exercício
subsequente.
Mais recentemente, o nosso grupo de pesquisa testou o efeito da recuperação pósexercício submáximo por imersão, com diferentes temperaturas da água (15°C, 28°C e 38°C),
sobre o desempenho físico subsequente e marcadores de dano muscular (PAULA, 2012). O
protocolo de exercício consistiu em 3 séries de 10 repetições excêntrica unilaterais de
extensão de joelho, com carga de 100% de uma repetição máxima da fase concêntrica,
seguido por 90 minutos de corrida a 70% do consumo pico de oxigênio (VO2pico). Em
seguida, os voluntários foram imersos em água até o processo xifoide ou permaneceram
sentados em temperatura ambiente, por 15 minutos. Quatro horas após o protocolo de
recuperação, os voluntários foram submetidos a teste de corrida contra o relógio de 5 km
seguido de um teste de Wingate. A IAF (15°C) foi capaz de reduzir a temperatura retal, a FC e
os índices de variabilidade da FC (VFC) a valores de repouso após a recuperação. Embora a
sessão de exercício tenha induzido dano muscular e leucocitose, não houve diferença na
concentração sérica de CK, aspartato amino transferase e no número de leucócitos totais entre
as condições experimentais. Nenhuma das temperaturas utilizadas na imersão em água alterou
o desempenho físico em corrida contra o relógio de 5 km ou no teste de Wingate. Assim, foi
concluído que a recuperação por imersão em água em diferentes temperaturas, não foi capaz
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de manter ou alterar o desempenho físico 4 horas após uma sessão de exercício prolongado,
nem de diminuir os níveis dos marcadores de dano muscular.
Na literatura vários estudos avaliaram o efeito da IAF de forma aguda, seja em
ambiente termoneutro (DUNE et al., 2013; LANE e WENGER 2004), ou em ambiente quente
(VAILE et al., 2008a; PEIFFER et al., 2009), seja no desempenho aeróbio (INGRAM et al.,
2009; MONTGOMERY et al., 2008;) ou anaeróbio (BAILEY et al., 2007; POURNOT et al.,
2011a), porém os resultados são conflitantes quanto a melhora do desempenho após a IAF.
Um fator a ser considerado em relação ao efeito da IAF sobre o desempenho subsequente é o
seu efeito placebo.
Nesse sentido, Broatch, Petersen e Bishop (2014), submeteram 30 homens jovens a
uma sessão de HIT, seguida por 10 minutos de imersão em água fria (10°C), ou imersão em
água temperada (34°C - IAT), ou imersão em água temperada com xampu, considerada a
situação placebo (34°C + xampu). Antes do início do estudo os autores levaram os
participantes a acreditarem que a solução com xampu era tão eficaz em recuperar o
desempenho quanto a IAF. Os autores observaram que a temperatura muscular do vasto
lateral, foi diferente somente durante a IAF. A avaliação subjetiva dos efeitos dos métodos de
recuperação empregados no estudo indicou que os voluntários acreditavam, de forma similar,
entre na efetividade da IAF e do placebo. A sessão de HIIT reduziu a contração voluntária
máxima. E ao compara-la 1, 24 e 48 horas pós-exercício não foram encontradas diferenças
entre IAF e placebo, sendo que somente para o grupo IAT foi menor. Nenhum marcador
plasmático (interleucina 6, leucócitos totais, neutrófilos totais) foi diferente entre as situações
ao longo do tempo de análise (pré-exercío, pós-exercício, pós-recuperação, 1, 24 e 48 horas
pós-exercício). Os autores mostraram que a IAF pode apresentar um efeito placebo, alterando
a percepção de fadiga e recuperação após sessões agudas de exercício. Como conclusão os
autores afirmam que a situação placebo foi tão efetiva quanto a IAF e que isso provavelmente
pode ser atribuído à melhoria das avaliações subjetivas de dor e de prontidão para o exercício,
Sugerindo que os benefícios fisiológicos hipotéticos relacionados à IAF de melhora de
desempenho podem ser, pelo menos parcialmente explicados, devido ao efeito placebo.
Os estudos citados verificaram os efeitos da imersão em água após uma sessão de
exercício agudo. Entretanto, esse procedimento é usualmente realizado de forma crônica, por
períodos prolongados de treinamento físico, após cada sessão de exercício. Na literatura, o
efeito crônico da IAF após treinamento físico foi investigado por apenas dois estudos, sendo
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um com indivíduos não treinados (YAMANE et al., 2006) e um com indivíduos atletas
(HALSON et al., 2014).
No estudo de Yamane et al. (2006), avaliou-se o efeito da recuperação do exercício
utilizando a IAF (5 °C em 2 séries de 20 minutos), ao longo de um treinamento de ciclismo
(4-6 semanas) nas modificações da capacidade aeróbica, no desempenho físico e no diâmetro
da artéria femoral (medida ultrassonográfica). O protocolo de IAF consistiu na imersão de
uma das pernas, mantendo a outra em temperatura ambiente (controle). Os resultados
mostraram que a perna controle obteve resultado superior nas variáveis de desempenho
analisadas quando comparada a perna resfriada e, curiosamente, o aumento do diâmetro da
artéria femoral no membro controle, não foi observado no membro resfriado. Entretanto, esse
estudo utilizou uma metodologia peculiar por meio da imersão de uma perna apenas, o que
não é comum no meio esportivo, onde ambas as pernas são imersas. Outro fator a ser
considerado é que a temperatura da água era muito baixa, por isso os indivíduos não tiveram
os dedos dos pés imersos, para evitar lesões causadas pelo frio. Além disso, os autores não
analisaram nenhum tipo de parâmetro molecular, apenas especularam o possível papel das
HSPs, que poderiam ter sido inibidas no grupo imersão, o que atenuaria as adaptações ao
treinamento. Assim, um estudo que compare a imersão de ambas as pernas com um grupo
controle é necessário para avaliar o efeito da IAF ao longo do treinamento, tanto no
desempenho, quanto na resposta da HSP.
Já no estudo de Halson et al. (2014), o efeito da IAF de todo corpo, exceto pescoço e
cabeça (15°C por 15 minutos), que ocorreu 4 vezes por semana, foi avaliado após 39 dias em
ciclistas profissionais que treinavam todos os dias da semana. O protocolo consistiu em
avaliar o desempenho durante um teste máximo intervalado (2 estímulos máximos de 4
minutos repetidos depois de 30 minutos, para avaliar a potência máxima) e exercício de
intensidade autorregulada de 10 minutos, logo após uma sessão de HIIT. Os indivíduos
completaram no total do programa 39 dias de treinamento estruturado que consistiu em uma
mistura de ciclismo em rodovia de baixa/moderada intensidade e sessões de alta intensidade
em cicloergômetro no laboratório. Os resultados mostraram que o grupo IAF não apresentou
claras mudanças no teste máximo intervalado após o treinamento, em relação ao controle.
Embora a média da potência do segundo esforço de 4 minutos do teste pós-treino em relação
ao segundo esforço de 4 minutos pré-treino pareça ter sido maior para IAF do que para o
controle. Também não houve diferença clara no exercício de intensidade autorregulada de 10
minutos entre os grupos, apesar de parecer haver um efeito positivo da IAF na média da
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potência no estímulo máximo de 1 segundo, comparado ao controle. Os autores concluíram
que mesmo não tendo uma observação clara do efeito positivo da IAF, as especulações
anteriores do seu efeito deletério não são plausíveis. Além disso, foi especulado pelos autores
o efeito da IAF em estimular a transcrição do PGC-1α, que está relacionado à adaptação ao
treinamento através da biogênese e melhora da função mitocondrial. Assim como no estudo
de Yamane et al. (2006), no estudo de Halson et al. (2014) não foi analisada nenhuma
variável molecular.
Diante do exposto, observa-se que não há consenso na literatura sobre os efeitos da
IAF sobre o desempenho físico durante um período de treinamento. Além disso, nenhum
estudo avaliou adaptações em nível molecular após o treinamento com o uso crônico da IAF.
Essa ausência de informações representa uma lacuna importante no entendimento de como a
IAF pode interferir nas adaptações ao treinamento.
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3. OBJETIVOS

3.1 Geral

O objetivo do presente estudo é avaliar o efeito da imersão dos membros inferiores
em água fria pós-exercício sobre o desempenho físico e sobre o conteúdo muscular da
proteína do choque térmico 72 kDa, após 4 semanas de treinamento intervalado de alta
intensidade.

3.2 Específicos

1. Avaliar o efeito da imersão em água fria dos membros inferiores pós-exercício
sobre o desempenho físico após 4 semanas de treinamento intervalado de alta intensidade
em ciclismo. Para isso foram avaliados os seguintes parâmetros:
•

Teste de desempenho de 15 km.

•

Consumo máximo de oxigênio (VO2 max).

•

Teste de resistência muscular localizada do membro inferior dominante.

2. Avaliar o efeito da imersão em água fria dos membros inferiores pós-exercício
sobre o conteúdo proteico de Hsp72, após 4 semanas de treinamento intervalado de alta
intensidade em ciclismo.
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4. JUSTIFICATIVA

O uso recente de métodos de recuperação por IAF tem se tornado comum no meio
esportivo por acreditar-se que este procedimento facilite a recuperação após uma sessão de
exercício. Entretanto não há na literatura informações suficientes sobre as adaptações ao
treinamento físico com a utilização crônica da IAF após o exercício. Os únicos dois estudos
que avaliaram o efeito da IAF, após um período de treinamento físico, observaram resultados
contraditórios, sendo que Yamane et al., (2006) reportaram um menor aumento no VO2max
no grupo IAF comparado ao grupo controle e Halson et al., (2014) não encontraram efeito
negativo da IAF sobre o desempenho. Devido à disparidade de resultados, não se pode
afirmar os efeitos da IAF sobre o desempenho físico, quando utilizada durante um período
prolongado de treinamento. Assim, este estudo visa contribuir com informações a respeito
utilização crônica da IAF pós-exercício, sobre o desempenho físico e a possível participação
da Hsp72 intramuscular nessas adaptações; tentando elucidar os mecanismos em torno da
recuperação com IAF para melhora do desempenho físico.
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5. MATERIAL E MÉTODOS

5.1 Delineamento experimental

Este estudo trata-se de um delineamento longitudinal, onde as variáveis de interesse
foram comparadas entre dois grupos, com ou sem imersão dos membros inferiores em água
fria, antes e após um programa de 4 semanas de treinamento físico.

5.2 Cuidados éticos

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (protocolo 014/2011). Ao apresentarem-se como
voluntários, os indivíduos foram informados sobre os objetivos e procedimentos
metodológicos do estudo, assim como os possíveis riscos, desconfortos e benefícios
relacionados à participação na pesquisa. A participação no estudo como voluntário foi
condicionada à assinatura do "Termo de Consentimento Livre Esclarecido" (anexo 1).

5.3 Amostra

Participaram deste estudo 17 voluntários, do sexo masculino, adultos (entre 18 e 35
anos de idade), que não estavam participando de um programa de treinamento físico
(poderiam estar engajados em atividade recreacional/esportiva com frequência menor do que
3 vezes por semana), não faziam uso de medicamentos, não fumavam e não apresentaram
risco para realização de atividade física (ACSM, 2009), de acordo com os questionários de
Prontidão para Atividade Física (PAR-Q) e Risco Coronariano (anexos 2 e 3). Os voluntários
foram pareados nos dois grupos, experimental (treinados com imersão em água fria dos
membros inferiores pós-exercício, IAF n=8) e controle (treinados sem imersão pós-exercício,
CNTRL n=9), de acordo com o teste de desempenho de 15 km, como descrito abaixo.
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5.4 Testes antes e após o período de treinamento

Os voluntários foram instruídos a ingerirem uma dieta rica em carboidrato no dia
anterior aos testes e registrarem quais alimentos foram ingeridos, assim como a quantidade e o
horário da ingestão. Este procedimento foi necessário para que os mesmos alimentos fossem
consumidos nos testes pós-treino. Adicionalmente foram orientados a evitarem a prática de
atividade física de intensidade moderada ou intensa e não ingerirem cafeína, álcool e
diuréticos 24 horas antes dos testes. Uma anamnese foi realizada a fim de verificar se os
voluntários cumpriram as orientções.
Para garantir o estado de hidratação inicial, os voluntários foram orientados a
ingerirem 500 mL de água 2 horas antes do início do experimento (ACSM, 2007). A
gravidade específica da urina, medida através de um refratômetro (Biobrix

®

– modelo 301),

foi utilizada para a caracterização do estado de hidratação. Os indivíduos foram considerados
eu-hidratados quando a gravidade específica da urina estava menor que 1020, segundo os
critérios definidos por Armstrong (2000).
Uma semana antes e após as 4 semanas de treinamento físico, os voluntários
compareceram ao laboratório e foram submetidos a avaliação antropométrica e medida da
resistência muscular do membro inferior dominante. No mínimo 48 horas e no máximo 72
horas após os procedimentos citados, os voluntários retornaram ao laboratório e realizaram
um teste para cálculo do consumo máximo de oxigênio e, por fim, após no mínimo 48 horas e
no máximo 72 horas, os voluntários realizaram um teste de desempenho de 15 km em
cicloergômetro. Todos os testes e medidas foram precedidos por familiarização, no mínimo
48 horas antes da realização do mesmo. A figura 1 ilustra a linha do tempo com desenho
experimental do estudo.
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Figura 1. Desenho experimental do estudo

5.5 Caracterização da amostra

A massa corporal e a estatura foram medidas através de uma balança analógica com
estadiômetro acoplado (Welmy, modelo 110, Brasil). Para avaliação da composição corporal
foi utilizada Absortometria Radiológica de Dupla Energia (DXA) (Lunar Radiation
Corporation, Madison, Wisconsin,USA, modelo DPX). Para essa análise, os voluntários
foram posicionados na área de escaneamento do equipamento, de modo que a linha sagital
demarcada nessa área passasse sob o centro de alguns pontos anatômicos como crânio, coluna
vertebral, pélvis e pernas. Os sujeitos foram avaliados trajando roupas leves, sem o uso de
qualquer objeto de metal que pudesse interferir nas medidas.
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5.6 Consumo máximo de oxigênio (VO2max)

O VO2 max foi estimado utilizando o protocolo de rampa em cicloergômetro (Ideal,
modelo MMX) em ambiente temperado (temperatura seca=22°C e umidade relativa do
ar=60%) de acordo com Whipp et al. (1981). Para a elaboração do protocolo de rampa,
primeiramente foi estimada a potência máxima que o voluntário poderia alcançar, através do
questionário de atividade física [Veterans Specific Activity Questionnaire (VSAQ) MEYERS
et al., 1994] (anexo 4). A partir do equivalente metabólico (METs) identificado no VSAQ foi
estimada a capacidade de trabalho de cada voluntário (equação 1) (MYERS et al., 1994).
Posteriormente, foi predita a capacidade de trabalho em watts para o exercício a partir da
equação 2 (MYERS, 1996):
(Equação 1):
METs = 4,7 + 0,97 (VSAQ) – 0,06 (idade).
(Equação 2):
Capacidade de trabalho (watts): (METs - 1) x massa corporal (quilogramas) /3.486.
O protocolo de rampa consistiu inicialmente de dois minutos de preparação (50 rpm,
correspondentes a 18 km•h-1) com 25W de potência. Os incrementos de carga ocorreram a
cada 60 segundos, de acordo com o resultado da capacidade de trabalho estimada. Os
protocolos dos testes foram elaborados para terem duração entre 8 e 12 minutos (YOON et
al., 2007). Durante o teste, os voluntários receberam estímulos verbais padronizados dos
avaliadores para que permanecessem em atividade até a fadiga. No momento da fadiga,
caracterizada pela impossibilidade de manutenção da cadência (60rpm), a carga foi retirada e
o voluntário continuou a pedalar por 2 minutos (recuperação ativa) com 25W de potência.
Por problemas técnicos com o analisador de gases (K4b2, Cosmed, Itália), foi
utilizada a equação para cálculo do consumo máximo de oxigênio em cicloergômetro (ACSM,
2009) (equação 3).
Equação 3:
VO2 = 1.8 (taxa de trabalho) / massa corporal + 7
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Onde VO2 é o consumo de oxigênio (em mL•kg-1•min-1), a massa corporal em
quilogramas e taxa de trabalho em quilograma/metro.

5.7 Teste de resistência muscular do membro inferior dominante

A resistência muscular na extensão de joelhos foi avaliada antes e após o treinamento
através de um teste realizado no dinamômetro isocinético (Biodex, System 4 Pro). O teste foi
escolhido por ser eficiente na avaliação da resistência muscular. Antes dos testes foi realizado
um exercício preparatório em cicloergômetro com duração de 5 minutos a 60 rpm (18km -1•h1

) e carga correspondente a 50% da potência atingida no teste de VO2 max. Em seguida o

voluntário foi direcionado ao equipamento e foram posicionados sobre a cadeira do
dinanômetro, em uma posição confortável, de forma que o movimento ficasse restrito ao
joelho para realização de extensão e flexão. A altura e inclinação do assento e altura da cabeça
de força foram ajustadas individualmente e registradas para serem replicadas nos testes
seguintes. A angulação limite para flexão e extensão do joelho foi de 90° a 30°,
correspondendo a 60° de amplitude. A velocidade máxima de movimento estabelecida foi de
180º por segundos. Os valores de peso da perna foram ajustados automaticamente pelo
software do equipamento. Em seguida foi solicitado ao voluntário que realizasse movimentos
com a maior força na extensão e flexão de joelho por um período de 60 segundos (adaptado
de PINCIVERO et al., 2001). Durante os testes, o voluntário ficou com os braços cruzados
sobre o peito e recebeu estímulo verbal padronizado para atingir o nível de esforço máximo.
As variáveis analisadas durante a extensão de joelho foram: pico de torque, pico de
torque médio, trabalho total, número de repetições, trabalho relativo por repetição e índice de
fadiga.

5.8 Teste de desempenho de 15 km

Para avaliar o desempenho em cicloergômetro (Ideal, modelo MMX), o voluntário
percorreu a distância de 15 km no menor tempo possível, com carga correspondente a 50% da
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potência máxima (pedalando a 18km-1•h-1) atingida no teste de VO2max (adaptado de
LITTLE et al., 2010). O teste foi realizado em uma câmara ambiental sob temperatura e
umidade controladas (temperatura seca = 22°C e umidade relativa do ar = 60%). Durante o
teste, o voluntário pôde alterar a velocidade de pedalada, mas nenhuma informação foi
disponibilizada em relação à duração. A cada 3 km, o voluntário foi informado da distância
percorrida, através de uma placa indicativa e pedido para que ele apontasse sua percepção
subjetiva do esforço (PSE) (BORG, 1982). Os voluntários não puderem ingerir água durante o
teste e a FC foi gravada, além do tempo parcial de cada quilômetro e o tempo total do teste.

5.9 Protocolo de treinamento

O protocolo de treinamento intervalado de alta intensidade em cicloergômetro, foi de
4 semanas, com frequência semanal de 3 dias, totalizando 12 sessões de treinamento
(adaptado de LITTLE et al., 2010). Na primeira sessão foram realizados 8 estímulos de
exercício de 1 minuto a 90% da potência máxima atingida no teste de VO2 max, cada estímulo
foi intervalado por 75 segundos de recuperação ativa, pedalando a 30W, em bicicleta
ergométrica (Movement, BM 2800 PRO, Brasil). Nas sessões subsequentes a potência e os
números de estímulos foram aumentados como descrito na tabela 1. As sessões de
treinamento foram realizadas na sala de treinamento físico, localizada no departamento de
Educação Física, no campus I da UFVJM. Aos voluntários foi solicitado que ingerissem 500
mL de água 2 horas antes de cada sessão de treinamento, para evitar que estivessem
desidratados. As sessões de exercício foram supervisionadas por um aluno de mestrado e um
estudante de graduação.
Todos os voluntários tiveram adesão ao programa de treinamento superior a 90%
(completaram pelo menos 11 sessões de treinamento). O treinamento foi ofertado em três
turnos, período da manhã (8:00 – 11:00), tarde (14:00 – 17:00) e noite (18:00 – 21:00),
permitindo ao voluntário frequentar um desses turnos, entretanto cada voluntário treinou
sempre no mesmo turno. As condições térmicas do ambiente foram registradas utilizando um
termômetro ambiental (Alfa Mare, AM – 208).
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Tabela 1. Protocolo de progressão do treinamento
Sessões

Número

Intensidade

Duração do

Duração da

Duração

de

do estímulo

estímulo

recuperação

total da

estímulos

(% da

(segundos)

entre os

sessão de

potência

estímulos

exercício

máxima)

(segundos)

(minutos)

1

8

90

60

75

20,75

2

8

100

60

75

20,75

3

9

100

60

75

23

4

9

100

60

75

23

5

10

100

60

75

25,25

6

10

100

60

75

25,25

7

11

100

60

75

27,5

8

11

100

60

75

27,5

9

12

100

60

75

29,75

10

12

110

60

75

29,75

11

13

110

60

75
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12

13

110

60

75
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5.10 Imersão dos membros inferiores em água fria

O procedimento de imersão dos membros inferiores em água fria consistiu em entrar
em um recipiente plástico (dimensões: 90 cm de altura e 70 cm de raio) contendo água a 10
ºC (±1 ºC). O volume de água foi ajustado para atingir a altura do trocanter maior do fêmur do
voluntário (figura 2a). A água foi homogeneizada a cada 3 minutos, através de movimentos
circulares, evitando a formação de gradientes de temperatura. A temperatura da água foi
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aferida a cada 5 minutos, por um termômetro digital com sonda acoplada (YSI, 4600). Os
voluntários do grupo controle ficaram sentados numa cadeira, na sala de treinamento em
temperatura ambiente (figura 2b).

a.

b.

Figura 2. Protocolo de recuperação após cada sessão de treinamento intervalado de alta intensidade.
a.) Recuperação passiva com imersão em água fria b.) Recuperação passiva sob temperatura ambiente.

5.11 Temperatura intramuscular e temperatura retal

A medida das temperaturas intramuscular e retal não foi realizada durante o período
de treinamento dos voluntários. Porém, para demonstração do comportamento das
temperaturas intramuscular e retal, dois voluntários, que não participaram do estudo (mas que
apresentavam características físicas e fisiológicas que se enquadravam na amostra estudada),
foram submetidos aos procedimentos. Foi realizada uma sessão de HIIT composta por 10
estímulos com intensidade de 100% da potência máxima alcançada no teste de VO 2max
previamente realizado, intervalados por 75 segundos de recuperação ativa à 30 W. Cada um
dos voluntários realizou duas sessões de exercício em dias separados e os dois foram
submetidos aos dois métodos de recuperação após o exercício, controle ou imersão em água a
10 ºC, de forma balanceada.
Para realização do procedimento de medida da temperatura intramuscular, o
voluntário ficou na posição supina em uma maca e a assepsia da pele no local da incisão do
cateter foi realizada com uma solução tópica Riohex® 0,5% (Rioquímica®, Brasil). Em
seguida, a pele, os tecidos adiposo e muscular foram anestesiados com 6 a 7 mL de solução de
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xilocaína 2% sem epinefrina (Cristália, Brasil). Um cateter (1,3 x 48 mm) de calibre-18G
(BD, Angiocath, Brasil) foi inserido cerca de 3 cm perpendicular ao músculo vasto lateral
(figura 3a). A agulha do cateter foi retirada e um sensor de temperatura muscular flexível (IT18, Physitemp, Clifton, USA) foi inserido dentro da cânula a uma profundidade
correspondente a região central do músculo (figura 3b). Para manter a posição e garantir que o
sensor permanecesse inserido à mesma profundidade, um esparadrapo cirúrgico foi utilizado
(figura 3c). O sensor de temperatura muscular foi então conectado a um indicador de
temperatura com amplitude de medida de -100 a +200°C e resolução e precisão de ± 0,1°C
(BAT-12, Physitemp, Clifton, USA). Para garantir a profundidade de inserção do eletrodo, ao
final do experimento ele foi retirado com cuidado e a parte que estava dentro do músculo foi
medida. A espessura equivalente ao tecido adiposo e da pele (medida da dobra cutânea
dividido por dois) foi subtraída do comprimento do eletrodo inserido no membro do
indivíduo.

Figura 3. Procedimento de inserção do sensor de temperatura intramuscular do vasto lateral. a.)
Introdução do cateter. b.) Introdução do eletrodo de temperatura intramuscular. c.) Fixação do eletrodo.

Para demonstração do comportamento da temperatura retal, uma sonda descartável
(YSI, 4491E) foi inserida a 13 cm além do esfíncter anal. O sensor foi conectado a um
indicador de temperatura (YSI, 4600) com precisão de ± 0,01°C.

5.12 Biópsia muscular

Amostras do músculo esquelético vasto lateral foram obtidas dos voluntários em
duas ocasiões: cerca de uma semana antes do início do período do treinamento e 72 horas
após o último teste realizado pelo voluntário, para avaliar o efeito da imersão dos membros
inferiores em água fria sobre o conteúdo intramuscular de Hsp72 após o período de
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treinamento. A biópsia do vasto lateral da coxa dominante foi realizada com agulha
percutânea conforme descrito por Bergstrom e Hultman (1966). Para a realização desse
procedimento o voluntário ficou na posição supina em uma maca e a assepsia da pele no local
da biópsia foi realizada com uma solução tópica anti-séptica Riohex® 0,5% (Rioquímica®,
Brasil). Um campo cirúrgico incisional estéril foi fixado ao redor do local da incisão. Em
seguida, a pele e o tecido adiposo foram anestesiados com 6 a 7 mL de solução de xilocaína
2% com epinefrina (Cristália, Brasil) (figura 4a). Uma incisão de aproximadamente 0,75cm
foi realizada na pele do voluntário utilizando um bisturi para incisões delicadas (número 11)
(Swann Morton®, Reino Unido) (figura 4b e c). Uma agulha específica para biopsia muscular
(DL MICOF, Brasil) foi inserida na incisão (figura 4d) e aproximadamente 150 a 200 mg de
tecido muscular esquelético foram coletadas pelo método de sucção (figura 4e). As amostras
foram limpas para retirada de tecido adiposo e conjuntivo, lavadas em tampão fosfato salina,
secadas em gaze estéril (Neve, Brasil) e congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas na
sequência em ultrafreezer -80 °C. Após a biópsia, pressão manual com gaze estéril (Neve,
Brasil) foi aplicada ao local e a pele coberta com fita cirúrgica (Cremer®, Brasil). O
procedimento de biopsia foi realizado na Santa Casa de Diamantina, por um médico cirurgião,
devidamente capacitado para realização da técnica.

Figura 4. Procedimento de biópsia do músculo vasto lateral. a.) Anestesia. b.) e c.) Incisão. d.)
Inserção da agulha de biópsia. e.) Amostra de tecido coletada.
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5.13

Determinação da expressão de proteínas no músculo esquelético

5.13.1 Extratos proteicos

Amostras de músculos (aproximadamente 50 mg) foram homogeneizadas por
maceração, no gelo, em 100μl de tampão de lise (Triton X100 1%; Tris 1M pH 8,0; glicerol
20%; EDTA 0,2 mM) contendo inibidores de protease (Complete Protease Inhibitor
Cocktail,Roche, Alemanha) e fosfatase (PhosStop Phosphatase Inhibitor Cocktail, Roche,
Alemanha). Os lisados foram centrifugados a 800xg, durante 10 minutos, a 4 ºC e o
sobrenadante contendo as proteínas citosólicas foi coletado.

5.13.2 Dosagem de proteínas

A concentração de proteínas nos extratos foi determinada pelo método de Bradford
(BRADFORD,1976) utilizando-se a albumina de soro bovino (BSA)(1mg/mL) como padrão.
A leitura foi realizada em leitor de microplacas (SpectranMax®190, Molecular Devices,
EUA) e os valores de proteína, em mg/mL, determinados pelo software Softmaxpro® (V5.4,
Molecular Devices, EUA).

5.13.3 Fracionamento eletroforético

As amostras foram diluídas em tampão Laemmli (Tris-HCl, pH 6.8 50 mM, SDS 2%,
glicerol 10%; β-mercaptoetanol 1%; EDTA 12.5 mM, azul de bromofenol 0.02%) na
proporção de 1:3 e fervidas por 2 a 4 minutos. Aproximadamente 30 μg das proteínas totais
foram fracionados em gel de poliacrilamida (12%, devido ao peso molecular da proteína a ser
analisada conforme descrito na tabela 2) contendo duodecil sulfato de sódio (20%) (SDSPAGE). Aos géis foram também aplicados 2,5 µL do padrão de peso molecular (Page Ruler
Protein Ladder, Fermentas, EUA), além de um pool de amostra, para fins de comparação
entre os géis. A eletrofororese foi realizada de 50 a 150 V (Mini Protean Tetra System, Power
Pac Basic, BioRad), por aproximadamente 4 horas, a temperatura ambiente.
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Tabela 2. Concentração do gel SDS-PAGE de acordo com o peso
molecular da proteína alvo.
Proteína alvo

Peso molecular (kDa)

% gel

Hsp 72

72

12

GAPDH

37

12

4.13.4. Transferência das proteínas

Inicialmente, a membrana de fluoreto de polivinilideno (PVDF) (Milipore, EUA) foi
ativada por 30 segundos em metanol (100%), seguida de lavagem em água por cerca de 2
minutos. Os géis foram colocados sobre a membrana de PVDF previamente equilibrada em
tampão de transferência (Tris 25 mM, glicina 192 mM, metanol 10%) gelado e foi montado o
sistema para a transferência. A transferência foi realizada a uma voltagem constante de 25 V
(Trans Blot Turbo, BioRad), durante 21 a 24 minutos, a temperatura ambiente. Após a
transferência, as membranas foram coradas com Ponceau 0,1% para visualização da
eficiência do procedimento. As membranas foram então lavadas para retirada total do corante
com uma solução de NaOH a 0,1 M, seguida pela lavagem com tampão tris salina (TBS)tween 0,05% (NaCl 5M, Tris 1M, pH 7,6 e tween-20 0,1%), reativadas por 30 segundos com
metanol (100%) e secas por 30 minutos para serem bloqueadas.

5.13.5 Reação com anticorpos e revelação

As membranas foram lavadas 3 vezes, por 5 min com TBS-tween 0,05% e
incubadas com anticorpos primários (1:1000), sob agitação, por aproximadamente 2 horas em
temperatura ambiente. As membranas foram lavadas novamente em TBS-tween 0,05%, 3
vezes, 5 min, e incubadas por 1 hora a temperatura ambiente, com o anticorpo secundário
(1:2000 – 1:5000) ligado à peroxidase. Após três sessões de lavagens, por 5 min com TBStween 0,05% as membranas foram incubadas em solução quimioluminescência aumentada
(enhanced chemiluminescence - ECL) por 15 minutos, protegidas da luz. Na sequência as
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membranas foram expostas ao filme de raio x (Hyperfilm, Amersham, EUA) que foram
revelados utilizando-se revelador e fixador (RP X-Omat, Kodak, EUA), de acordo com
recomendações do fabricante. A relação dos anticorpos utilizados está descrita na Tabela 3.
O software Image J (1.45s,Wayne Rasband do Research Services Branch, National
Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland) foi usado para processar e analisar as
densidades das bandas. A proteína gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) foi
utilizada como normalizador na análise da expressão da Hsp72.

Tabela 3. Relação dos anticorpos utilizados para detecção das proteínas
do músculo esquelético.
Anticorpo

Tipo

Fonte

Catálogo

Policlonal

Rato

813

Monoclonal

Coelho

2118*

Anti-coelho IgG ligado a HRP

Cabra

7074*

Anti-rato IgG

Cabra

7076*

Hsp72
GAPDH (14C10)

Enzo Life Sciences. *Cell Signaling. HRP: Horseradish peroxidase
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6. ANÁLISE ESTATÍSTICA

O n proposto foi calculado com base no estudo de Yamane et al., (2006) sendo
utilizado a variável desempenho (tempo em segundos) no exercício, dos grupos controle e
imersão em água fria, com um poder estatístico de 0,90 e alfa de 0,05.
Para a análise estatística descritiva das variáveis estudadas foram utilizadas média e
desvio padrão ou erro padrão. O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a
normalidade dos dados. Os efeitos do treinamento físico com ou sem imersão em água fria
nas variáveis do estudo foram comparadas através da análise de variância de dois fatores (two
way) (fator 1 – imersão em água fria e controle e fator 2 – antes e após o treinamento) com
medidas repetidas e post hoc de Tuckey quando apropriado. O nível de significância adotado
foi de α ≤ 0,05. A análise dos dados foi realizada utilizando o software STATISTICA v 8.0
(StatSoft, Inc).

48

7. RESULTADOS

Inicialmente foram entrevistados 70 indivíduos, sendo que 40 se submeteram a
primeira fase do processo do estudo (coleta de sangue laboratorial para análise do colesterol e
glicose, dados não mostrados). Vinte e quatro fizeram os testes iniciais e a biópsia muscular,
mas 7 não completaram o estudo por questões pessoais ou não tiveram assiduidade suficiente
durante o período do estudo. Ao final, 17 voluntários finalizaram todas as etapas do estudo e
seus resultados estão apresentados a seguir.
A tabela 4 apresenta as características físicas e fisiológicas dos participantes que
completaram o estudo. Estes dados demonstram que os voluntários que participaram do
estudo eram jovens, eutróficos e com a capacidade aeróbia dentro da média dos indivíduos
dessa idade (ACSM, 2009). Como planejado inicialmente, não houve diferença nas
características dos voluntários entre os dois grupos (p>0,05) que foram pareados pelo tempo
do teste de desempenho de 15 km.

Tabela 4. Características físicas e fisiológicas dos voluntários
CNTRL

IAF

Valor de p

N

9

8

Idade (anos)

22,1 ± 2,3

25,0 ± 3,4

0,06

Massa corporal (kg)

70,6 ± 11,4

66,7 ± 6,1

0,39

Estatura (cm)

172,2 ± 7,2

169,8 ± 7,8

0,32

Gordura corporal (%)

23,3 ± 5,0

23,7 ± 5,9

0,85

VO2max (mL•kg-1•min-1)

50,1 ± 6,7

45,7 ± 4,9

0,28

Teste de desempenho

42,9 ± 1,8

42,4 ± 2, 4

0,63

(minutos)
Valores expressos em média ± desvio padrão. CNTRL = controle. IAF = imersão em água fria. kg =
quilogramas. cm = centímetros. % = percentual. VO2max = consumo máximo de oxigênio. mL = mililitros. min
= minutos
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A figura 5 apresenta os resultados do teste de desempenho de 15 km contra o relógio
antes e após o período de treinamento para os grupos CNTRL e IAF. O HIIT foi eficiente em
reduzir o tempo gasto para pedalar 15 km em ambos os grupos (p˂0,001), indicando que o
protocolo de treinamento selecionado foi capaz de melhorar o desempenho aeróbico dos
voluntários (CNTRL 42,9 ± 1,9 minutos pré-treino versus 38,7 ± 2,9 minutos pós-treino e IAF
42,4 ± 2,5 minutos pré-treino versus 37,7 ± 3,1 minutos pós-treino). No entanto, não foram
observadas diferenças no tempo para pedalar os 15 km entre os grupos CNTRL e IAF
(p=0,54). Além disso, não foi observada diferença no delta do teste de desempenho de 15km
(p=0,62), indicando que a IAF não afetou a melhora no desempenho após 4 semanas de
treinamento.

Figura 5. Efeito da imersão em água fria (IAF) associada ao treinamento intervalado de alta
intensidade sobre o tempo no teste de desempenho de 15 km contra o relógio. Dados expressos como média ±
erro padrão. * p≤0,05 para efeito do treinamento, ANOVA Two Way, CNTRL = controle, IAF = imersão em
água fria, PRÉ = antes do treinamento e PÓS = após o treinamento.

50

A figura 6 apresenta o resultado dos testes de VO2 max antes e após o período de
treinamento, para os grupos CNTRL e IAF. De forma semelhante ao teste de desempenho de
15 km, o protocolo de treinamento selecionado foi capaz de melhorar a capacidade aeróbia
dos voluntários (p=0,001) (CNTRL 50,1 ± 6,7 mL•kg-1•min-1 pré-treino versus 51,7 ± 4,6
mL•kg-1•min-1 pós-treino e IAF 45,7 ± 5,0 mL•kg-1•min-1 pré-treino versus 50,4 ± 4,8
mL•kg-1•min-1 pós-treino). No entanto, não foi observada diferença entre os grupos antes ou
após o treinamento (p=0,43), ou no percentual de aumento do VO2max (p=0,202 dados não
mostrados).

Figura 6. Efeito da imersão em água fria (IAF) associada ao treinamento intervalado de alta
intensidade sobre o consumo máximo de oxigênio estimado no teste de rampa. Dados expressos como média ±
erro padrão. * p≤0,05 para efeito do treinamento, ANOVA Two Way, CNTRL = controle, IAF = imersão em
água fria, PRÉ = antes do treinamento e PÓS = após o treinamento.
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A figura 7 apresenta os dados do teste de resistência muscular do membro inferior
dominante para as variáveis pico de torque (a), delta do pico de torque (b) e pico de torque
médio (c), antes e após o período de treinamento, para os grupos CNTRL e IAF. O HIIT não
foi capaz de alterar o pico de torque no grupo CNTRL (154 ± 30 n/m pré-treino versus 151,1
± 26,4 n/m pós-treino), entretanto houve aumento no pico de torque após o treino no grupo
IAF (138,2 ± 32,4 n/m pré-treino versus 148,6 ± 26,0 n/m pós-treino). Entretanto, o HIIT foi
eficaz em aumentar o pico de torque médio (p=0,04) (CNTRL 92,7±15,6 n/m para 96,7±14,5
n/m e IAF 86,0±19,8 n/m para 91,3±13,2 n/m pré versus pós-treino, respectivamente). em
ambos os grupos, sem diferença entre as estratégias de recuperação.

Figura 7. Efeito da imersão em água fria (IAF) associada ao treinamento intervalado de alta
intensidade sobre o teste de resistência muscular localizada. a. pico de torque, b. delta do pico de torque e c. pico
de torque médio. Dados expressos como média ± erro padrão. * p≤0,05 para efeito do treinamento, # p≤0,05 para
diferença pré e pós-treino entre os grupos. ANOVA Two Way, CNTRL = controle, IAF = imersão em água fria,
PRÉ = antes do treinamento e PÓS = após o treinamento.
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A figura 8 apresenta os dados do teste de resistência muscular do membro inferior
dominante para as variáveis trabalho total (a), número de repetições (b), trabalho relativo por
repetição (c) e índice de fadiga (d), antes e após o período de treinamento, para os grupos
CNTRL e IAF. Não houve efeito do treinamento ou da estratégia de recuperação sobre o
trabalho total (p=0,06), (CNTRL 2549 ± 768 J para 2222 ± 473 J e IAF 2230 ± 531 J 1942 ±
335 J pré versus pós-treino, respectivamente), o número de repetições (p=0,14) (CNTRL 68 ±
9 para 70 ± 13 e IAF 68 ± 8 para 70 ± 6 pré versus pós-treino, respectivamente), e o índice de
fadiga (0,08) (CNTRL 70,0±6,1 % para 67,1±6,8 % e IAF 65,8±8,0 % para 69,3±6,6 % pré
versus pós-treino, respectivamente). Entretanto o treinamento foi capaz de diminuir o trabalho
relativo por repetição para ambos os grupos (p=0,01), (CNTRL 37,6±9,0 J para 32,1±7,6 J e
IAF 33,0±8,4 J para 28,0±4,4 J pré versus pós-treino, respectivamente), sem efeito da
estratégia de recuperação.

Figura 8. Efeito da imersão em água fria (IAF) associada ao treinamento intervalado de alta
intensidade sobre o teste de resistência muscular localizada. a. trabalho total, b. número de repetições, c. trabalho
relativo por repetição e d. índice de fadiga. Dados expressos como média ± erro padrão. * p≤0,05 para efeito do
treinamento. ANOVA Two Way, CNTRL = controle, IAF = imersão em água fria, PRÉ = antes do treinamento e
PÓS = após o treinamento.

53

A figura 9 apresenta os dados do conteúdo intramuscular da Hsp72, relativizado pelo
conteúdo de GAPDH, antes e após o período de treinamento, para os grupos CNTRL e IAF.
O HIIT aumentou o conteúdo intramuscular de Hsp72 (p=0,0165), (CNTRL 100±28% para
124±37% e IAF 100±31% para 131±23%), sem efeito da estratégia de recuperação (p=0,291),
indicando que a IAF não interferiu na adaptação do conteúdo muscular da Hsp72.

Figura 9. Blot representativo da revelação radiográfica da expressão de Hsp72 (a.) e quantificação da
expressão da proteína Hsp72 (b.). Dados expressos como média ± erro padrão. * p≤0,05 para efeito do
treinamento, ANOVA Two Way, CNTRL = controle, IAF = imersão em água fria, PRÉ = antes do treinamento e
PÓS = após o treinamento.
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A figura 10 apresenta o comportamento da temperatura intramuscular, durante o
repouso, uma sessão de HIIT e na recuperação, em dois voluntários. Durante o exercício a
temperatura intramuscular aumentou progressivamente em ambas assessões. Durante a
recuperação, na IAF a temperatura reduz aproximadamente 12 °C ao final dos 15 minutos de
imersão e 5 minutos pós-IAF começou a aumentar novamente. Durante a situação controle
pós-exercício, a temperatura intramuscular caiu lentamente atingindo valores da temperatura
pré-exercício. Esses resultados demonstram que o protocolo de IAF, implementado no
presente estudo, é efetivo em reduzir a temperatura intramuscular.

Figura 10. Comportamento da temperatura intramuscular do vasto lateral durante uma sessão de
treinamento intervalado de alta intensidade e durante a recuperação. Dados expressos como média ± erro padrão.
CNTRL = controle, IAF = imersão em água fria. n = 2
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A figura 11 apresenta o comportamento da temperatura retal, durante o repouso, uma
sessão de HIIT e recuperação, em dois voluntários. A temperatura retal aumenta
progressivamente com o exercício e continua elevada durante o período de recuperação. O
procedimento de IAF não interferiu no comportamento da temperatura retal.

Figura 11. Comportamento da temperatura retal durante uma sessão de treinamento intervalado de
alta intensidade e durante a recuperação. Dados expressos como média ± erro padrão. CNTRL = controle, IAF =
imersão em água fria. n = 2
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A figura 12 apresenta o comportamento da frequência cardíaca, durante o repouso,
uma sessão de HIIT e recuperação, em dois voluntários. A FC aumenta progressivamente com
o exercício e diminuiu ao longo do período de recuperação. Parece que o procedimento de
IAF não interferiu no comportamento da FC.

Figura 12. Comportamento da FC durante uma sessão de treinamento intervalado de alta intensidade
e durante a recuperação. Dados expressos como média ± erro padrão. CNTRL = controle, IAF = imersão em
água fria. n = 2

A média da temperatura do ambiente durante as sessões de treinamento foi de 22,49
± 1,47 ºC e a média da umidade relativa do ar foi de 45,57 ± 5,21%. Já a média da
temperatura da água durante a imersão foi de 9,83 ± 0,10 ºC.
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8. DISCUSSÃO

O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da imersão dos membros inferiores
em água fria no desempenho físico, avaliado pelos testes de desempenho de 15 km, VO2max e
resistência muscular localizada, além do conteúdo intramuscular da Hsp72, após 4 semanas de
treinamento intervalado de alta intensidade. A nossa hipótese, baseada nos dois estudos
anteriores onde o efeito crônico da imersão em água fria foi avaliado, era que a IAF não teria
efeito em potencializar ou atenuar as adaptações ocorridas após o período de treinamento. Os
resultados do presente estudo confirmaram nossa hipótese e mostraram que tais adaptações
não foram afetadas pela IAF, caracterizadas pelo aumento no conteúdo muscular de Hsp72 e
pela melhora nos testes de desempenho de 15 km, VO2 max e de algumas variáveis do teste de
resistência muscular localizada. A exceção da conformidade dos dados ocorreu somente na
variável pico de torque, que aumentou para o grupo IAF e não teve diferença no grupo
CNTRL após o treinamento.
No presente estudo, os voluntários dos grupos CNTRL e IAF foram pareados de
acordo com o teste de desempenho de 15 km. A nossa hipótese era que o HIIT aumentaria o
desempenho no teste de 15 km e que a imersão em água não teria efeito sobre o desempenho.
Os nossos resultados demonstram que o HIIT foi efetivo em melhorar o desempenho dos
voluntários e que este aumento foi similar entre os grupos, como ilustrado na figura 5. O
aumento médio observado foi de aproximadamente 10% para o grupo CNTRL e 11% para o
grupo IAF, similar aos estudos que utilizaram protocolo de treinamento parecido (LITLE et
al., 2010; BURGOMASTER et al., 2006), comprovando a eficácia do treinamento em
melhorar o desempenho no teste de 15 km.
O aumento do desempenho físico requer a adaptação coordenada de vários sistemas
do organismo à sobrecarga do treinamento (HOLLOSZY, 2011). Uma das principais
adaptações moleculares, no tecido muscular esquelético, que pode levar ao aumento do
desempenho físico é a biogênese mitocondrial (LJUBICIC et al., 2009). Embora marcadores
de biogênese mitocondrial não tenham sido avaliados nesse estudo, nós especulamos que o
treinamento foi capaz de causar tais adaptações. O protocolo de treinamento do presente
estudo foi adaptado de Little et al. (2010). Naquele estudo, os autores avaliaram o efeito de 2
semanas de HIIT de baixo volume em vários mediadores da biogênese mitocondrial,
adaptação metabólica do músculo esquelético e de desempenho. Os autores concluíram que o
modelo de treinamento de HIIT proposto resulta em melhora significante no desempenho de
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exercício funcional e biogênese mitocondrial, sugerindo que esse treinamento melhora a
capacidade metabólica muscular. Embora nós não tenhamos avaliado os parâmetros
moleculares da biogênese mitocondrial, as melhoras no desempenho observadas no presente
estudo foram similares à de estudos prévios que avaliaram os parâmetros moleculares.
Outro fato que parece estar envolvido na adaptação ao treinamento é a inflamação de
baixo grau causada pelo exercício (LOCKHART e BROOKS, 2008). Sabe-se, por exemplo,
que citocinas pró-inflamatórias são capazes de ativar vias de sinalização responsáveis por
aumentar a biogênese mitocondrial (LIRA et al. 2010) no músculo esquelético, sendo essa
adaptação fundamental para a melhora do desempenho induzida pelo treinamento físico.
Nosso estudo não avaliou o efeito da IAF sobre parâmetros inflamatórios, mas já foi
observado que a crioterapia de todo o corpo é capaz de reduzir o processo inflamatório após
uma sessão de exercício (POURNOT et al. 2011b), assim como IAF (15°C por 14 minutos)
(VAILE et al. 2008b). Entretanto, outros estudos não observaram diferenças em componentes
plasmáticos relacionados à inflamação e ao dano muscular, sob diferentes métodos de
recuperação (TSENG et al., 2013, PAULA, 2011; BROATCH, PETERSEN e BISHOP,
2014). Por tanto, não está claro o papel da IAF sob componentes inflamatórios.
Nesse sentido, Pournot et al. (2011b) avaliaram o efeito da crioterapia de todo corpo
(-11°C por 3 minutos) após uma sessão de corrida, sobre parâmetros inflamatórios: proteína
C reativa (PCR) receptor de interleucina 1α (IL-1rα), interleucina 1β (IL1β) e no fator de
necrose tumoral α (TNF-α). Como resultados não foram encontradas diferenças no TNF-α, a
IL1β foi maior no grupo controle nos momentos de 1 e 4 horas após o exercício e IL-1rα foi
maior no grupo crioterapia somente 1 horas após o exercício. Já a PCr foi menor na
crioterapia durante todos os pontos de análise, 1, 24, 48, 72 e 96 horas depois do exercício. Os
autores sugerem que a modulação do frio associado à produção de citocinas pode ser
provocada por alterações na hemodinâmica central, devido a maior demanda de
termorregulação e, portanto, pode influenciar a homeostase imunológica em ambientes frios.
Foi concluído que a crioterapia de todo corpo diminuiu a resposta inflamatória de fase aguda
após exercício, e afirmado pelos autores que isso contribuiu para seu papel benéfico na
proteção após lesão muscular, reduzindo o tempo de recuperação por efeitos positivos sobre
os parâmetros imunológicos e o processo de regeneração. Já Tseng et al. (2013) utilizaram o
resfriamento tópico (bolsas de gelo) para avaliar marcadores de dano muscular (creatina
quinase, isoforma MB (CK-MB) e mioglobina), que podem levar a processos inflamatórios e
mudanças hemodinâmicas após exercício excêntrico, composto por 6 séries de extensão de
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cotovelo à 85% da carga voluntária máxima. A aplicação tópica de gelo foi realizada durante
15 minutos logo após a sessão de exercício, e nos tempos de 3, 24, 48 e 72 horas após o
exercício. Os autores observaram que o exercício foi capaz de aumentar os marcadores de
dano muscular em ambos os grupos logo após o exercício. Entretanto, nos tempos de 48-72
horas, esses marcadores estavam elevados no grupo que recebeu a crioterapia, comparado ao
controle. Além disso, a sensação de fadiga também foi maior no grupo resfriado no tempo de
72h. Assim, foi concluído que, o resfriamento tópico utilizando gelo retarda a recuperação do
dano muscular induzido pelo exercício excêntrico. Embora os estudos não utilizassem a IAF,
pode-se considerar efeito da temperatura como similar entre as técnicas de resfriamento e que
poderia ser a temperatura o principal efetor de respostas sobre o sistema imunológico.
Previamente foi demonstrado que uma sessão aguda de IAF pós-exercício pode
alterar fatores que induzem a biogênese mitocondrial, como a expressão gênica de PGC-1α, e
potencializar as adaptações causadas pelo treinamento (IHSAN et al., 2014). No presente
estudo, a utilização da IAF pós-exercício durante 4 semanas de HIIT não alterou o
desempenho após um teste de 15 km. De forma similar, Halson et al. (2014) não observaram
interferência das adaptações causado pela IAF, utilizada após treinamento intensificado em
ciclistas profissionais. Os autores observaram um aumento no desempenho em um teste
máximo intervalado e exercício de intensidade autorregulada (9,3±3,0% para IAF e 6,5±5,2%
para CON) e melhoras marginais em algumas variáveis analisadas, após o período de
treinamento, sem diferenças estatísticas entre os grupos. A única diferença entre os grupos foi
na potência pico do sprint, onde o grupo IAF teve um aumento no desempenho (2,5±3,5%) e
o grupo controle teve diminuição do desempenho (-1,8±2,8%). Como conclusão os autores
afirmam que embora não tenham sido observadas claras mudanças no desempenho entre os
grupos, a IAF não tem efeito negativo sobre as variáveis de adaptações ao treinamento. A
utilização de atletas de elite em períodos de treinamento se aproxima da realidade de
utilização do método de recuperação pela imersão em água fria, entretanto, a dificuldade em
controlar o treinamento pode influenciar nos resultados encontrados. Além disso, a melhora
no desempenho em atletas de elite é menor comparado aos não treinados, o que dificulta a
observação do efeito da IAF. Outro fato que dificulta as análises dos resultados do estudo de
Halson et al. (2014) é o protocolo de imersão. Os voluntários treinavam todos os dias, mas
eram submetido à IAF somente 4 dias por semana, com imersão de todo o corpo (exceção
somente do pescoço e cabeça).
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O presente estudo utilizou indivíduos não treinados, justamente pelo fato de que as
adaptações no desempenho seriam melhores observadas, por isso, as diferenças entre os
grupos seriam mais facilmente detectadas, caso existissem. Além de um protocolo de imersão
que é mais fácil de ser aplicado (imersão das pernas versus imersão de todo o corpo), que foi
aplicado todos os dias após o treinamento físico, o que pode demonstrar com clareza que as
alterações nas adaptações foram devidas às diferenças no método de recuperação pósexercício. A IAF não exerceu efeito sobre o teste de desempenho de 15 km, sendo
considerada a principal variável do estudo, o que corrobora o estudo de Halson et al. (2014),
que mesmo utilizando atletas, não observaram efeito sobre o desempenho após o uso crônico
da IAF.
Ao contrário dos resultados encontrados no presente estudo e no estudo de Halson et
al. (2014), Yamane et al. (2006) avaliaram o efeito da IAF (5 °C por 2 vezes de 20 minutos),
ao longo de um treinamento de ciclismo de 4-6 semanas. Onde os indivíduos não treinados
foram submetidos a um treinamento em ciclismo seguido pela IAF 4 vezes por semana. Os
resultados de Yamane et al. (2006) sugerem que a perna resfriada apresentou atenuação das
adaptações, quando comparados à perna controle, no teste de desempenho e diâmetro da
artéria femoral. Entretanto, o protocolo de aplicação da IAF consistiu na imersão de uma das
pernas, mantendo a outra perna em temperatura ambiente (controle), o que não é usualmente
realizado durante o protocolo de recuperação por imersão. A escolha da utilização de uma
temperatura muito baixa (5 °C), por um período prolongado de tempo (2 x 20 minutos), pode
ter afetado vias de sinalização molecular que induzem adaptações no tecido muscular
esquelético. A imersão de apenas uma das pernas, pode ter minimizado o possível efeito da
IAF, uma vez que a quantidade de perda calor possa ter sido menor, por ter sido pequena área
de imersão em relação à imersão das duas pernas. Além disso, não houve progressão do
treinamento e os autores utilizaram o percentual do consumo máximo de oxigênio do teste de
ambas as pernas para realização do treinamento, mesmo com o tempo do teste e o consumo de
oxigênio sendo diferentes (numericamente) entre as pernas no teste pré-treinamento.
Nós observamos que, assim como o teste de desempenho de 15 km, o HIIT foi eficaz
em aumentar o VO2max sem diferenças entre os grupos, como ilustrado na figura 6. Nossos
resultados se assemelham a outros estudos que observaram melhora da capacidade aeróbia
após um programa de HIIT (BURGOMASTER, HEIGENHAUSER e GIBALA 2006;
ASTORINO et al., 2011, PERRY et al., 2008). Apenas o estudo de Yamane et al. (2006)
avaliou o VO2max após o uso crônico da IAF no período de treinamento. Como análise,
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foram realizados 3 testes de VO2max, sendo um teste com ambas as pernas, e os outros dois
testes com cada perna individualmente. Os resultados mostraram que o treinamento foi efetivo
em aumentar o VO2max quando avaliado no teste de ambas as pernas, entretanto, ao avaliar
cada perna de forma individual, a perna controle apresentou melhoras de 8,2 ± 10,7% no
VO2max (pré-treino = 34,7±4,6 mL•kg-1•min-1 versus pós-treino = 37,1±1,8 mL•kg-1•min-1 )
ao ser comparado com a perna que recebeu a imersão, que obteve redução de 2,2 ± 8,8% (prétreino = 36,9±5,5 mL•kg-1 •min-1 versus pós-treino = 35,8±3,4 mL•kg-1•min-1). Esses testes
foram os principais parâmetros para avaliação de adaptação após o período de treinamento,
sendo que o tempo para completa-los foi considerado como o desempenho. Entretanto,
atualmente tem-se utilizado testes de desempenho com intensidade autorregulada como
melhor estratégia de avaliação funcional de adaptação ao treinamento, por refletirem a
adaptação de vários sistemas em conjunto. Como discutido anteriormente, o tempo e a
temperatura da imersão podem ter influenciado no resultado do teste de VO2max, pois a IAF
talvez possa ter alterado alguma via de sinalização local de adaptação vascular periférica (por
exemplo eNOS, NOS e VEGF) como especulado pelos autores. Além disso, por ter sido
usado uma temperatura da água muito baixa, pode ter havido lesão nos tecidos musculares da
perna, causadas pelo frio.
No presente estudo a força máxima, representada pelo pico de torque, aumentou
somente para o grupo IAF, e a resistência de força, representada pelo pico de torque médio,
aumentou com o treinamento para ambos os grupos (figura 7). O aumento do pico de torque
não era esperado, uma vez que o componente principal do treinamento era a resistência
aeróbia e não a força. Até o momento não foi encontrado na literatura o efeito da IAF, ou
crioterapia, em aumentar a força máxima muscular. Os únicos estudos que avaliaram força e
IAF, o fizeram após uma sessão de exercício. Os resultados mostram que a força muscular
diminui após a sessão de exercício e que a IAF ou crioterapia não são capazes de reverter esse
quadro (TSENG et al. 2013; BROATCH, PETERSEN e BISHOP 2014; ROBERTS et al.
2014). Por outro lado, o aumento no pico de torque médio era esperado após o período de
HIIT, já que os indivíduos treinavam contra uma alta resistência (90-110% da potência
atingida no teste de VO2max), o que pode levar ao aumento da resistência da força.
O trabalho total não foi diferente entre os grupos e o HIIT não foi capaz de altera-lo.
Entretanto, quando relativizamos o trabalho total pelo número de repetições encontramos o
trabalho relativo por repetição, que foi menor com o treinamento (figura 8). Esses dados em
conjunto, podem indicar que os indivíduos ficaram mais eficientes em realizar a tarefa do
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teste proposto, já que eles realizaram menor trabalho para o mesmo número de repetição, com
uma resistência de força maior (pico de torque médio). A eficiência mecânica e o melhor
recrutamento neuromuscular podem explicar o presente resultado. Quanto ao índice de fadiga
gerado pelo software do equipamento, que não sofreu efeito do treinamento, pode não ser a
melhor medida. O programa calcula automaticamente o índice de fadiga pela redução
percentual do trabalho do terceiro terço do exercício em relação ao primeiro terço. Uma vez
que o protocolo de treinamento empregado no presente estudo reduziu o trabalho por
contração, mas aumentou a média do pico de torque, seria mais interessante se pudéssemos
calcular a redução percentual do pico de torque médio do terceiro terço em comparação ao
primeiro terço.
Poucos estudos avaliaram a resistência muscular localizada após o HIIT
(ASTORINO et al., 2012; ASTORINO et al., 2011; ASTORINO et al., 2010). Por exemplo,
Astorino et al., (2012), avaliaram a força muscular localizada, após 2-3 semanas de
treinamento. O treinamento consistiu de 6 sessões com a realização de testes de Wingate, que
variou entre 4-6 testes durante as sessões. Foram avaliados pico de torque, pico de torque
médio, trabalho total e índice de fadiga, em um protocolo de teste que consistiu em 5
repetições máximas a 60º/seg, seguidas por 20 repetições máximas a 180º/seg. Não foram
observadas melhoras no desempenho em nenhum dos dois testes, tanto em 60º/seg, quanto em
180º/seg. Entretanto, o treinamento foi eficaz em melhorar outros parâmetros avaliados no
estudo, como as variáveis do teste de Wingate, frequência cardíaca e VO2 max. O resultado
encontrado no teste de força muscular localizada, pode ter ocorrido devido ao protocolo do
teste ter sido curto para observar as diferenças da medida. Além disso, não foi mencionado no
estudo que os voluntários foram submetidos a um teste de familiarização (importante para
aprender e desempenhar melhor o teste). Outro fato curioso, foi o grupo controle do estudo
(sem treinamento), também melhorou no reteste após as duas semanas. Isso corrobora o fato
de a aprendizagem ter influenciado nos resultados.
A divergência entre os resultados do presente estudo e do estudo de Astorino et al.,
(2012) pode ser devido ao fato deste último ter utilizado um protocolo em que os voluntários
realizavam um número fixo de repetições (20 repetições). Já no presente protocolo, o intuito
foi de avaliar a capacidade de realizar o máximo de repeticões com a maior força em um
determinado período de tempo (60 segundos), onde os indivíduos conseguiram realizar mais
repetições (em termos númericos, p=0,14), com maior força e mesmo índice de fadiga,
indicando que possivelmente houve uma melhora no padrão de recrutamento muscular. Além
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disso, Astorino et al., (2012) não citaram a realização da familiarização antes do teste
considerado como linha de base, e é sabido que a familiarização é importante em testes de
desempenho. No nosso estudo, descartamos a hipótese de que a melhora da resistência
ocorreu devido a hipertrofia muscular, já que não encontramos esses resultados (dados não
mostrados). Porém, temos a hipótese de ter havido mudança no tipo de fribra muscular do tipo
IIx para o tipo IIa, uma vez que outro estudo observou tal comportamento (GIBALA, 2007;
OGURA et al., 2006) e é sabido que fibras do tipo IIa são mais resistentes à fadiga e contraem
de forma mais eficiente.
Um dos efeitos da IAF é a retirada de calor do corpo e, principalmente da parte
imersa. No presente estudo, para fins demonstrativos, nós avaliamos o comportamento da
temperatura intramuscular durante o exercício e durante a recuperação em dois voluntários.
Foi verificado que durante a sessão de HIIT a temperatura intramuscular do vasto lateral,
aumentou cerca de 3°C e ao final da IAF (10°C por 15 minutos) a temperatura intramuscular
diminuiu mais de 12°C (figura 10), sem grandes diferenças na temperatura retal (figura 11).
Nossos resultados estão de acordo com outros estudos que avaliaram a temperatura
intramuscular durante a IAF após o exercício (MAWHINNEY et al., 2013; BROATCH,
PETERSEN e BISHOP, 2014). Além disso, a magnitude de redução da temperatura é
dependente da profundidade da medida, quanto mais profunda a mensuração, menor a
influência da água fria em reduzir a temperatura intramuscular (MAWHINNEY et al., 2013).
A profundidade de medida da temperatura intramuscular do presente estudo foi de
aproximadamente 2,3 cm além da fáscia muscular, onde podemos observar uma considerável
influência da temperatura da água sobre a temperatura do tecido. Mesmo com grande
diferença entre a temperatura intramuscular durante o período de recuperação, não foram
observadas diferenças nas adaptações analisadas após o treinamento. Sendo assim, pode-se
afirmar que uma curta intervenção (15 minutos) pós-exercício no método de recuperação, não
foi o suficiente para promover alterações na adaptação ao treinamento. Dessa forma, o
estímulo do exercício para as adaptações no desempenho parece não ser alterado pela IAF.
Não foi encontrado, até o momento, na literatura nenhum estudo que avaliou o efeito
crônico da IAF, após o treinamento sobre o conteúdo muscular de Hsp72. Nossos dados
mostram que ambos os grupos aumentaram o conteúdo muscular de Hsp72, sem interação
treinamento versus método de recuperação (p=0,85). Yamane et al., (2006), especularam que
o conteúdo muscular da HSP poderia estar reduzido no membro que recebeu a imersão, já que
o estresse necessário para promover aumentos dessa proteína, por exemplo o aumento da
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temperatura muscular, foram atenuados pela IAF.

No presente estudo, mesmo com

temperaturas musculares diferentes entre as situações de recuperação (mais de 12°C de
diferença), o conteúdo da Hsp72 foi maior após o período de treinamento em ambos os
grupos. Além disso, vários estudos mostraram que outras fontes de estresse celular como
depleção de energia (SCIANDRA e SUBJECK, 1983), hipóxia (GUTTMAN et al., 1980),
acidose, com acúmulo de lactato (LIU et al., 1999), que ocorrem durante o exercício e a
intensidade do treinamento (VOGT et al., 2001), podem ser estímulos para aumentar a síntese
de Hsp72.
Já foi demonstrado que a Hsp72 é aumentada com o treinamento (MELLING et al.,
2007; OGURA et al., 2006; LIU et al., 1999; VOGT et al., 2001). Por exemplo, Liu et al.,
(1999) avaliaram o efeito de 4 semanas de treinamento em remadores, sobre o conteúdo
muscular de Hsp72 de sujeitos treinados. O protocolo de treinamento proposto começou com
210 minutos por dia na primeira semana, seguidos por 230 minutos por dia, 150 minutos por
dia e 130 minutos por dia na segunda, terceira e quarta semanas, respectivamente. Como
resultado foi encontrado que o conteúdo muscular da HSP70 aumentou durante o treinamento
(181, 405, 456, e 363% da primeira para a quarta semana respectivamente). Os autores
sugeriram que o estresse metabólico causado pelo treinamento físico foi responsável pelo
aumento de HSP72 muscular. Entretanto, no presente estudo mesmo com tipos de estresses
diferentes durante o período de recuperação, ilustrado pela redução de mais de 12°C da
temperatura intramuscular no grupo IAF, nós observamos que o grupo IAF teve aumento no
conteúdo muscular da Hsp72 de forma semelhante ao CNTRL.
Os estudos que avaliaram a Hsp72 após período de treinamento utilizaram, na
maioria das vezes, exercício de longa duração e de intensidade moderada. Quanto à avaliação
da HSP após um programa de treinamento intervalado de alta intensidade, a literatura ainda é
escassa. Ogura et al., (2006), utilizaram ratos para comparar a expressão de Hsp72 após 9
semanas de treinamento intervalado de sprint com o grupo controle. O treinamento consistiu
em sprints de 1 minuto com velocidade que variou de 30–45 m•min-1 no início do treinamento
até alcançar 70-85 m•min-1 ao final do treinamento, com intervalo entre os sprints que variou
de 2-5 minutos. O número de sprints variou de 6-10 e a frequência semanal do treinamento foi
de 5-6 dias. Vinte e oito horas depois da última sessão de treinamento os ratos foram
eutanaliados e os músculos sóleo e plantar foram retirados para análise. O conteúdo de Hsp72
foi maior no grupo treinado e o aumento da proteína foi mais expressivo no músculo plantar
do que no sóleo. Além disso, a atividade das enzimas hexoquinase, fosfofrutoquinase e
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citratosintase foi maior somente para o músculo plantar do grupo treinado. Também
observou-se que a quantidade e a área de secção transversa de fibras do tipo IIa foi maior, e a
quantidade de fibras do tipo IIb foi menor para o músculo plantar no grupo treinado, sem
diferenças no músculo sóleo. Sendo especulado que as fibras do tipo IIa têm maior adaptação
de Hsp72, do que as fibras IIb. Os autores chamaram atenção para o efeito do estresse
metabólico causado pelo exercício, como acidose gerada e diminuição dos níveis de
glicogênio muscular durante o exercício, que podem levar ao aumento da Hsp72. Além disso,
o aumento da Hsp72 foi maior no músculo plantar (550%) do que no sóleo (26%), sendo
sugerido que o acúmulo da proteína é elevada em músculos com características de contração
rápida, do que em músculos com características de contração lenta.
Além disso, foi sugerido recentemente que a Hsp72 tem papel de melhora da função
e manutenção das mitocôndrias. Tanto por participarem do turnover de Parkin, proteína que
impede que mitocôndrias saudáveis se fundam com aquelas que estão prestes a sofrer
apoptose (DREW et al., 2013), quanto por estarem associadas ao aumento de fatores que
levam que biogênese mitocondrial e melhoram o desempenho (HENSTRIDGE et al., 2014).
Além disso, foi mostrado que a HSP70 mitocondrial desempenha importante papel na
montagem de enzimas mitocondriais como a COX 4 e COX 5, que são fundamentais para o
funcionamento do complexo citocromo c oxidase da cadeia transportadora de elétrons
(BÖTTINGER et al., 2013). Sendo assim, a Hsp72 parece ser importante para adaptação ao
treinamento, induzindo aumento e função mitocondrial, que levam a melhora no desempenho.
Embora ainda não tenhamos feito análise de fatores que estão envolvidos na
biogênese mitocondrial, nosso grupo de pesquisa tem perspectiva de analisar se a IAF modula
algum fator envolvido neste processo.
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9. CONCLUSÃO

A imersão em água fria pós-exercício não alterou a adaptação ao treinamento
intervalado de alta intensidade de 4 semanas, onde foram observadas melhoras no
desempenho do teste de 15 km, no consumo máximo de oxigênio e no teste de resistência
muscular localizada, além do aumento no conteúdo muscular da Hsp72
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ANEXO 1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA
E MUCURI
DIAMANTINA – MINAS GERAIS
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Termo de esclarecimento
Você está sendo convidado para participar como voluntário da pesquisa intitulada “O
efeito do resfriamento dos membros inferiores no desempenho físico após 4 semanas de
treinamento físico intervalado”. Você foi escolhido por ser jovem, não praticar atividade
física regularmente, não fumar e não ter nenhuma restrição para a prática da atividade física.
Para participar do estudo, inicialmente você irá fazer testes em bicicleta ergométrica,
para determinar a sua capacidade física e o seu desempenho físico, que serão realizados no
Laboratório de Fisiologia do Exercício, no campus II, em dia e horário adequados para você.
Você também preencherá um questionário para avaliar o nível de atividade física do seu diaa-dia, respondendo perguntas relacionadas ao tempo que você gasta para realizar atividades
físicas durante a semana. De acordo com o resultado destes testes você participará do
programa de treinamento de ciclismo de 4 semanas, na sala de treinamento do departamento
de Educação Física no campus I. Você poderá escolher treinar no período da tarde, da manhã,
ou da noite, mas terá que treinar sempre no mesmo horário. O treinamento consistirá de 4
semanas, com frequência semanal de 3 dias, totalizando 12 sessões de treinamento. Nas duas
primeiras sessões você terá que realizar 8 estímulos de exercício na bicicleta ergométrica de 1
minuto a 100% da intensidade de você atingiu no teste de capacidade física, intervalados por
75 segundos pedalando contra uma leve resistência para você se recuperar para o próximo
estímulo. A cada duas sessões de treinamento você realizará mais um estímulo, assim nas
sessões 3 e 4 serão 9 estímulos, nas sessões 5 e 6 serão 10 estímulos, nas sessões 7 e 8 serão
11 estímulos, nas sessões 9 e 10 serão 12 estímulos e nas sessões 11 e 12 serão 13 estímulos.
Ao final de cada dia de treinamento você irá fazer uma recuperação por 15 minutos que
poderão ser realizadas de duas formas, dependendo do grupo que você estiver 1) por imersão
das pernas em água fria (10ºC), 2) recuperação passiva sem imersão alguma. Você não
poderá escolher como fará a recuperação, pois nós alocaremos em qual grupo você será
disposto. Uma semana antes de iniciar o treinamento e 72 horas após o último dia de
treinamento você será submetido a uma biópsia do músculo da coxa. A biópsia irá acontecer
na Santa Casa. Para a biópsia você ficará deitado em uma maca, e sua pele será limpa com
uma solução desinfetante. O local da biopsia (coxa) será anestesiado e um pequeno corte na
pele (menor que 1cm) será realizado com um bisturi. Depois, neste corte será introduzida uma
agulha fina (6mm) para retirar um pequeno pedaço do músculo esquelético. O local da biopsia
será limpo com uma gaze com desinfetante e o corte na pele fechado com uma fita, e depois
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coberto com um curativo. Após a biopsia você ficará em repouso por 15 minutos e poderá se
mover normalmente. Este procedimento será supervisionado por um médico. Na primeira
sessão e na décima terceira sessão de exercício, você deverá doar 20 mL (dois tubo de
sangue), que serão coletados como acontece quando você tira sangue para exame.
Todos os dados coletados serão confidencias e sua identidade não será revelada
publicamente em hipótese alguma. Somente os pesquisadores envolvidos no projeto terão
acesso aos dados, que serão utilizados apenas para fins de pesquisa e divulgação científica em
congressos, livros e revistas.
Os possíveis riscos deste estudo estão relacionados com o exercício físico: lesões nos
músculos e ossos, náuseas, vertigens, dores musculares e articulares após o exercício. Estas
situações são raras e você será acompanhado todo o tempo por profissionais treinados.
Qualquer desconforto durante e após os exercícios deverá ser avisado aos pesquisadores para
que estes possam tomar as providências devidas (interromper o treinamento, encaminhar você
para o médico ou fisioterapeuta). Também existe risco de desconforto durante e após a biopsia
e do desenvolvimento de uma pequena cicatriz no local da biopsia. A biópsia será realizada
com aplicação de anestésico e a utilização de materiais descartáveis. Existe ainda o risco de
hematoma durante a coleta de sangue. Uma pessoa treinada irá fazer a coleta, diminuindo este
risco. Você ainda poderá se sentir tonto ou enjoado durante a coleta de sangue.
Com a participação no estudo você será beneficiado com informações sobre a sua
saúde (peso, resistência física, percentual de gordura) e com a melhora da sua condição física
pela prática da atividade física.
Não está prevista qualquer forma de remuneração (pagamento) para você. Você
também não terá nenhum gasto com sua participação nesta pesquisa.
Você poderá recusar e/ou deixar de participar deste estudo a qualquer momento, sem
nenhum constrangimento, sem prejuízo em sua relação com a UFVJM e os pesquisadores. Os
pesquisadores responsáveis por este projeto podem decidir sobre a sua exclusão do estudo por
razões científicas, a respeito das quais você deverá ser devidamente informado.
Em caso de qualquer dúvida você poderá entrar em contato a qualquer hora com os
pesquisadores responsáveis (Fabiano Trigueiro Amorim pelo telefone (38) 8838-3441; Etel
Rocha Vieira (38) 88372980) ou com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
(35321366).
Termo de livre consentimento pós-informado
Eu discuti os riscos e benefícios da minha participação no estudo intitulado “O efeito do
resfriamento dos membros inferiores no desempenho físico após 4 semanas de
treinamento físico intervalado” com os pesquisadores envolvidos. Eu li e compreendi todos
os procedimentos que envolvem esta pesquisa e tive tempo suficiente para considerar a minha
participação no estudo. Eu perguntei e obtive as respostas para todas as minhas dúvidas. Eu
sei que posso me recusar a participar deste estudo ou que posso abandoná-lo a qualquer
momento sem qualquer constrangimento. Eu também compreendo que os pesquisadores
podem decidir a minha exclusão do estudo por razões científicas, sobre as quais eu serei
devidamente informado. Tenho uma cópia deste formulário, o qual foi assinado em duas vias
idênticas e rubricadas.
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Portanto, aqui forneço o meu consentimento para participar do estudo intitulado “O efeito do
resfriamento dos membros inferiores no desempenho físico após 4 semanas de
treinamento físico intervalado” durante todos os testes realizados.

Diamantina,
Assinatura do voluntário:
Testemunha:
Testemunha:

___________
______

Declaro que expliquei todos os objetivos, benefícios e riscos deste estudo ao voluntário, dentro
dos limites de meus conhecimentos científicos.
Pesquisador responsável:
Comitê de Ética em Pesquisa - UFVJM
Campus JK - Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000Alto da Jacuba
CEP: 39.100-000 - Diamantina / MG
Telefax: (38) 3532-1366.
Profa. Agnes Gomes Murta (Coordenadora)
Profa. Etel Rocha Vieira (Vice-coordenadora)
Dione de Paula (secretária) E-mail: cep.secretaria@ufvjm.edu.br
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ANEXO 2
Questionário sobre Prontidão para Atividade Física (ACSM, 2009) PAR – Q
1 - Seu médico já mencionou alguma vez que você tem uma condição cardíaca e que você só
deve realizar atividade física recomendada por um médico?
(

)Sim

(

)Não

2 – Você sente dor no tórax quando realiza atividade física?
(

)Sim

(

)Não

3 – No mês passado (ou num período recente), você teve dor torácica quando não estava
realizando atividade física?
(

)Sim

(

)Não

4 – Você perdeu o equilíbrio por causa de tontura ou alguma vez perdeu a consciência?
(

)Sim

( )Não

5 – Você tem algum problema ósseo ou de articulação que poderia piorar em conseqüência de
uma alteração em sua atividade física?
(

)Sim

(

)Não

6 – Seu médico está prescrevendo medicamentos (Ex., pílulas) para sua pressão ou condição
cardíaca?
(

)Sim

(

)Não

7 – Você conhece alguma outra razão que não o permita praticar atividade física?
(

)Sim

( )Não

Li entendi e completei este questionário. Todas as dúvidas que tive foram respondidas
satisfatoriamente.
Data: ____/____/______ Assinatura do responsável: ________________________
Nome:_______________________________
Assinatura: _________________________
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ANEXO 3
Fatores de Risco Para Doença Cardiovascular Aterosclerótica (CVD)
Limiares para uso de Estratificação de Risco do ACSM (2009)
Fatores de Risco
positivos
Idade

Critérios definidos
Homem ≥45 anos; Mulher ≥55 anos

Histórico Familiar

Infarto do miocárdio, revascularização coronariana,
ou morte súbita antes de 55 anos de idade em pai ou
outro parente de primeiro-grau masculino, ou antes
de 65 anos de idade em mãe ou outra parente de
primeiro-grau feminino

Cigarros Fumados

Fumante de cigarro atual ou que deixaram dentro
dos 6 meses prévios ou exposição a fumaça de
tabaco ambiental

Estilo de Vida
Sedentário

Não praticante de atividade física de intensidade
moderada (40%-60%) de no mínimo 30 min, pelo
menos três dias da semana durante pelo menos três
meses

Obesidade

IMC ≥30 kg·m2 ou circunferência da cintura >102
cm (40 polegadas) para homens >88 cm (35
polegadas) para mulheres

Hipertensão

Pressão arterial sistólica ≥140 mm Hg e/ou
diastólica ≥90 mm Hg, confirmada por medidas em
duas situações separadas ou em uso de
medicamento anti-hipertensivo

Dislipidemia

LDLl ≥130 mg·dL-1 (3.37 mmol·L-1) ou HDL-C
<40 mg·dL-1 (1.04 mmol·L-1) ou em medicamento
lipídio-redutor. Se colesterol de soro total é ≥ 00
mg·dL-1 (5.18 mmol·L-1)

Sim

Não
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Pré Diabetes

Glicose de jejum aumentada (IFG) = glicose de
plasmática de jejum ≥100 mg·dL-1 (5.50 mmol·L-1)
mas <126 mg·dL-1 (6.93 mmol·L-1) ou tolerância de
glicose (IGT) = 2 horas valores em teste de
tolerância de glicose oral (OGTT) ≥140 mg·dL -1
(7.70 mmol· L-1) <200 mg·dL-1 (11.00 mmol·L-1)
confirmado por medidas em pelo menos duas
ocasiões separadas

Fator Negativo de
Critérios definidos
Risco
Colesterol
HDL ≥60 mg·dL-1 (1.55 mmol·L-1)
aumentado
Nota: é comum somar os fatores de risco na decisão clínica. Se o HDL é aumentado subtraia
um fatos de risco na soma dos fatores de risco positivos, pois o HDL aumentado diminui os
riscos de doenças cardiovasculares. Opiniões profissionais podem variar no marcador ou
limiar mais apropriado para definir obesidade, sendo assim, profissionais da área de saúde
devem usar o julgamento clínico quando avaliando os fatores de risco.

Li entendi e completei este questionário. Todas as dúvidas que tive foram
respondidas satisfatoriamente
Data: ___/___/___

Assinatura do responsável:________________________

Nome: ________________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________
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ANEXO 4
Versão brasileira do Veterans Speciﬁc Activity Questionnaire (VSAQ)
Este questionário tem como objetivo avaliar sua capacidade para realização de
atividades diárias habituais. A seguir, serão apresentadas várias atividades do dia-a-dia que
aumentam de modo crescente o nível de esforço e diﬁculdade necessários para realizá-las.
Após a identiﬁcação das atividades, pense cuidadosamente e indique a primeira atividade que,
se realizada por um determinado período (poucos minutos), causaria cansaço intenso, falta de
ar, dor no peito ou vontade de parar por exaustão. Se você não realiza normalmente alguma
das atividades em particular, tente imaginar como seria se as ﬁzesse.
1 MET - Comer e vestir-se. Ficar deitado ou sentado assistindo televisão. Trabalhar
sentado escrevendo, digitar no computador ou falar ao telefone.
2 METs - Lavar, passar ou pendurar roupas. Cozinhar, lavar pratos, mudar a roupa
de cama, levar lixo para fora, regar plantas, costurar à mão. Tomar banho de chuveiro e secarse (em pé). Caminhar da casa para o carro ou ônibus. Descer 8 degraus de escada (1 lance).
Fazer compras (no mercado, no shopping). Carregar e arrumar as compras (esforço leve).
3 METs - Caminhar devagar (4km/h) sobre uma superfície plana um ou dois
quarteirões (carregando ou não objetos com menos de 10 kg). Realizar trabalhos
leves/moderados: lavar carro, lavar janelas, limpar garagem, varrer o chão, carregar criança
pequena de aproximadamente 7 kg (esforço leve).
4 METs - Executar trabalhos leves no quintal (por exemplo: juntar e ensacar
grama ou folhas de árvore). Varrer garagem, calçada ou fora de casa. Cuidar de idoso ou
adulto incapacitado (ex.: ajudar a dar banho). Andar de bicicleta para trabalho ou lazer (< 16
km/h).
5 METs - Dançar socialmente (rápido). Caminhar, terreno plano, superfície
ﬁrme, ritmo bem rápido (6,5 km/h). Caminhar carregando um peso entre 0,5 e 7 kg em
subidas (ex.: pacote de arroz de 5 kg).
6 METs - Fazer faxina. Nadar, em lago, oceano ou rio. Caminhar (7 km/h) em
terreno plano, superfície ﬁ rme, ritmo extremamente rápido. Mudar móveis pesados de lugar
(arrastar).
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7 METs - Subir ladeira a pé. Futebol casual. Correr (7,5 km/h) ou nadar, em
velocidade lenta, esforço leve a moderado. Carregar compras escada acima. Carregar um peso
de aproximadamente 30 kg (uma criança).
8 METs - Correr 8 km/h, moderadamente, em superfícies planas (7,5 min.km-1),
subir escadas rapidamente. Carregar compras e pesos moderados (7 a 18 kg) subindo escadas.
9 METs - Andar de bicicleta em velocidade moderada. Correr 8,3 km/h (7,1 min.
km-1). Subir morros com peso de 20 kg.
10 METs - Nadar em ritmo acelerado, esforço vigoroso. Subir uma ladeira de
bicicleta. Correr a 10 km por hora (6,2 min. km-1). Futebol competitivo. Carregar peso entre
22 e 34 kg em subidas.
11 METs - Andar de bicicleta em ritmo acelerado e contínuo. Correr 11 km/h (5,3
min. km-1) ou correr no campo (terreno irregular com subida). Nadar estilo crawl, velocidade
rápida (70 m/min), com esforço vigoroso. Carregar uma carga pesada (ou seja, uma criança)
subindo até 2 lances de escada.
12 METs - Correr em ritmo acelerado e contínuo (em superfície plana 2 km em
tempo < 10 minutos ou 12 km/h). Ciclismo estacionário (250 W), esforço muito vigoroso.
Carregar peso superior a 34 kg em subida.
13 METs - Realizar qualquer atividade competitiva, incluindo aquelas que envolvam
correr a toda velocidade (muito rápido) e de forma intermitente. Correr a aproximadamente 13
km/h (4,6 min.km-1). Correr ou remar competitivamente, corridas de bicicleta.

