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RESUMO 
 
 

A resposta inflamatória é um processo necessário quando relacionado ao 
treinamento físico regular, pois em conjunto com outros mecanismos, torna-se 
responsável pelo remodelamento muscular. Os exercícios de força são considerados 
parte fundamental de qualquer tipo de treinamento, sendo a hipertrofia muscular 
uma de suas principais adaptações Porém pouco se conhece sobre a resposta 
inflamatória e de estresse oxidativo em um treinamento de força com diferentes 
durações de ações musculares. O objetivo do estudo foi avaliar o perfil dos 
biomarcadores inflamatórios solúveis e do estresse oxidativo induzidos por 
treinamento de força com diferentes durações das ações musculares, objetivando a 
hipertrofia muscular esquelética. Trinta e cinco voluntárias, não treinadas, foram 
divididas em 3 grupos de treinamento que variavam de acordo com a duração das 
ações musculares concêntricas e excêntricas (1s:5s; 3s:3s e 5s:1s, 
respectivamente). Todos os grupos treinaram 10 semanas, por 3 vezes semanais, 
com séries progressivas, iniciando com 3 séries e terminando com 5, sendo 6 
repetições, a 60% de 1RM (Repetição Máxima) e intervalo de 180s, utilizando o 
banco extensor de joelhos. Avaliou-se a hipertrofia do quadríceps por ressonância 
magnética computadorizada e a força máxima (1RM) antes e após o treinamento. 
Os biomarcadores de regulação redox no sangue (CAT, SOD, Frap e TBARS) foram 
avaliados por método colorimétrico, os biomarcadores inflamatórios no plasma (IL-8, 
IL-10, TNF, IFN-g, CCL2 e CCL5) pelos métodos de citometria de fluxo e 
imunoensaio enzimático e os biomarcadores de danos teciduais (CK e LDH), por 
método cinético UV. Todos os biomarcadores foram avaliados antes e 30 minutos 
após o exercício, na 1o e 29o sessões de treinamento. Observou-se hipertrofia 
muscular e aumento da força máxima ao final do treinamento, sem, contudo, haver 
diferença entre os grupos. Observou-se também, um efeito agudo do exercício 
aumentando a atividade da CK e SOD e reduzindo as citocinas IL-10 e TNF. 
Também obteve-se aumento nas respostas do Frap, IL-10, TNF, IFN-g e CCL2 e 
redução para IL-8, na 29o sessão de treinamento. Conclui-se que o treinamento de 
força, em mulheres jovens destreinadas, seguindo as normativas de treinamento 
propostas, independente da duração das ações musculares excêntricas e 
concêntricas, produziu a mesma hipertrofia e o mesmo aumento de força máxima do 
quadríceps, além do mesmo perfill dos biomarcadores inflamatórios e de estresse 
oxidativo no sangue.  

 
 
Palavras chave: 

Hipertrofia muscular, inflamação, citocinas, estresse oxidativo, regulação redox, 
ação muscular 
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ABSTRACT 
 

The strength exercise is considered an essential part of the most part of training 

programs, and muscle hypertrophy one of its major adaptations. The inflammatory 

response is a pivotal process related to regular physical training because, in 

conjunction with other mechanisms, it is responsible for muscle remodeling. 

However, just few information exists associating inflammatory response and oxidative 

stress in strength training with different durations of muscle actions. The aim of this 

study was to evaluate the profile of inflammatory biomarkers and oxidative stress 

induced by strength training with different durations of the muscle actions aiming 

skeletal muscle hypertrophy. Thirty-five women volunteers, not trained, were divided 

into three training groups that varied according to the duration of concentric and 

eccentric muscle actions (1s:5s, 3s:3s and 5s:1s, respectively). The volunteers 

performed knees extension exercise, 3 times weekly, 10 weeks, with progressive 

series (starting with 3 series and ending with 5), 6 repetitions and 60% of 1RM. We 

evaluated the quadriceps hypertrophy using resonance computed magnetic and the 

maximum strength (1RM) before and after training. Biomarkers of redox (CAT, SOD, 

Frap and TBARS) were evaluated by a colorimetric method, plasma inflammatory 

biomarkers (IL-8, IL-10, TNF, IFN-g, CCL2 and CCL5) by flow cytometry and enzyme 

immunoassay methods and biomarkers of tissue damage (CK and LDH) by UV 

kinetic method. All biomarkers were evaluated before and 30 minutes after the 1st 

and 29th exercise training sessions. It was observed muscle hypertrophy and 

increased maximum strength at the end of training, regardless of the training method. 

There was also an acute effect of exercise increasing the CK and SOD activities and 

reducing IL-10 and TNF. There was also observed an increasing of Frap, IL-10, TNF, 

IFN-g and CCL2 and a reducing of IL-8, in the 29th training session. We concluded 

that for this training normative study in untrained young women, the act of training 

produced desired adaptations, independent on the duration of the eccentric and 

concentric muscle actions, because it was observed an increasing of the muscle 

hypertrophy and in the maximum strength of the quadriceps, regardless of duration of 

muscle actions investigated. Moreover, the profile of blood biomarkers evaluated was 

not influenced by the different lengths of muscle action. The findings concerning 

FRAP, IL-10, TNF, IFN-g and CCL2 in the 29th training session were, maybe, under 

influence of a higher volume of training conducted in this session. 

Key words: 

muscle hypertrophy, inflammation, cytokines, oxidative stress, redox regulation, 

muscle action. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O exercício físico 

O processo de manutenção da homeostase, ou seja, das condições estáveis 

e adequadas para o funcionamento do organismo, representa vários desafios ao 

corpo humano, exigindo a participação de vários mecanismos de controle e em 

diferentes níveis de atuação (molecular, celular e tecidual). Dentre os diversos 

mecanismos que atuam para a manutenção da homeostase, o sistema imunológico 

possui um papel de destaque, pois ele, além de participar de processos 

embriogênicos e de homeostase, também atua contra substâncias estranhas ao 

corpo, sendo estas infecciosas ou não (ABBAS, LICHTMAN e POBER, 2003; 

HEADLAND e NORLING, 2015). 

Dentre os fatores que representam um desafio à homeostase, destaca-se o 

exercício físico. O estresse promovido pelo exercício físico pode elevar o gasto 

energético do tecido muscular em mais de 100 vezes o valor de repouso (HILL et al., 

1995), promover alterações de temperatura corporal (NIELSEN e NIELSEN, 1962),  

alterações hormonais (KRAEMER e RATAMESS, 2005; WEST e PHILLIPS, 2012), 

alterações nas respostas inflamatórias (CAMPI-AZEVEDO et al., 2011), dentre 

outras. Estas alterações na homeostase dependem do tipo do exercício realizado e, 

principalmente, dos componentes da carga de treinamento, que representa um 

estímulo capaz de provocar adaptações ao organismo, sendo tradicionalmente 

analisada através do volume, intensidade, frequência, densidade e duração do 

exercício (WERNBOM, AUGUSTSSON e THOMEÉ, 2007; MARTIN, CARL e 

LEHNERTZ, 2008). 

Os exercícios físicos podem ser classificados de diferentes formas, como por 

exemplo, pelo predomínio das vias energéticas e/ou pela ação muscular realizada 

(NEUMANN, 2006; CORMIE, McGUIGAN e NEWTON, 2011; McARDLE, KATCH e 

KATCH, 2011). De acordo com as vias energéticas, o exercício pode ser: (i) 

predominantemente aeróbio, caracterizado por ser de intensidade mais baixa, 

compatível com a capacidade desta via produzir energia e por maior período de 

duração (acima de 2 minutos) e (ii) predominantemente anaeróbio, podendo ser 
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classificados em dois subtipos: a) predominantemente anaeróbio alático - exercícios 

de altíssima intensidade, com predomínio de fornecimento de energia das moléculas 

de adenosina trifosfato (ATP) e creatina fosfato (CP) e de curtíssima duração 

(aproximadamente 9 segundos) e b) predominantemente anaeróbio lático, 

intensidade alta e duração curta (aproximadamente entre 20 a 60 segundos), com 

predomínio da via glicolítica para a produção de energia e consequente elevação de 

acidez metabólica (McARDLE, KATCH e KATCH, 2011).  

A outra forma citada para classificar os exercícios físicos é de acordo com a 

ação muscular realizada. Essas ações são produzidas pela interação da atividade 

muscular com as forças associadas às cargas externas. Todo o movimento humano 

envolve rotação dos segmentos corporais em torno de seus eixos articulares. Uma 

força empurra e puxa um objeto de modo linear, enquanto um torque gira um objeto 

sobre um eixo de rotação (articulação). Portanto, considera-se torque um 

equivalente rotatório de uma força (NEUMANN, 2006; CORMIE, McGUIGAN e 

NEWTON, 2011). 

Entende-se por ação muscular concêntrica, quando o torque interno 

(produzido pelo músculo) excede o torque externo em oposição à contração do 

músculo (produzido pela gravidade e/ou uma resistência imposta á contração). 

Neste caso, o movimento existe no sentido do músculo que se contrai. Já a ação 

muscular excêntrica ocorre quando o torque interno é menor do que o torque 

externo. Observa-se um alongamento do músculo, enquanto o mesmo produz força 

que controla a velocidade do movimento, que ocorre no sentido da resistência 

imposta à contração. A ação muscular isométrica não produz movimento dos 

segmentos corporais, pois o torque interno é igual ao torque externo (NEUMANN, 

2006; CORMIE, McGUIGAN e NEWTON, 2011). 

Como citado anteriormente, os componentes da carga de treinamento 

determinam a classificação do exercício, quer seja pelo predomínio da via 

energética, quer seja pela ação muscular realizada, com isso esperam-se ajustes 

fisiológicos diferentes. Tais respostas observadas durante e logo após o exercício 

são consideradas respostas agudas, entretanto, sessões regulares e repetitivas de 

exercícios, de forma sistematizada em relação aos componentes de carga, 

provocam adaptações crônicas (adaptações de treinamento) que se desenvolvem 
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em semanas, possibilitando realizar um mesmo exercício com menor estresse ao 

organismo, pois sua capacidade de realizar exercício foi aumentada (NOBREGA, 

2005).  

Esta melhora no desempenho, observada com as adaptações ao treinamento 

físico, tornam necessários ajustes constantes nos componentes da carga de 

treinamento, obedecendo assim, a um princípio do treinamento denominado de 

princípio da sobrecarga. Este princípio pressupõe que devam ser aplicadas 

sobrecargas progressivas de esforço durante as sessões de treino, a fim de 

provocar um distúrbio na homeostasia celular e a consequente resposta a esse 

estresse, mantendo a capacidade dos estímulos de produzir adaptações crônicas ao 

esforço (TOIGO e BOUTELLIER, 2006; SCHOENFELD, OGBORN e KRIEGER, 

2015). Para o controle destas respostas, muitas vezes procura-se biomarcadores 

que são variáveis mensuráveis, podendo ser encontrada por meio de uma amostra 

de sangue, urina e tecido (PETERSEN e PEDERSEN, 2005; SILVA e MACEDO, 

2011).  

 

1.2. Exercício de força 

Os exercícios de força são considerados parte fundamental de qualquer tipo 

de treinamento físico, seja voltado para saúde, para a estética ou, ainda, para a 

melhoria do desempenho esportivo (BLOOMER, et al., 2006; CARDOSO et al., 

2012).  

Considerando as classificações dos exercícios físicos citadas anteriormente, 

tendo como referência as vias energéticas, os exercícios de força são classificados 

como predominantemente anaeróbios. Além disso, devido as suas características de 

execução, apresentam grande facilidade no controle das ações musculares 

(concêntrica, excêntrica e isométrica) (CHAGAS e LIMA, 2011; CARDOSO et al., 

2012).  

Uma das principais adaptações desejadas com o treinamento de força é o 

aumento da força muscular e o desenvolvimento de hipertrofia muscular esquelética 

(CREWTHER et al., 2006).  A força máxima é considerada um componente da 
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capacidade motora força e sua mensuração é utilizada como um valor representativo 

desta capacidade, sendo influenciada por questões neurais e morfológicas (BROW e 

WEIR, 2001; CORMIE, McGUIGAN e NEWTON, 2011). Por outro lado, a hipertrofia 

muscular esquelética é caracterizada pelo aumento da área de secção transversa do 

músculo (AST) a partir da biossíntese de novas estruturas envolvidas na contração 

muscular (GLASS, 2005; HOLM et al., 2008; MELNYK et al., 2009; WAKAHARA et 

al., 2012). Embora bastante estudada, os mecanismos responsáveis por esta 

adaptação, ainda não estão totalmente esclarecidos e estes passam pela 

compreensão da fisiologia e de mecanismos moleculares (WAKAHARA et al., 2012; 

SCHOENFELD, 2013; OZAKI et al., 2015).  Vários são os fatores que estimulam 

estes mecanismos, como o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-I), 

fator de crescimento de fibroblastos (FGF), citocinas, estímulo mecânico, 

temperatura e etc., sendo o exercício físico um fator desencadeador destes 

estímulos (WEST et al. 2010; KRAEMER et al., 2014). 

Segundo Schuenke et al. (2012), o treinamento da capacidade motora força é 

o melhor meio de induzir hipertrofia muscular esquelética, porém não está claro qual 

o melhor protocolo para otimizar tal adaptação. Para se alcançar as adaptações 

esperadas, como citado anteriormente, é necessária uma organização adequada 

dos componentes da carga de treinamento (WERNBOM, AUGUSTSSON e 

THOMEÉ, 2007; MARTIN, CARL e LEHNERTZ, 2008; SCHOENFELD, OGBORN e 

KRIEGER, 2015). O peso a ser levantado, o número de séries e repetições, o 

número e o tipo de exercícios selecionados e sua organização, a pausa e a 

frequência do treinamento são variáveis que influenciam as adaptações induzidas 

pelo treinamento (KRAEMER; RATAMESS, 2004) e tradicionalmente as que 

recebem mais atenção. Porém, segundo Chagas e Lima (2011), existe hoje uma 

necessidade de ampliar os subsídios para análise dos programas de treinamento, 

conduzindo a uma proposta mais abrangente e minuciosa de definição e interação 

destes e de outros componentes.  

Estudos em treinamento de força, objetivando a hipertrofia muscular 

esquelética, apresentam valores de referência já recomendados pela literatura 

(diretrizes) em relação aos componentes de carga mais avaliados, como valores de 

60-85% do desempenho obtido no teste de força máxima (1RM – Uma repetição 
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máxima), três a seis séries, seis a doze repetições e pausas entre séries de um a 

três minutos (GÜLLICH e SCHMIDTBLEICHER, 1999; KRAEMER e RATAMESS, 

2004; WERNBOM et al., 2007). Contudo, devido à necessidade de se alterar uma ou 

mais destas variáveis, para que o treinamento continue ocasionando as respostas 

esperadas, torna-se fundamental saber a relevância (isolada e combinada) de cada 

uma delas, além de ampliar os estudos em outros fatores que também influenciariam 

no treinamento de força, como a influência da ação muscular, posição dos 

segmentos corporais, duração da repetição, amplitude do movimento, movimentos 

acessórios, regulagem do equipamento, dentre outros que ainda são abordados com 

menor ênfase em estudos (CHAGAS e LIMA, 2011; DINIZ et al., 2014). 

Dentre os fatores citados anteriormente, que interferem no treinamento, a 

duração da repetição é uma variável que influencia as respostas ao exercício de 

força, tais como atividade eletromiográfica, concentração de lactato sanguíneo, 

oxigenação muscular, concentração de catecolaminas e testosterona livre (DURAND 

et al., 2003; GOTO et al., 2008; GOTO et al., 2009; BURD et al., 2012), além das 

respostas crônicas representadas pela área de secção transversa do músculo e da 

fibra e o desempenho de força máxima (TANIMOTO e ISHI, 2006; SCHUENKE et 

al., 2012).  

Alguns estudos têm sugerido que o aumento na duração da repetição seria 

uma estratégia interessante para se alterar o protocolo de treinamento de força 

(DINIZ et al., 2014) e conseguir adaptações desejadas quando não se pode ou não 

se quer trabalhar com protocolos convencionalmente recomendados, com altas 

intensidades (TANIMOTO e ISHII, 2006; SCHUENKE et al., 2012). Adaptações 

decorrentes do treinamento de força com protocolos com duração da repetição de 7s 

e intensidades moderadas (50% de 1RM) têm apresentado respostas no aumento 

da área de secção transversa do músculo e no desempenho de força máxima, no 

teste de 1RM, que são iguais aos protocolos convencionais com menores durações 

da repetição (3s) e intensidades mais altas (80% de 1RM) (TANIMOTO; ISHII, 2006; 

TANIMOTO et al., 2008, SCHUENKE et al., 2012).  

Ao considerar apenas a variável duração da repetição, é possível que se 

tenham diferentes durações das ações musculares excêntricas e concêntricas. 

Quando realizadas de forma isolada, as ações musculares excêntricas apresentam 
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diferenças quando comparadas às ações concêntricas em relação à ativação 

muscular (TANIMOTO et al., 2008; BURD et al., 2012), à ativação cortical (FANG et 

al., 2001), ao desempenho de força e a hipertrofia muscular (FARTHING e 

CHILIBECK, 2003; BLAZEVICH et al., 2007), às concentrações sanguíneas de 

lactato e hormônio do crescimento (DURAND et al., 2003), à ativação do sistema 

nervoso simpático (CARRASCO et al., 1999) e aos microtraumas musculares 

decorrentes do treinamento (NOSAKA et al., 2003; CONCEIÇÃO et al., 2012).  

Apesar das diferenças citadas em relação às ações musculares, apenas dois 

estudos foram encontrados que utilizaram protocolos de treinamento com diferentes 

durações das ações musculares excêntricas e concêntrica, mas com uma mesma 

duração da repetição (GILLIES, PUTMAN e BELL, 2006; GOTO et al., 2009).  

Gilles, Putman e Bell (2006) investigaram o efeito de um treinamento de força 

com diferentes tempos de ação muscular concêntrica e excêntrica, porém com a 

mesma duração total. Os autores observaram que o grupo, que treinava com 

exercícios com maior ação muscular concêntrica foi mais efetivo para a hipertrofia de 

diferentes tipos de fibra muscular, tipo I e IIA, além do aumento na produção de 

cortisol, enquanto o grupo com maior duração da ação muscular excêntrica, 

apresentou hipertrofia  somente nas fibras do Tipo I. 

O estudo de Goto et al. (2009) avaliou as respostas hormonais agudas 

envolvendo ações musculares concêntricas e excêntricas, com a mesma duração 

total do movimento, no exercício de extensão de joelhos, incluindo também 

protocolos de intensidades diferentes. Foi observado uma maior concentração de 

lactato e cortisol sanguíneo nos exercícios com maior duração concêntrica quando 

comparados com os exercícios de maior duração excêntrica. Além disso, observou-

se no protocolo de maior intensidade, maior concentração de lactato e GH do que as 

outras situações.  

Apesar de o exercício físico ser um fator desencadeador de estímulos para 

que ocorra a hipertrofia muscular esquelética, pouco se conhece sobre as respostas 

agudas e crônicas do treinamento de força, com durações de ações musculares 

diferentes e mesma duração de movimento, objetivando desenvolver esta adaptação 

ao treinamento. Além disso, apesar de estudos demonstrarem que a resposta 
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inflamatória faz parte destes estímulos, que influenciam na hipertrofia, pouco se 

conhece sobre os biomarcadores inflamatórios desencadeados nestas condições de 

exercício. 

 

1.3. Inflamação e exercício de força 

Segundo Chazaud (2015), a inflamação no exercício físico não deve ser 

considerada um processo prejudicial, muito pelo contrário, deve ser vista como um 

processo dinâmico de passos sequenciais, que deve ser firmemente coordenada no 

espaço e no tempo, para ser totalmente eficaz para apoiar a regeneração de um 

tecido, inclusive o tecido muscular esquelético. A inflamação, portanto, é 

considerado um processo benéfico e necessário quando relacionado ao treinamento 

físico regular e sistematizado, uma vez que, em conjunto com outros mecanismos, 

torna-se responsável pela regeneração e reparo das estruturas danificadas (SILVA e 

MACEDO, 2011, CHAZAUD, 2015).  

A aplicação de sobrecargas, necessárias para provocar adaptações 

esperadas ao treinamento, pode levar ao desenvolvimento de microtraumas de 

graus variados no sistema muscular esquelético, tecido conectivo e articulações 

(CORMIE et al., 2011; CONCEIÇÃO et al., 2012, CHAZAUD, 2015). Esses 

microtraumas são considerados como danos temporários e reparáveis, porque 

resultam em uma resposta inflamatória aguda orquestrada, dentre outras células, 

por neutrófilos e macrófagos (NUNES-SILVA et al., 2014). Ou seja, os microtraumas 

desencadeiam a ativação da inflamação que exerce a função de limpeza, reparo e 

desenvolvimento dos tecidos danificados (SMITH, 2000; ZHANG et al., 2013; 

NUNES-SILVA et al., 2014).  

Os microtraumas são dependentes dos componentes da carga de 

treinamento e incluem ruptura da matriz extracelular, lamina basal e do sarcolema. 

Podem resultar na liberação para a corrente sanguínea de proteínas intracelulares 

como a mioglobina, lactato desidrogenase (LDH) e creatina quinase (CK), todas 

consideradas biomarcadores indiretos de dano muscular (LAZARIM et al., 2009, 

PETRY et al., 2010). 
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Grande parte dos exercícios com ações musculares excêntricas resultam em 

danos musculares (CONCEIÇÃO et al., 2012). Acredita-se que a sequência de 

eventos que leva ao dano muscular, através deste tipo de exercício, envolva uma 

ruptura dos sarcômeros, devido às ações mecânicas, seguida de um impedimento 

do acoplamento dos mecanismos de excitação-contração e da sinalização de cálcio, 

finalmente resultando na ativação das vias de degradação sensíveis ao cálcio 

(PEAKE et al., 2005).  

Durante ações musculares excêntricas repetidas, primeiro os sarcômeros 

mais fracos são alongados. Durante a fase de relaxamento, os miofilamentos dos 

sarcômeros mais alongados podem não se reconectar, resultando em ruptura, que 

pode atingir áreas adjacentes do músculo e levar ao dano das membranas do 

retículo sarcoplasmático, túbulos transversos e sarcolema. Ao mesmo tempo, o 

acoplamento excitação-contração é interrompido e o cálcio se move livremente 

dentro do sarcoplasma, ativando vias proteolíticas relacionadas com a degradação 

da fibra muscular e reparação (PROSKE e ALLEN, 2005). Segundo Willoughby, 

Vanenk, e Taylor (2003) o exercício com ação muscular concêntrica produz menos 

danos a musculatura do que o exercício com ação muscular excêntrica. 

Este processo parece produzir alguns dos sintomas e sinais associados com 

a lesão muscular, incluindo a perda da função muscular, dor muscular tardia (DMT) e 

um aumento de proteínas musculares na circulação, que representam danos na 

membrana plasmática. O músculo esquelético se adapta ao dano induzido pelo 

exercício de tal modo que há menos danos e dores musculares quando o exercício 

excêntrico, usando os mesmos músculos, é repetido durante o treinamento. No 

entanto, os mecanismos precisos que contribuem para este efeito permanecem 

obscuros (LAPOINTE, FREMONT e COTE, 2002; McHUGH, 2003, ).  

A magnitude do dano muscular provocada pelo exercício físico também 

poderia ser influenciada por outros fatores como a idade (CLOSE et al., 2005; 

CONCEIÇÃO et al., 2012) e gênero (STUPKA et al., 2000), indicando um possível 

efeito protetor do estrogênio ao dano muscular (CARTER et al., 2001; ROTH, 

GAJDOSIK e RUBY, 2001; TIIDUS, 2005; THOMPSON et al., 2006). Conceição et 

al. (2012) analisaram a magnitude de danos musculares e respostas inflamatórias 

induzidos por exercício excêntrico em mulheres jovens e na pós-menopausa. Os 
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dois grupos realizaram cinco séries de seis repetições máximas de flexão de ombros 

em ação muscular excêntrica. Foram observadas alterações na CK, além de 

redução na amplitude de movimento, aumento na dor muscular e na circunferência, 

demonstrando que o exercício realizado provocou lesão muscular em ambos os 

grupos.  

Carter et al. (2001) demonstraram  que mulheres que faziam uso de 

contraceptivos orais apresentaram uma atenuação nos microtraumas musculares, 

evidenciadas por uma baixa atividade da CK, quando comparadas com mulheres 

eumenorreicas, que realizavam exercício na fase folicular (baixa produção de 

estrogênio). Desta forma as concentrações de hormônios femininos parecem 

influenciar o dano muscular e possivelmente às respostas inflamatórias.  

 

1.3.1. Biomarcadores da regulação redox e exercício de força 

O mecanismo de reparo ao dano muscular é altamente sincronizado, e pode 

ser dividido basicamente em três fases: uma fase degenerativa, seguida de uma 

fase regenerativa e uma terceira de remodelamento do tecido danificado (SMITH et 

al., 2008, ZHANG et al., 2013). Trata-se de um quadro complexo no qual as células 

inflamatórias promovem tanto dano, quanto regeneração. Isso é feito por meio da 

ação combinada de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (ERONs), 

antioxidantes enzimáticos e de baixo peso molecular, fatores de crescimento, 

hormônios e citocinas, que mantém um equilíbrio entre atividades pró e 

antioxidantes e pró e anti-inflamatórias (TIDBALL, 2005; GLEESON, 2007;  ZHANG 

et al., 2013). 

O termo espécies reativas refere-se a uma série de compostos de natureza 

radicalar e não radicalar, centradas no oxigênio ou no nitrogênio. As principais 

espécies reativas de oxigênio (EROs) radicalares são o ânion superóxido (O2-) e o 

radical hidroxila (OH-) e as não radicalares são representadas pelo peróxido de 

hidrogênio (H2O2). As espécies reativas de nitrogênio (ERNs) incluem o óxido nítrico 

(NO) e o peroxinitrito (ONOO-) (BRIGELIUS-FLOHE, 2009).  

As espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio (ERONs) desempenham 

duplo papel no organismo: em concentrações baixas ou moderadas participam de 
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processos fisiológicos, como os mecanismos de defesa dos fagócitos, a indução da 

resposta mitogênica, o controle do tônus vascular, entre outros (CRUZAT et al., 

2007; BRIGELIUS-FLOHE, 2009; JACKSON, 2011). Em altas concentrações ou até 

mesmo em concentrações moderadas, porém sendo mantidas cronicamente 

elevadas, estariam relacionadas a vários danos celulares e doenças como cânceres, 

aterosclerose e etc (BRIGELIUS-FLOHE, 2009;  BOUZID, et al., 2014). 

O organismo humano dispõe de um sistema antioxidante cuja função é 

neutralizar as espécies reativas, de forma a minimizar os efeitos deletérios que elas 

podem causar. Dois mecanismos protetores endógenos funcionam como uma 

unidade para controlar os efeitos de ERONs: enzimáticos e não enzimáticos, ambos 

encontrados nos meios intra e extracelulares (RIETJENS et al., 2007).  

O sistema enzimático é composto principalmente pela superoxido dismutase 

(SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx). A SOD é a primeira linha de 

defesa enzimática e constitui a defesa celular contra o radical superóxido, sendo 

capaz de catalisar a dismutação do O2- para formar peróxido de hidrogênio (H2O2) e 

oxigênio molecular (O2). A principal função da CAT é catalisar a decomposição do 

H2O2 em água e oxigênio molecular. A GPX é, assim como a CAT, a enzima 

responsável por reduzir H2O2 à água (HALLIWELL e GUTTERIDGE, 2007). Já o 

sistema não enzimático é constituído pela Glutationa Reduzida Eritrocitária (GSH), 

ácido ascórbico, α-tocoferol e β-caroteno (RIETJENS et al., 2007). Os antioxidantes 

não enzimáticos atuam, principalmente, no combate as reações de radicais livres 

originadas por peroxidação lipídica.  

A formação das ERONs, que ocorre no metabolismo celular normal, pode 

estar aumentada no exercício físico, promovendo assim o desequilíbrio redox 

(SOUZA, OLIVEIRA e PEREIRA, 2005; BLOOMER et al., 2005; PASCHALIS et al., 

2007; BLOOMER , 2007; JACKSON, 2011; GOMES et al., 2012; BOUZID, et al., 

2014). Quando há uma produção excessiva das ERONs e uma deficiência nos 

sistemas antioxidantes em lidar com essa situação, ocorre uma reação com as 

biomoléculas celulares na tentativa de parear seus elétrons e restaurar sua 

estabilidade (RÁDAK et al, 2001; JACKSON, 2011). Isso modifica e promove 

instabilidade nas biomoléculas inibindo seu papel fisiológico e causando também 

perturbação do controle e da sinalização redox (RÁDAK et al., 2001; FISCHER-
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WELLMAN e BLOOMER, 2009), podendo gerar efeitos deletérios como dano à 

estrutura de DNA, peroxidação lipídica e carbonilação de proteínas (RIETJENS et 

al., 2007). 

O aumento no estresse oxidativo ocasionado em função da prática de 

exercício físico, em geral, é controlado pelo sistema antioxidante do organismo, que 

reage imediatamente de acordo com o aumento na concentração de radicais livres, 

ocorrendo uma melhoria na atuação do sistema antioxidante de forma a 

contrabalancear os efeitos deletérios das espécies reativas (BLOOMER et al., 2004; 

BLOOMER et al., 2005; CARDOSO et al., 2012).  

Diferentes estudos indicam que o exercício de força é capaz de induzir a um 

aumento do estresse oxidativo indicado por diferentes biomarcadores (BLOOMER et 

al., 2007), porém existe uma grande variação de métodos de treinamento, nível de 

aptidão física e biomarcadores, que torna difícil a comparação e o estabelecimento 

de relações entre diferentes variáveis do treinamento de força e a resposta da 

regulação redox. 

Childs et al. (2001), estudaram a utilização de antioxidantes após exercícios 

excêntricos.  Observou-se no grupo controle, um aumento nos níveis séricos de CK 

e LDH, além de um aumento nos biomarcadores de peroxidação lipídica, após o 

exercício excêntrico. Já a capacidade antioxidante total no plasma e a enzima 

antioxidante GPx, não apresentaram alterações após o exercício. 

Hudson et al. (2008) comparam o efeito de dois protocolos de treinamento de 

força (protocolo para hipertrofia muscular esquelética e outro para o aumento da 

força máxima) sobre biomarcadores de estresse oxidativo no sangue, no exercício 

de agachamento. Foi observada elevação na proteína carbonilada em ambos os 

protocolos, enquanto não se verificaram diferenças na peroxidação lipídica. No 

protocolo para hipertrofia muscular, também foi observada uma elevação na 

capacidade antioxidante no plasma, além de se constatar uma elevação na 

habilidade de redução dos íons férricos.  

Com o objetivo de comparar o efeito de dois exercícios intermitentes, sendo 

um aeróbio intenso e outro de força, no estresse oxidativo em mulheres, Cardoso et 
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al. (2012) observaram logo após o exercício, um aumento significativo da 

peroxidação lipídica, verificada pelo aumento da reação de substâncias com o ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) e da proteína carbolinada, além de uma redução na atividade 

antioxidante da SOD, no soro. 

Outros autores, que estudaram a regulação redox, em modelo animal, durante 

o exercício de força, também obtiveram resultados variados. Scheffer et al. (2012) 

estudaram os efeitos de diferentes métodos de treinamento de força, sobre o 

estresse oxidativo, em ratos Wistar. Os autores encontraram diferentes respostas de 

acordo com o método de treinamento, como por exemplo, elevação na produção do 

ânion superóxido e na atividade da SOD e GPx, para os grupos que treinavam com 

objetivo de desenvolver hipertrofia muscular e aumentar a força máxima. Além disso, 

o dano oxidativo, medido por meio do TBARS foi observado somente no grupo que 

treinava para hipertrofia muscular. Também em ratos Wistar, Stefani et al., (2014) 

estudaram se a suplementação de creatina influenciaria o estresse oxidativo em 

exercício de força. Em relação ao estresse oxidativo, foi observado que a creatina 

associada ao treinamento reduziu a peroxidação lipídica no plasma, coração, fígado 

e gastrocnêmios. Entretanto não foi observado efeito na atividade da CAT, exceto no 

coração e a atividade da SOD foi menor em todos os órgãos do grupo sedentário e 

creatina. 

Existem vários mecanismos de produção de EROs durante o exercício de 

força, tais como, o aumento no consumo de oxigênio, que embora seja menor em 

exercícios de força, quando comparados a exercícios aeróbios, também poderia 

promover aumento do estresse oxidativo, pelo aumento no fluxo de elétrons no 

sistema de transporte de elétrons mitocondrial (GOMES et al., 2012) e os 

microtraumas celulares produzidos principalmente por estresse mecânico 

(BLOOMER, 2004). Estas ativariam os sistemas de defesa mediados por neutrófilos, 

macrófagos e citocinas que, por sua vez, conduziriam ao aumento da produção de 

espécies reativas (ERONs) (BLOOMER et al., 2006; BLOOMER et al., 2008).  

Outro mecanismo importante, está relacionado a  isquemia seguida de 

reperfusão, ou seja, a hipóxia e a reoxigenação temporária que acontecem em 

função das contrações e relaxamentos do músculo exercitado, que são observados 

durante o treinamento de força (TANIMOTO e ISHI, 2006; GOTO et al., 2008; 
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TANIMOTO et al., 2008; BURD et al., 2012), podendo promover um acúmulo de 

radicais na cadeia de transporte de elétrons durante a contração muscular e 

provocar a conversão do oxigênio molecular em radicais superóxido, durante a 

reoxigenação do músculo.  Esta condição de isquemia também desencadeia a 

conversão da enzima xantina desidrogenase para xantina oxidase, quando o 

exercício cessa e os tecidos são reoxigenados. A xantina oxidase produz o ânion 

superóxido (O2-) e H2O2 como subprodutos da degradação da hipoxantina em 

xantina e subsequentemente em ácido úrico. Embora tenha sido mostrado em 

alguns estudos, mais pesquisas são necessárias para determinar o papel que a 

xantina oxidase endotelial desempenha na produção de ERO induzida pelo exercício 

em humanos (GOMES et al., 2012).  

Determinar como o estresse oxidativo influencia nas adaptações crônicas ao 

treinamento de força e como as diferentes variáveis de treinamento, influenciam na 

resposta de estresse oxidativo são tópicos de crescente interesse na literatura. 

Evidências sugerem que as espécies reativas de oxigênio podem ser mediadores da 

hipertrofia e hipotrofia do tecido muscular esquelético, exercendo um papel 

importante na regulação da sinalização celular e alterações de expressões gênicas 

(BAE et al., 1999; POWERS, KAVAZIS e McCLUNG, 2007; SCHEELE, NIELSEN e 

PEDERSEN, 2009).  

Segundo Jackson (2005), existe evidências indicando que as espécies 

reativas de oxigênio seriam capazes de afetar a capacidade de diferenciação das 

células satélites. Segundo BAE et al. (1999), o peróxido de hidrogênio induz a 

ativação de p70s6k, mensageiro secundário da síntese proteica, em diferentes tipos 

de células. Além disso, alguns autores apontam que a ERO modulariam vários 

fatores de crescimento, como a IGF-1 (HANDAYANINGSIH et al., 2011) e até 

mesmo estimularia a liberação da citocina IL-6 do tecido muscular, que também 

regularia as células satélites (KOSMIDOU et al., 2002). O equilíbrio redox, segundo 

Gomes et al. (2012), parece representar um ponto importante  para várias respostas 

adaptativas. Aparentemente a produção de estresse oxidativo que influenciaria as 

respostas adaptativas hipertróficas, seriam ligeiramente maiores do que os valores 

basais, pois valores muito acima dos basais  e da capacidade antioxidante, estariam 
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relacionada a hipotrofia muscular, como por exemplo, no caso de distrofia muscular 

de Duchenne  (POWERS, KAVAZIS e McCLUNG, 2007). 

As espécies reativas de oxigênio também podem contribuir para o dano 

muscular provocado pelo exercício e sinalização das respostas inflamatórias, pois 

são consideradas mensageiros secundários na produção de citocinas e da resposta 

inflamatória (NIESS, 2007, SCHEELE, NIELSEN e PEDERSEN, 2009). Estudos in 

vitro demonstram que  EROs podem regular a ativação  do fator nuclear kappa-β 

(NF-Kβ), que é considerado um mediador da resposta inflamatória e imune (ROSSI 

et al., 1997). Entretanto, a influência das EROs na produção de citocinas, depende 

do tipo de célula e do nível de antioxidante das mesmas (NIESS, 2007).   

Portanto, como já citado anteriormente, o exercício de força é um estímulo 

desencadeador de mecanismos moleculares e fisiológicos relacionados ao 

desenvolvimento da hipertrofia muscular esquelética (WEST et al., 2010; KRAEMER 

et al., 2014). Durante o exercício de força, pode-se observar um maior estresse 

mecânico, que levaria a produção de microtraumas musculares, principalmente 

durante a ação muscular excêntrica (CONCEIÇÃO et al., 2012), uma maior 

estimulação do sistema nervoso autônomo, principalmente durante a ação muscular 

concêntrica (TANIMOTO e ISHI, 2006), tendo como consequência uma maior 

alteração hormonal e metabólica (CARRASCO et al., 1999; DURAND et al., 2003; 

GOTO et al., 2009). Além disso, observam-se também alterações na produção de 

espécies reativas, por meio de diferentes mecanismos (TANIMOTO e ISHI, 2006; 

TANIMOTO et al., 2008; BLOOMER et al., 2009; GOMES et al., 2012), contribuindo 

para o aumento nos microtraumas e no controle das respostas inflamatórias.  

 

1.3.2. Biomarcadores inflamatórios e exercício de força  

Os achados que apontam que o exercício físico induz respostas inflamatórias 

vêm de estudos da década de 70, que mostraram que exercícios extenuantes 

produzem um aumento significativo de citocinas plasmáticas, típicos biomarcadores 

inflamatórios (PETERSEN e PEDERSEN, 2005; SILVA e MACEDO, 2011).  
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As citocinas, um grupo de polipeptídios/proteínas, são responsáveis pela 

coordenação, amplificação e regulação da magnitude e duração dos eventos 

inflamatórios e, consequentemente, de seus efeitos (SMITH, 2000; MOLDOVEANU, 

SHEPHARD e SHEK, 2001; SILVA e MACEDO, 2011; ZHANG et al., 2013), dentre 

eles a viabilização do influxo de neutrófilos, monócitos, linfócitos e outras células que 

participam da regeneração tissular, sinalizando indiretamente o aumento na 

permeabilidade dos vasos sanguíneos e, consequentemente, um incremento na 

transição de fluidos e proteínas para o espaço extracelular (MOLDOVEANU, 

SHEPHARD e SHEK, 2001; LU et al., 2011; SILVA e MACEDO, 2011).  

As citocinas são produzidas e liberadas principalmente pelas células do 

sistema imune, além das células da musculatura ativa, células do tecido adiposo e 

células endoteliais. Como as células inflamatórias migram para o sítio da resposta 

inflamatória, um grupo especial de citocinas denominado “quimiocinas”, 

proteínas/citocinas de baixo peso molecular, com propriedade de quimiotaxia, 

também surgem como fonte de investigação para a compreensão dos mecanismos 

de hipertrofia muscular e para o controle da resposta inflamatória (HAMON et al., 

2010; JAJTNER et al., 2014). 

 As citocinas podem ter atividade pró-inflamatória (IL-1, TNF, IFN-g e IL-6) e 

regulatória (IL-6, IL-10 e IL-1ra) modulando, além da inflamação, a ativação de vias 

energéticas (PETERSEN e PEDERSEN, 2005; KRAEMER et al., 2014).O 

microtrauma induzido no tecido muscular, pelo exercício físico, ativa por meio da 

ação das citocinas, células inflamatórias para promoção de uma ação integrada 

necessária para a cura/reparo da lesão (SMITH, 2000; SILVA e MACEDO 2011). O 

equilíbrio entre as ações pró-inflamatórias e regulatórias das diferentes citocinas 

contribui para a regeneração completa do tecido danificado (SMITH, 2000; SMITH, 

2004; OGAWA et al., 2010).   

Segundo PEAKE et al. (2005), a variação nas respostas de citocinas em 

exercícios de força (Tabela 1) estaria relacionada à duração, intensidade e outros 

fatores fisiológicos, relacionados ao estresse, como a resposta endócrina, acidose 

metabólica, estresse oxidativo, além da lesão muscular provocada pelo treinamento 

(YARROW  et al., 2007; IZQUIERDO, 2009).  

Yarrow et al. (2007) compararam respostas endócrinas, em homens não 

treinados, após sessões de exercícios de força, sendo uma das sessões com 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jajtner%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24987193
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parâmetros tradicionais e a outra acrescentando um protocolo de exercícios 

excêntricos Os dois grupos apresentaram respostas neuroendócrinas similares 

(aumento da testosterona, testosterona biodisponível e hormônio do crescimento), 

sendo que após o exercício, para o grupo que adicionou o exercício excêntrico,  se 

observou um aumento no hormônio do crescimento  e repostas metabólicas (lactato 

sanguíneo).  
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Tabela 1. Citocinas: Funções e respostas ao exercício de força 

Citocinas Principais Células 
Produtoras 

Principais funções no exercício Resultados Referência 

IL-6 Monócitos, 
macrófagos, tecido 
adiposo e muscular 

Estimular a produção de  IL-1ra e IL-10; 
Inibir a produção de TNF e IL-1 e estimular a síntese de proteínas de fase 
aguda. 
Aumentar a secreção de cortisol 
Estimular a glicogenólise hepática, lipólise do tecido adiposo e a captação 
de glicose pelo músculo. 
Estimular as células satélites; 
 
 
 
 
  

↑plasma 
 
 
 

↔ plasma 
 
 

      ↑ músculo 
 

↑ células 
satélites 

Willoughby et al. (2003)* 
Conceição et al (2012)** 

Peake at al. (2005b)* 
Kraemer et al (2014)* 
Hirose et al. (2004)* 

Izquierdo et al. (2009)* 
Ogawa et al. (2010)** 

Patterson et al. (2013)* 
Buford et al. (2009)** 

Mathers et al. (2012)*e**  
Serrano et al. (2008)*** 
Zhang et al. (2013)*** 

 
 

 
IL1-ra Monócitos, 

macrófagos e 
neutrófilos 

Antagonista do receptor de IL-1; 
Inibir a produção de IL-1B, IL-6, TNF e quimiocinas pelos Macrófagos e 
Linfócitos  

↑ plasma 
↔ plasma 

 

Conceição et al (2012)** 
Hirose et al. (2004)* 
Peake et al. (2005a)* 

 
     
     

IL-10 Células Treg, Th2 e 
macrófagos 

Inibir a produção de citocinas IL-1, IL-6, TNF e quimiocinas pelos 
macrófagos e linfócitos 
Inibidor de macrófagos 
 

↔ plasma  
 

↑ plasma. 

Kraemer et al. (2014)* 
 

Hirose et al. (2004)* 
Peake et al. (2005ª)* 

Izquierdo et al. (2009)* 
Conceição et al (2012)** 

     
IL-1 Monócitos, 

macrófagos e 
neutrófilo 

Estimular a síntese de proteínas de fase aguda,IL-8, TNF, IL-6, selectina,  
integrina, prostoglandinas, cortisol e catecolaminas; 
Favorecer a migração de monócitos e neutrófilos; 
 

↑ plasma 
 

↔ plasma 
 
 

↑ músculo 

Izquierdo et al. (2009)* 
Kraemer et al. (2014)* 
Hirose et al. (2004)* 
Buford et al. (2009)** 
Ogawa et al. (2010)** 
Buford et al. (2009)** 



18 
 

Tabela 1: Citocinas: funções e respostas ao exercício de força (continua) 

Citocinas Principais Células 
Produtoras 

Principais funções no exercício Resultados Referência 

 

     
 

TNF 
 

Monócitos, 
macrófagos e 

tecido muscular. 

 
Favorecer a migração de monócitos e neutrófilos; 
Estimula a síntese de IL-8, IL-6, IL-1, selectina, integrina e proteínas de 
fase aguda, prostoglandinas, cortisol, catecolaminas e apoptose celular; 
Estimular macrófagos e o endotélio  a produzirem quimiocinas. 
Estimula o catabolismo muscular a apoptose celular 
 
 

 
↑ plasma 
↔ plasma 

 
 

↓ plasma 
 

↑ músculo 
 

 
Conceição et al (2012)** 

Buford et al. (2009)** 
Ogawa et al. (2010)** 
Kraemer et al (2014)* 
Hirose et al. (2004)* 

 
Buford et al. (2009)** 

 
     

IFN-g Th1, NK e células 
musculares 

Estimula macrófagos, neutrófilos e  síntese de TNF, ; 
Aumentar a fagocitose e a função lipolítica 
 
 

↔ plasma 
↑ músculo 

Kraemer et al. (2014)* 
Deyhle et al. (2016)*e** 

 

     
CCL2 Monócitos, 

macrófagos, 
células T de 

memória e células 
dendríticas  

Quimiotaxia de monócitos e basófilos. ↔ plasma 
↑ plasma 

 
↑ músculo 

Ogawa et al. (2010)** 
Peake et al. (2005b)* 
Kraemer et al (2014)* 

Mathers et al (2012)*e** 
Deyhle et al. (2016)*e** 

 
     
     

IL-8 Monócitos, 
macrófagos, 

neutrófilos e células 
musculares  

 

Quimiotaxia de neutrófilos; 
Estimula neutrófilos e a angiogênese 
 

↑ plasma 
 

↔ plasma 
 

↓ plasma 
 

Kraemer et al (2014)* 
 

Peake et al. (2005b)* 
Buford et al. (2009)** 
Hirose et al. (2004)* 

 

(*) Amostra de homens; (**) amostra de mulheres; (*e**) amostra com homens e mulheres e (***) amostra de roedores. (↓) redução; (↑) 

aumento e (↔) sem alteração.  
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Izquierdo et al. (2009) investigaram os efeitos de um treinamento de força nas 

respostas fisiológicas agudas (metabólica, inflamatórias e endócrinas), realizados 

em intensidades distintas em relação ao pré treinamento. O treinamento de força 

induziu respostas agudas similares para o cortisol, mas aumentou as respostas dos 

hormônios anabólicos (testosterona livre e hormônio do crescimento), bem como as 

respostas inflamatórias de IL-6 e IL-10, quando testado com a mesma intensidade 

relativa do pré-treinametno, o mesmo sendo observado para as concentrações de 

lactato na sangue.  

Estudos envolvendo respostas inflamatórias sistêmicas após o exercício com 

ações musculares excêntricas, demonstram respostas diferenciadas, as quais 

variam com o tipo de exercício excêntrico, ou seja, dependendo do grupo muscular 

utilizado e da quantidade de tecido muscular recrutado, além de se observar 

também uma capacidade de adaptação a este tipo de exercício (PEAKE et al., 2005. 

DEYHLE et al., 2016). Sabe-se, por exemplo, que o número de leucócitos 

circulantes aumenta após o exercício do tipo “downhill” e exercício excêntrico em 

bicicleta (CANNON et al., 1990; CANNON et al., 1994; PIZZA et al., 1995; MALM  et 

al., 2000; PETERSEN et al., 2001; PEAKE et al., 2005b). Em contraste, existe uma 

menor alteração nas concentrações plasmáticas de leucócitos circulantes, após 

exercício excêntricos do quadríceps e flexores do cotovelo (PIZZA et al., 1996; 

PIZZA et al., 1999; PIZZA, BAYLIES e MITCHELL, 2001; SAXTON et al.,  2003).  

Pizza et al. (1996) e Pizza, Baylies e Mitchell (2001) estudaram as 

adaptações dos neutrófilos e monócitos após dois períodos de exercícios 

excêntricos de flexão de cotovelo, separados por 3 e 4 semanas, respectivamente. 

Os autores concluíram que existe uma adaptação aos exercícios excêntricos, 

observando redução na circulação e ativação de neutrófilos e macrófagos, além de 

redução dos biomarcadores de dano muscular.  

Hirose et al. (2004) examinaram a concentração plasmática de biomarcadores 

inflamatórios e de lesão muscular, após duas sessões de exercício de flexão de 

cotovelo excêntrico, com quatro semanas de intervalo entre elas. Os resultados 

sugerem que o dano muscular induzido pelo exercício excêntrico não estaria 

associado com a liberação de citocinas plasmáticas. Além disso, foi observada 

também uma redução no TNF e IL-8 após o exercício, além de um aumento na 
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concentração de IL-10 após a segunda sessão de exercício.  Deyhle et al. (2016) 

estudaram a atenuação das respostas inflamatórias após duas sessões repetidas de 

ações musculares excêntricas, porém no exercício de flexão de joelhos. Os autores 

concluíram que a inflamação não foi atenuada após a segunda sessão de exercícios 

excêntricos, porém deve-se ressaltar que neste estudo o intervalo entre as sessões 

de exercício foram de 28 dias. 

A corrida em “downhill” e o ciclismo realizados de forma excêntrica em altas 

intensidades (≥75% VO2max), segundo Petersen et al. (2001) e Toft et al. (2002), 

estimulam um aumento maior nas concentrações plasmáticas de IL-6 e IL-1 e IL-1ra 

do que outros tipos de exercícios excêntricos, como o próprio “downhill”, porém em 

intensidade moderada (PEAKE et al., 2005a; PEAKE et al., 2005b; THOMPSON et 

al., 2004), ou mesmo exercícios de força excêntricos de flexão de cotovelos 

(CHILDS et al., 2001; PHILLIPS et al., 2003;  HIROSE et al., 2004) ou quadríceps 

(CROISIER et al., 1999; MAcINTYRE et al., 2001). Esta diferença estaria, 

possivelmente, relacionada com a intensidade e duração do exercício (BRENNER et 

al., 1999; SUZUKI et al., 2002; TOFT et al., 2002; RHIND et al, 2004; PEAKE et al., 

2005a). 

Com objetivo de estudar se o dano muscular induzido pelo exercício seria a 

causa do aumento nas concentrações plasmáticas de IL-6,  após exercício vigoroso 

excêntrico de flexão e extensão de joelhos, Croisier et al. (1999) observaram que as 

concentrações de mioglobina alcançaram seu valor máximo 48 horas após o 

exercício, enquanto as concentrações de IL-6 atingiram seu valor máximo 30 

minutos após o exercício. Os autores concluíram que a relação hipotética entre o 

dano muscular provocado pelo exercício excêntrico e as concentrações de IL-6 

plasmáticas não se sustentam. Já Phillips et al. (2003) investigando a 

suplementação dietética, em biomarcadores inflamatórios e de lesão muscular, 

mostraram que após exercícios, com ação muscular excêntrica de flexão de 

cotovelo, aumentou a concentração de CK, LDH e IL-6, porém sem relação entre os 

biomarcadores de dano muscular e IL-6. Segundo Pedersen e Febbraio (2012), o 

aumento nos níveis de IL-6 plasmáticos ocorreu durante o exercício sem relação 

com danos musculares provocados pelo exercício. 
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Conceição et al. (2012), como citado anteriormente, que analisaram a 

magnitude de danos musculares e respostas inflamatórias induzidas por exercício 

excêntrico em mulheres jovens e na pós-menopausa. Observaram, que além das 

alterações na CK, redução na amplitude de movimento, aumento na dor muscular e 

na circunferência, após o exercício excêntrico em ambos os grupos, também foi 

observado alterações na IL-6, IL-10 e TNF. Comparando os dois grupos, os autores 

concluíram que não houve diferença nos biomarcadores de lesão muscular, porém 

as mulheres jovens apresentaram uma maior resposta regulatória da inflamação. 

O papel do tecido muscular como um órgão endócrino tem ganhado cada vez 

mais importância a partir da década passada. Sabe-se que o tecido muscular é 

capaz de expressar várias citocinas tais como: IL-6, IL-8, TNF e INF-g. Assim, 

observa-se que as citocinas e outros peptídeos que são produzidos, expressos e 

liberados por fibras musculares, exercem efeitos tanto autócrinos, quanto parácrinos 

ou endócrinos. As descobertas da capacidade do tecido muscular secretar 

peptídeos, fornecem base conceitual e um novo paradigma para compreender como 

os músculos se comunicam com outros órgãos, como tecido adiposo, fígado, 

pâncreas, cérebro e ossos (De ROSSI et al., 2000; ALVARES et al., 2002; 

AKERSTROM et al., 2005; PEDERSEN e FEBRAIO, 2012).  

A IL-6 foi a primeira citocina identificada como sendo produzida, também, pelo 

tecido muscular, em resposta à contração do músculo esquelético. (PENKOWA et 

al., 2003; HISCOCK et al., 2004; PEDERSEN e FEBRAIO, 2012). Foi observado que 

a concentração plasmática dessa citocina, aumenta proporcionalmente à massa 

muscular envolvida e à duração do exercício, chegando a aumentar em até 100 

vezes, em comparação com os níveis de repouso (WELC e CLANTON, 2013). A IL-6 

medeia alguns dos efeitos regulatórios da inflamação provocadas pelo exercício, 

pois inibe a produção de TNF e, estimula a liberação de outras citocinas 

regulatórias, como IL- 1ra e IL10, além de participar no processo de hipertrofia 

muscular esquelética (PEDERSEN e FEBBRAIO, 2012; ZHANG et al., 2013). 

Como citado anteriormente, um dos principais objetivos do treinamento de 

força é a hipertrofia muscular esquelética. Desta forma, vários estudos buscam 

relacionar o papel de citocinas com esta adaptação (PEDERSEN e FEBRAIO, 

2012).  
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Zhang et al. (2013) investigaram o papel da citocina IL-6, produzida por 

monócitos/macrófagos, na regeneração muscular, ou seja, mecanismo de hipertrofia 

muscular. Utilizando camundongos C57BL/6, em um modelo de lesão induzida por 

cardiotoxina, observou-se que o infiltrado de monócitos/macrófagos produzia 

elevados níveis de IL-6, iniciando um dia após a lesão. Em camundongos “knockout”  

para IL-6 (IL-6 -/-), não se observou o mesmo comportamento, sendo que o processo 

de regeneração muscular foi bloqueado, observando uma redução no fator 

determinante da miogênese (MyoD) e na expressão de mRNA de miogenina. Os 

camundongos IL-6-/- exibiam menos infiltrados de macrófagos, de citocinas 

inflamatórias (IL-1, TGF-1 e IL-10) e quimiocinas (CCL2, CCL3 e CCL5), 

consequentemente com inibição da proliferação dos mioblastos. Além disso, adoção 

por transferência de células da medula óssea para IL-6-/-, aumentou o mRNA de IL-

6, restaurando o processo de regeneração com o aumento da MyoD e expressão de 

miogenina. 

Buford, Cook e Willoughby (2009) estudaram os genes relacionados às 

respostas inflamatórias agudas a um exercício de força em mulheres fisicamente 

ativas, na pós menopausa e sem terapia de reposição hormonal. Os autores 

observaram que o exercício de força é capaz de produzir um “up-regulation” de 

vários mediadores inflamatórios no músculo. Como não se observou alterações nas 

citocinas plasmáticas, os autores concluíram que o tecido muscular é capaz de 

induzir alterações na expressão de mRNA independente de alterações circulatórias. 

Outros estudos que também se propuseram a discutir respostas inflamatórias 

locais (tecido muscular esquelético) e sistêmicas (plasmática), também verificaram 

respostas inflamatórias diferenciadas entre as do tecido muscular e do plasma. 

Akerstrom et al. (2005) observaram, previamente ao estudo de Buford, Cook e 

Willoughby (2009), respostas semelhantes. Estudando as respostas a um exercício 

de extensão de joelhos adaptado a um cicloergômetro (60% do máximo), 

encontraram um aumento na expressão de mRNA de IL-8 no músculo, enquanto 

não foram observados alterações em seus níveis plasmáticos. Já Lambert et al. 

(2009), estudando os efeitos do exercício e da dieta em idosos obesos, também 

verificaram um comportamento diferenciado para IL-6 e TNF no tecido muscular em 

relação ao plasmático. Após 12 semanas de treinamento misto (15min de exercícios 
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de flexibilidade, 20-30min de exercícios aeróbios e 30-40min de exercícios de força) 

foi observada uma redução nas expressões destas citocinas no tecido muscular, 

sem contudo, observar alterações nas concentrações plasmáticas. 

Além das respostas agudas ao exercício de força, outros estudos também se 

preocuparam em verificar as respostas inflamatórias após treinamento com 

exercícios de força, ou seja, adaptações de treinamento. Com o objetivo de estudar 

os benefícios do exercício de força para a saúde de idosas, principalmente por ser 

essa população caracterizada por um nível inflamatório constante acima dos valores 

basais, Ogawa et al. (2010) procuraram verificar o impacto do treinamento de força 

de intensidade moderada, sobre estes níveis inflamatórios. Após o treinamento, 

observou-se uma redução nos níveis circulatórios de Proteína C-reativa (PCR) e 

TNF, associada com uma hipertrofia muscular, medida por meio de ultrassonografia. 

Não foram observadas alterações nos níveis circulatórios de fator de crescimento 

vascular endotelial  (VEGF), IL-6 e CCL2.  

Kraemer et al. (2014) estudaram os efeitos de suplementos multinutricionais 

na resposta de citocinas após 12 semanas de treinamento de força. Dentre os 

principais resultados observaram-se alterações nas citocinas após o exercício, 

porém sem alterações nos valores basais após 12 semanas de treinamento (IL-6, IL-

8, IL-12p70, IL-13 e CCL2). Além disso, com a suplementação, observou-se uma 

redução de INF-g e IL-10 em relação ao grupo placebo. 

Além das citocinas, Peake et al. (2005) e Lu et al. (2011a, b) apontam uma 

maior mobilização de neutrófilos mas, principalmente, macrófagos para o tecido 

muscular como uma importante resposta inflamatória ao exercício de força.  

Segundo Zhang et al. (2013), além da sua função característica de 

degradação tecidual, os macrófagos também participam do processo de regulação 

de citocinas, estando também associados ao controle de células satélites. O tecido 

muscular lesionado recruta monócitos do sangue, que exibe características pró-

inflamatórias, para a realização da fagocitose. Rapidamente estes macrófagos se 

adaptam alterando suas características pró-inflamatórias para regulatória, 

participando do processo de hipertrofia por meio da estimulação das células 

satélites. Segundo Tidball e Henricks (2005), a depleção de macrófagos reduz a 
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regeneração muscular. Estes achados demonstram que os macrófagos possuem um 

papel significativo na reparação da membrana, regeneração e desenvolvimento do 

tecido muscular.  

Segundo Lu et al. (2011), a “monocyte chemoatractant protein” (MCP-

1/CCL2) possui função crítica no recrutamento de monócitos/macrófagos (Mos/MPs) 

para o sítio da inflamação e/ou do processo infeccioso, mostrando-se portanto 

essencial para o reparo do tecido muscular esquelético após lesão. Segundo estes 

autores, uma resposta inflamatória reduzida seria acompanhada de uma 

regeneração muscular fraca. Segundo DiPasquale et al. (2007) e Erskine et al. 

(2010), a redução do infiltrado de macrófagos em resposta aguda a lesões 

produzidas por isquemias e agentes miotóxicos, compromete a regeneração do 

tecido muscular esquelético. O mecanismo pelo qual CCL2 regula o reparo do tecido 

muscular lesionado inicia-se pelo recrutamento de monócitos da medula óssea para 

o sangue e do sangue para o tecido lesionado. Dentro do músculo, estas células 

participam diretamente do processo de regeneração muscular tanto promovendo 

fagocitose e reparo local, como produzindo mediadores inflamatórios reguladores do 

processo inflamatório local (LU et al., 2011 a, b).   

Contreras-Shannon et al. (2007) e Shireman et al. (2007) estudaram a 

importância da CCL2 e de seu do receptor na resposta inflamatória e na 

regeneração muscular em camundongos C57BL/6 “knockout” para CCR2 (CCR2-/-) e 

CCL2 (CCL2-/-). Após lesão muscular induzida por isquemia (excisão da artéria 

femoral) foi observada uma alteração na resposta inflamatória, com maior 

concentração de neutrófilos, após a lesão muscular e menor concentração de 

macrófagos, com consequente comprometimento da regeração muscular.  

Lu et al. (2011 a-b), com o objetivo de estudar a regeneração do tecido 

muscular, induziram lesão no quadríceps direito, por meio de Cloreto de Bário (BaCl2 

1%), em camundongos C57BL/6, “knockout” para CCL2 (CCL2-/-) e para CCR2 

(CCR2-/-). Os resultados mostraram que os camundongos CCL2-/- e CCR2-/-, 

apresentaram uma redução na inflamação muscular, pequena fagocitose e 

regeneração limitada após a lesão. Somente a mobilização de 

monócitos/macrófagos, em camundongos CCL2-/-, da medula óssea para o sangue 

e do sangue para o tecido muscular lesionado foi impedida. Os autores concluíram, 
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que a expressão de CCL2 por células de medula óssea, monócitos circulantes e 

células do tecido muscular lesionado, são necessárias para o recrutamento de 

monócitos/ macrófagos para os músculos lesionados.  

Além da CCL2, a IL-8, quimiocina que possui função na quimiotaxia de 

neutrófilos, uma importante célula na resposta inflamatória de fase aguda, também 

tem sido investigada em sua relação com a hipertrofia muscular esquelética, 

principalmente por ser observado um aumento de neutrófilos no tecido muscular 

após o treinamento de força. Os resultados, porém, são inconclusivos sobre a sua 

importância nesta adaptação ao treinamento de força (SMITH, 2000; KRAEMER et 

al., 2014). Vale ressaltar que outras quimiocinas, como a CCL5, CCL3, CCL7 e a 

CCL-12, também tem sido apontadas como co-fatores essenciais no processo de 

quimiotaxia de monócitos para o tecido muscular exercitado (LU et al., 2011a- b; 

ZHANG et al., 2013).  

Portanto, como relatado anteriormente, apesar do crescente interesse da 

comunidade científica na compreensão dos mecanismos imunofisiológicos 

associados à hipertrofia muscular, ainda há carência naqueles voltados para as 

diferentes durações das ações musculares excêntricas e concêntricas como 

desencadeadores do processo inflamatório e, consequentemente, da adaptação 

muscular aos exercícios de força. Por isso, o objetivo do presente estudo é verificar 

o perfil de biomarcadores solúveis e de estresse oxidativo, induzidos por  protocolos 

de treinamento de força, com diferentes durações de ações musculares, objetivando 

a hipertrofia muscular esquelética em mulheres jovens. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo geral 

 

Verificar o perfil de biomarcadores inflamatórios solúveis, do estresse 

oxidativo e de lesão muscular, induzidos pelos protocolos de treinamento de força, 

com diferentes durações de ações musculares, objetivando a hipertrofia muscular 

esquelética, em mulheres jovens. 

 

2.2. Objetivos específicos 

I. Avaliar o efeito de protocolos de treinamento de força, com diferentes 

durações das ações musculares, na área de secção transversa dos músculos 

reto femoral, vasto lateral, vasto intermédio e vasto medial, antes e após 10 

semanas de treinamento, em mulheres não treinadas; 

 

II. Verificar o efeito de três diferentes protocolos de treinamento de força, com 

diferentes durações das ações musculares, na força muscular máxima de 

mulheres jovens não treinadas, antes e após 10 semanas de treinamento; 

 

III. Verificar os efeitos agudos e crônicos, dos três diferentes protocolos de 

treinamento de força, com diferentes durações das ações musculares, nos 

biomarcadores de lesão muscular, CK (Creatina Quinase) e LDH (Lactato 

Desidrogenase), em mulheres não treinadas; 

 

IV. Avaliar os efeitos agudos e crônicos, dos biomarcadores de regulação redox, 

por meio das medidas de TBARS (Substâncias reativas ao àcido 

tiobarbitúrico), SOD (Superóxido Dismutase), CAT (Catalase) e Frap 

(Habilidade de redução férrica do plasma), em mulheres não treinadas, 

submetidas a treinamento de força com diferentes durações das ações 

musculares; 
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V. Avaliar os efeitos agudos e crônicos, no perfil de biomarcadores inflamatórios 

plasmáticos (CCL2, IL-8, CCL5, IL-10, IFN-g e TNF) em mulheres não 

treinadas, submetidas a protocolos de treinamento de força com diferentes 

durações das ações musculares. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1. Amostra 

 

As voluntárias foram recrutadas a partir de avisos fixados nos murais da 

Escola de Educação Física e Terapia Ocupacional-UFMG (EEFFTO-UFMG) e por 

meio de contatos pessoais com as mesmas.  Participaram do estudo 36 voluntárias, 

12 em cada grupo, que atendiam aos seguintes critérios: 1) Serem do sexo feminino 

entre 18 e 35 anos de idade e usuárias de contraceptivo oral; 2) ausência de lesões 

musculoesqueléticas nos últimos seis meses nos membros inferiores, coluna e 

pelve; 3) não estarem participando de qualquer atividade que envolva o treinamento 

de força para membros inferiores nos últimos seis meses e 4) não fazer uso de 

cigarros. 

Os critérios de exclusão das voluntárias foram: 1) por livre e espontânea 

vontade da voluntária; 2) não comparecer aos locais de coleta no dia e hora 

programados; 3) apresentar algum tipo de enfermidade e/ou patologia que 

comprometa a coleta dos dados; 4) fazer uso de medicamentos ou suplementos 

durante o período de coleta e 5) fazer uso de álcool 72h antes das coletas de 

sangue. 

A coleta de dados seria interrompida na presença de qualquer um dos 

sintomas abaixo mencionado, seguindo a orientação do Colégio Americano de 

Medicina do Esporte (ACSM, 2009): Início de angina ou sintomas semelhantes a 

angina; qualquer dor torácica que esteja aumentando; incapacidade da frequência 

cardíaca de aumentar com o exercício; manifestações físicas ou verbais de fadiga 

grave; perda da qualidade do movimento; solicitação para parar o exercício e falha 

do equipamento de teste. 

O número amostral ao final do estudo foi de 35 voluntárias, devido a uma 

lesão na articulação do quadril sofrida por uma das voluntárias durante período do 

estudo. 
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3.2. Delineamento do estudo  

 

Foi adotado um delineamento experimental no qual grupos diferentes de 

voluntárias foram submetidas aos diferentes protocolos de treinamento de força para 

avaliar a hipertrofia muscular dos músculos que compõem o quadríceps femoral, os 

biomarcadores inflamatórios plasmáticos e de estresse oxidativo. Tais protocolos 

foram diferenciados apenas pela duração das ações musculares excêntricas (EXC) 

e concêntricas (CON). 

Para este estudo foi utilizado o exercício extensor de joelhos sentado para 

realização dos testes, treinamentos e as coletas de dados. Inicialmente, as 

voluntárias foram submetidas a exames de ressonância magnética computadorizada 

(RMC) do músculo quadríceps para determinação da área de secção transversa. Na 

segunda e terceira sessão de coleta foram realizados testes de uma repetição 

máxima (1RM). Em seguida, na próxima sessão de coleta, respeitando um intervalo 

mínimo de 48 horas, foi coletada uma amostra de 10 mL de sangue venoso das 

voluntárias para análise do estresse oxidativo, dos marcadores de dano muscular e 

dos biomarcadores inflamatórios plasmáticos, antes da realização do primeiro 

treinamento e 30 minutos após o término desta sessão. 

Tendo o desempenho de 1RM inicial como parâmetro de classificação, as 36 

voluntárias foram subdivididas de forma balanceada em cada um dos três grupos de 

estudo (GUILLES, PUTMAN e BELL, 2006). As voluntárias compareceram por um 

período de 10 semanas ao Laboratório do Treinamento em Musculação (LAMUSC), 

UFMG, Belo Horizonte.  Os grupos realizaram protocolos de treinamento, com 

progressão no número de séries, iniciando com 3 séries nas primeiras 6 sessões de 

treinamento, aumentando para 4 séries por mais 6 sessões e finalizando com 5 

séries até o final das 30 sessões de treinamento (10 semanas de treinamento), de 6 

repetições a 60% de 1RM (do último teste realizado antes da sessão) com pausa de 

180s entre as séries, duração da repetição de 6s e diferentes durações das ações 

musculares, sendo: 1 - grupo com duração da ação muscular concêntrica (CON) de 

1s e a duração da ação muscular excêntrica (EXC) de 5s (1:5); 2 - grupo com 

duração da ação muscular CON de 3s e EXC de 3s (3:3) e 3 - grupo com duração 

da ação muscular CON de 5s e EXC de 1s (5:1). A cada duas semanas, foram 
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realizados testes de 1RM com todos os grupos experimentais antes da realização do 

protocolo de treinamento, para que o peso (intensidade) utilizado estivesse dentro 

das configurações adotadas inicialmente (EMA et al., 2013).  

Durante a 1ª e a 29ª sessões de treinamento, foram colhidas amostras de 10 

mL sangue antes e após 30 minutos do término do treinamento. Após 72h da última 

sessão de treinamento, foram repetidos os testes de 1RM com todas as voluntárias 

dos grupos experimentais. Após no mínimo 72h dos testes de 1RM todas as 

voluntárias foram encaminhados para uma nova avaliação de RMC. O desenho 

experimental do estudo pode ser visualizado na Figura 1. 

 

Figura 1. Desenho experimental do estudo. Esquema representativo, em dois modelos (a e b), da 
coleta de dados. Antrop = Antropometria, para caracterização da amostra; AST = Área de Secção 
Transversa do músculo por Ressonância Magnética; 1RM = Teste de Uma Repetição Máxima para 
avaliação da capacidade de força máxima e     coleta de sangue para análise dos biomarcadores 
plasmáticos, antes e 30 minutos após o exercício. 
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3.3. Cuidados éticos 

Este estudo respeitou todas as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional 

em Saúde envolvendo pesquisas com seres humanos (Resolução 466/2012) e foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos - UFMG (CAAE 

30594714.0.1001.5149). Antes de iniciar qualquer atividade neste projeto, as 

voluntárias receberam todas as informações quanto aos objetivos, ao processo 

metodológico do projeto, bem como os possíveis riscos e benefícios de participação 

no estudo. As voluntárias assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e estavam cientes de que a qualquer momento poderiam deixar 

de participar da pesquisa. Foram tomadas precauções no intuito de preservar a 

privacidade das voluntárias, sendo que a saúde e o bem estar delas estavam sempre 

acima de qualquer outro interesse.  

 

3.4. Procedimentos 

 

Inicialmente foram realizadas as medidas de massa corporal, estatura e o 

percentual de gordura. A massa corporal foi obtida por meio de uma balança 

antropométrica (FILIZOLA, Brasil) com precisão de 0,1 kg, enquanto a estatura foi 

registrada através de estadiômetro acoplado a balança, com precisão de 0,5cm 

(FILIZOLA, Brasil). O Percentual de gordura foi avaliado por meio da técnica de 

dobras cutâneas e o seu cálculo foi realizado de acordo com o protocolo utilizado 

por Jackson e Pollock (1978). 

Neste primeiro dia de coleta, após a avaliação descrita acima, foi agendado o 

primeiro exame de ressonância magnética computadorizada (RMC) para a 

determinação da área de secção transversa (AST) dos músculos que compõem o 

quadríceps. Para a realização deste exame, as voluntárias permaneceram por 

aproximadamente 20 minutos, em decúbito dorsal, em uma maca com as pernas 

totalmente estendidas e com os músculos relaxados. A ressonância magnética é um 

exame que tem como princípio básico a interação de campos magnéticos com os 

tecidos do corpo humano, obtendo respostas significativas dos órgãos e estruturas 

da natureza humana. Trata-se de uma técnica não invasiva utilizada com amplo 

sucesso para a determinação de diferentes territórios da anatomia (LIMA, 2004). O 
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procedimento de RMC foi realizado por um técnico capacitado e foi orientado por um 

médico especialista do Laboratório ECOAR, Belo Horizonte, MG. As imagens axiais 

para a determinação da AST foram realizadas no quadríceps direito a 49%, 50% e 

51% da distância entre a borda superior da patela e a espinha ilíaca ântero-superior 

(MELNYCK et al.,2009). Nas imagens foram separadas as AST dos músculos reto 

femoral, vastos medial, lateral e intermédio e apresentadas a média dos três 

resultados (citado como referência de 50%), determinadas através do software Osirix 

5.8 (Figuras 2 e 3).  

 

 

Figura 2. Referência para avaliação de Ressonância Magnética do Quadríceps. Imagem obtida a partir da 
Ressonância Magnética Computadorizada de uma das voluntárias, para referência de 
posicionamento dos pontos de corte. A linha em verde mede o tamanho do fêmur e a linha amarela 
representa 50% da distância entre a borda superior da patela e a espinha ilíaca ântero-superior. 



33 
 

 

Figura 3. Ressonância Magnética - Corte a 50%. Imagem obtida a partir da Ressonância Magnética 
Computadorizada de uma das voluntárias. Corte a 50% da distância entre a borda superior da patela 
e a espinha ilíaca ântero-superior. Marcação realizada através o softerware Osirix 5.8 para cálculo da 
Área de Secção Transversa dos músculos Reto Femoral (RF), Vasto Lateral (VL), Vasto Intermédio 
(VI) e Vasto Medial (VM). 

 

Quanto ao exercício físico, foi solicitado às voluntárias que se posicionassem 

de forma mais confortável possível no aparelho extensor de joelhos na posição 

sentada. Foram registrados todos os ajustes necessários para a execução do 

exercício, permitindo assim que este posicionamento fosse replicado em todos os 

procedimentos e sessões de coleta posteriores.  

Todos os testes e treinamentos foram realizados em banco extensor de 

joelhos da marca ®Master Equipamentos, que foi adaptado para permitir a 

realização do estudo. O aparelho tem um braço de resistência decorrente do camus 

variando de 0,504 m a 0,529 m ao longo de amplitude de movimento. O aparelho do 

presente estudo foi ajustado para manter um ângulo entre o encosto e o banco de 

110º. Um cinto colocado próximo à crista ilíaca, prendia as voluntárias junto ao 

banco minimizando desta forma os efeitos de movimentos compensatórios no 

quadril. O aparelho possuía ajuste no banco permitindo um deslocamento para 

frente ou para trás e com isto um melhor alinhamento do eixo de rotação dos 

joelhos, com o eixo de rotação do aparelho. Além disto, o aparelho possuía ajustes 

no ponto de contato distal, permitindo que este ficasse próximo à região do 

  

 

 

VL 
VI 

VM 
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tornozelo. Fixo ao eixo de rotação do aparelho, existia um potenciômetro linear de 

10 kΩ, com erro de linearidade de 2%, para a mensuração dos ângulos no aparelho. 

O potenciômetro foi calibrado em todos os dias de testes com a ajuda de um 

goniômetro manual. O aparelho extensor de joelhos e o potenciômetro fixo no eixo 

de rotação podem ser visualizado na Figura 4. 

 

Figura 4. Aparelho extensor de joelhos (a) e potênciometro fixo no eixo de rotação (b). Fonte: Arquivo do 
LAMUSC, UFMG. 

Após o posicionamento das voluntárias foi realizado o teste de 1RM segundo 

Diniz et al. (2014): número máximo de seis tentativas; pausa de cinco minutos; 

progressão gradual do peso mediante percepção das voluntárias e dos avaliadores. 

O peso no aparelho foi progressivamente aumentado até que não fosse possível 
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alcançar 20º de flexão de joelhos na ação concêntrica. Desta forma, o valor de 1RM 

correspondeu ao peso levantado na tentativa anterior. Cada tentativa no teste de 

1RM seguia a mesma sequência: após o posicionamento da voluntária no 

equipamento, conforme a padronização individual, ela realizou uma ação 

concêntrica até alcançar o valor de 20º de flexão de joelhos (0º = joelho estendido) 

e, em seguida, realizou uma ação excêntrica até a posição inicial (Figura 5).  

Após 10 minutos do teste de 1RM, as voluntárias realizaram o protocolo de 

treinamento com a duração das ações musculares determinadas para as sessões de 

treinamento, entretanto com 30% de 1RM. Procedimentos semelhantes a estes, têm 

sido adotadas nos estudos do LAMUSC com o objetivo de familiarizar os voluntários 

com o controle da duração das ações musculares (DINIZ et al., 2014).  

Após os testes iniciais, tendo o desempenho de 1RM como parâmetro de 

classificação, as voluntárias foram subdivididas de forma balanceada em cada um 

dos grupos experimentais. Todos os grupos treinaram no aparelho extensor de 

joelhos durante 10 semanas, seguindo os protocolos de treinamento próximos ao 

estudo de Tanimoto e Ishii (2006), que verificaram aumentos no desempenho no 

teste de 1RM e na AST do quadríceps, também utilizando o exercício extensor de 

joelhos. Os protocolos foram constituídos de séries progressivas, sendo 3 séries nas 

6 primeiras sessões de treinamento, aumentando para 4 séries nas próximas 6 

sessões e finalizando com 5 séries até o término do período de treinamento, de 6 

repetições a 60% de 1RM, com uma pausa de 180s entre as séries e duração da 

repetição de 6s (Figura 5). A única diferença na configuração dos protocolos destes 

grupos experimentais foi a duração das ações musculares, sendo:  

1 - Duração da ação muscular concêntrica de 1s e excêntrica de 5s (1:5) 

2 - Duração da ação muscular concêntrica de 3s e excêntrica de 3s (3:3) 

3 - Duração da ação muscular concêntrica de 5 s e excêntrica de 1s (5:1) 
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Figura 5. Treinamento no banco extensor de joelhos. Nota-se na figura a presença de um computador 
no qual continha metrônomo que auxiliava no controle da duração das ações musculares através de 
estímulos sonoro e visual.  Fonte: Arquivo do LAMUSC, UFMG. 

 

Como critério de interrupção do exercício, adotou-se a voluntária não manter 

a duração das ações musculares estabelecidas ou realizar uma amplitude 

incompleta de movimento durante duas repetições seguidas. Para ajudar as 

voluntárias a manterem as durações das ações musculares durante o treinamento 

foi utilizado um metrônomo, acoplado a um computador portátil, que emitia estímulos 

auditivos e visuais.  

A cada duas semanas, na primeira sessão semanal, foram realizados novos 

testes de 1RM com todos os grupos experimentais antes da realização do protocolo 

de treinamento, para que o peso (intensidade) utilizado, estivesse dentro das 

configurações adotadas inicialmente (EMA et al., 2013). Adotou-se um período de 10 

minutos de intervalo entre o teste de 1RM e o treinamento. Estes testes de 1RM 

foram realizados de acordo com o procedimento descrito anteriormente. 

Os testes de 1RM foram repetidos 48 a 72 horas após a última sessão de 

treinamento com todas as voluntárias. Após 72 h destes testes finais (última sessão 

de treinamento) as voluntárias foram encaminhadas para uma nova avaliação de 

RMC.  
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Nas sessões de treinamento em que ocorreram as coletas de sangue (1o e  

29o sessões), foram coletadas amostras de 10 mL de sangue  antes e 30 minutos 

após o término do protocolo de treinamento. Todas as coletas de sangue foram 

realizadas por profissional habilitado, por meio de punção venosa na veia antecubital 

e em local adequado (Laboratório de Fisiologia do Exercício – EEFTO - UFMG). O 

sangue foi coletado em tubos com EDTA e posteriormente centrifugado (1500 rpm a 

4º C). O plasma e os eritrócitos foram armazenados a -80ºC para posterior análise 

dos biomarcadores de lesão muscular (lactato desidrogenase  - LDH e creatina 

quinase - CK) por método cinético UV, para os biomarcadores de regulação redox 

catalase (CAT), superóxido dismutase (SOD), substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) e capacidade antioxidante total do plasma (Frap), por método 

enzimático colorimétrico e para os biomarcadores inflamatórios plasmáticos (CCL2, 

IL-8 e CCL5) pelo método enzimático por imunoensaio “ELISA” e por citometria de 

fluxo (“método CBA”) para IL-10 TNF e IFN-g.  

 

3.4.1. Biomarcadores de lesão muscular  

 

A determinação da atividade da enzima LDH se deu por método cinético UV, 

utilizando-se de Kit LDH Liquiform. Para tanto os volumes propostos no protocolo 

citado pelo fabricante, foram adaptados para a avaliação realizada em placa de 96 

poços, sendo as leituras realizadas a temperatura de 38oC.  

Para a execução da técnica foram necessárias duas soluções que formavam 

o reagente de trabalho, após mistura em proporção de 4:1. Para a avaliação da 

cinética, inicialmente foram pipetados 5µL de amostra por coluna da placa de 96 

poços, para logo em seguida pipetar 250 µL do reagente de trabalho, por poço. A 

placa era então imediatamente transferida para o leitor de ELISA (Molecular Device 

Spectramax 340 PC 384) que era mantido a 38oC de temperatura. A leitura da 

absorbância foi feita a cada minuto por 5 minutos. Para efeito de cálculo foram 

utilizados os valores obtidos após 1 e 3 minutos da homogeneização. O decréscimo 

da absorbância em 340 nm, devido a oxidação do NADH, é proporcional à atividade 

da LDH na amostra. 
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Para a determinação da atividade da enzima creatina quinase (CK), também 

se utilizou do método cinético UV, utilizando-se de Kit da Labtest (CK-NAC 

Liquiform), tendo como base, que a CK catalisa a desfosforilação da creatina fosfato 

para produzir adenosina trifosfato (ATP), a qual reage com a glicose na presença da 

hexoquinase (HK) formando glicose-6-fosfato. A glicose-6-fosfato na presença de 

glicose-6-fosfato desidrogenase (G-6-PDH) é oxidada a fosfogluconato (6-PG) e 

reduz o NADP a NADPH. A velocidade de incremento na absorvância em 340 nm é 

proporcional à atividade do CK na amostra. 

Para a execução da técnica foram necessárias duas soluções. A primeira 

(solução 1) contendo acetato de imidazol, glicose, EDTA, NADP, Hexoquinase, 

acetato de magnésio e N-acetilcisteína. A segunda (solução 2) continha glicose-6-

fosfato-desidrogenase, creatina fosfato, ADP, AMP e diadenosina pentafosfato. A 

solução 1 foi então misturada com a solução 2 na proporção de 4:1. Então 

adicionou-se em um tubo 500 µL dessa mistura e 10µl da amostra de plasma. Após 

homogeneização o conteúdo foi transferido para uma cubeta de quartzo 

termostatizada em banho maria a 38oC e aguardou-se 2 minutos antes das leituras, 

sendo a primeira logo após a transferência da cubeta para o espectrofotômetro UV 

1601 (UV visible Spectrophotometer Shimadzu)  e, a segunda, 2 minutos após. O 

com comprimento de onda utilizado para as leituras foi de 340nm. 

 

3.4.2. Biomarcadores de regulação redox  

 

Para avaliação dos biomarcadores de regulação redox, inicialmente foi 

realizado uma lise eritrocitária. O lisado eritrócitário foi preparado como descrito por 

Glass e Gershon (1981). Para isso, 450µL (1,5 vezes o volume de eritrócitos) de 

tampão fosfato de potássio (5mM, pH 7,0) foram adicionados a 300µL de eritrócitos. 

A suspensão foi congelada e descongelada 3 vezes, e na sequência centrifugada a 

12.000xg, por 30 minutos, a temperatura ambiente. Logo após, à 250µL do 

sobrenadante do lisado eritrocitário foram acrescentados 312,5 µL (1,25 vezes o 

volume de sobrenadante) de clorofórmio e etanol gelados e 500µL (2 vezes o 

volume do sobrenadante) de tampão fosfato de potássio (5mM, pH 7,0). Essa 

mistura ficou 10 minutos em agitação e foi centrifugada a 12.000xg, por 30 minutos. 

O sobrenadante do lisado eritrocitário foi utilizado para análise da atividade das 



39 
 

enzimas antioxidantes superóxido dismutase e catalase, e para o TBARS, conforme 

descrito a seguir. 

A concentração de proteína das amostras 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). As 

medidas foram realizadas em duplicata.   

A reação do ácido tiobarbitúrico com o malondialdeído (MDA), principal 

produto da peroxidação lipídica, foi utilizado para determinar a concentração de 

TBARS, de acordo com o método descrito por Ohkawa et al. (1979). Alíquotas do 

lisado eritrocitário (0,3 mL) foram adicionadas a 0,25 mL de ácido acético (2,5M; pH 

3,4), 0,25 mL de ácido tiobarbitúrico 0,8% (SIGMA, EUA) e 0,2 mL de água miliq. 

Essa mistura foi homogeneizada e aquecida a 90°C durante 90 minutos. Decorrido 

esse período, as amostras foram centrifugadas durante 5 minutos a 5.000xg 

(Thermo Electron Led GMBH D37520, Alemanha) e 0,250 mL do sobrenadante foi 

transferido para uma placa de 96 poços de fundo chato. Na sequência, a leitura da 

absorbância foi realizada em leitor de microplacas (SpectraMax®190, Molecular 

Devices, Sunnyvale, CA, EUA), a 532 nm. Uma curva padrão com valores 

conhecidos de MDA (1,1,3,3-tetrametoxipropano) (Sigma, EUA) a 0,03 mM foi 

construída e submetida às mesmas condições da amostra para estimativa da 

concentração de TBARS nas amostras analisadas, expressas em nmol MDA/mg de 

proteínas e as medidas foram realizadas em duplicata.  

O ensaio da capacidade antioxidante total do plasma pelo método de redução 

do ferro (FRAP) foi realizado de acordo com Benzie e Strain (1996). A capacidade 

de redução do complexo da forma férrica Fe3+-TPTZ (ferri-tripiridiltriazina) para a 

ferrosa Fe2+-TPTZ (ferroso-tripiridiltriazina) dos antioxidantes plasmáticos, em pH 

ácido, define seu poder antioxidante. Para a confecção do reagente FRAP, 25 mL de 

tampão acetato de sódio (0,3M, pH 3,6) foi acrescentado a 2,5 mL de TPTZ (SIGMA, 

EUA) (10mM) e depois misturado a 2,5 mL de FeCl3.H2O (20mM). A uma alíquota de 

530µL do reagente Frap foram adicionados 70µL de plasma. Essa mistura foi 

homogeneizada e incubada no escuro, a 37°C por 30 minutos. Depois de resfriada 
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por 10 minutos as amostras foram analisadas, em duplicata, em leitor de 

microplacas (SpectranMax®190, Molecular  Devices, EUA), a 593nm. A capacidade 

antioxidante total do plasma foi expressa em equivalentes de Fe2+ determinada a 

partir da curva padrão de concentrações conhecidas de FeSO4 e normalizada pela 

quantidade de proteína na amostra, resultados expressos como µg FeSO4/mg de 

proteína.  

A atividade da SOD foi realizada de acordo com Maklund e Maklund (1974), 

com adaptações. Foi adicionado 1mL de tampão fosfato de potássio (50mM, pH 7,8) 

contendo 1mM de ácido dietilenotriaminopentacético (DTPA-Sigma, EUA) a 0,09 mL 

do lisado eritrocitário. A reação foi iniciada com a adição de  pirogalol (Sigma, USA) 

(0,2mM). A leitura foi realizada durante 250 segundos à 37ºC no leitor de 

microplacas (SpectranMax®190,  Molecular  Devices, EUA), a 420 nm, em duplicata. 

A atividade da enzima, expressa em U/mg de proteína, foi determinada a partir da 

capacidade da superóxido dismutase em inibir a autoxidação do pirogalol, onde 1U = 

50% de inibição da autoxidação do pirogalol. 

A determinação da atividade da enzima antioxidante catalase foi realizada 

através da metabolização do peróxido de hidrogênio (H2O2), pelo decaimento da 

absorbância do peróxido de hidrogênio (H2O2), em espectrofotômetro, de acordo 

com adaptações do método descrito por Nelson e Kiesow (1972).  Foram 

adicionados 1,4 mL de tampão fosfato (50mM, pH 7,0) em uma alíquota (0,015mL) 

do lisado eritrocitário, e em seguida adicionado 0,055mL de substrato (H2O2 Sigma, 

EUA, 3M). A leitura foi realizada durante 1 minuto à 25°C em espectrofotômetro a 

240nm (SpectranMax®190,  Molecular  Devices, EUA), em duplicata. A atividade da 

catalase foi expressa em ΔE/min/mg de proteína, sendo que ΔE corresponde a 

variação da atividade da enzima durante um minuto. 

 

3.4.3. Biomarcadores inflamatórios plasmáticos  

 

Para a determinação das quimiocinas CCL2, CCL5 e IL-8 foram utilizados kits 

para detecção dos marcadores inflamatórios da fabricante R&D Systems Inc., 

Minneapolis, USA. Para a sensibilização das microplacas de 96 poços foram 

adicionados 100μl/poço dos anticorpos monoclonais contra a proteína a ser dosada, 



41 
 

diluídos em PBS contendo 0.1% de albumina de soro bovino - BSA (SIGMA), sendo 

estas placas incubadas “overnight” à temperatura ambiente. Anticorpos não 

adsorvidos pelas placas foram descartados, por inversão e sucessivas lavagens em 

PBS-Tween. As placas foram bloqueadas com 300μl/poço de uma solução contendo 

PBS-BSA 1%, durante 1 hora a 37°C. A seguir as placas foram novamente lavadas. 

Após o bloqueio foram adicionados 25μl das amostras de plasma e 100μl dos 

padrões para cada marcador. Após 2 horas de incubação foi novamente realizado o 

processo de lavagem e adicionados 100μl dos anticorpos biotinilados de detecção, 

anti-citocina/quimiocina usando diferentes diluições em PBS, pH 7,4 com 1% de 

albumina bovina e incubadas duas horas a temperatura ambiente, seguindo-se a 

lavagem. Em seguida foram adicionados 100μl/poço de estreptoavidina HRP (R&D 

Systems Inc., Minneapolis, USA) em diluição de 1:200 em PBS com 1% de albumina 

bovina e posterior incubação a temperatura ambiente durante 20 min. As placas 

foram novamente lavadas e adicionados 100μl da solução substrato por poço 

(mistura diluída 1:1 de peróxido do hidrogênio e tretrametilbenzidina), seguido de 

incubação por 20-30 min em temperatura ambiente. A reação foi interrompida 

acrescentando-se 50μl de H2SO4  1M por poço. A densidade óptica foi determinada 

utilizando leitor de microplacas com filtro de 450ɳm. A quantificação dos mediadores 

inflamatórios presentes nas amostras foi determinada utilizando a densidade óptica 

obtida com a curva padrão de concentrações conhecidas e analisadas pelo software 

SOFTmax PRO 4.0.  

As dosagens de IL-10, TNF e IFN-g foram realizadas adaptando o protocolo 

de Campi-Azevedo et al (2011) através de Citometria de Fluxo. Foi utilizado um Kit 

BD™ Cytometric Bead Array  (CBA, BD Biosciences, San Diego, USA). As amostras 

utilizadas para estas análises não foram diluídas. Uma série de nove diluições em 

padrão fornecido foi realizada para obter a curva padrão. “Beads” mistos de capturas 

de citocinas foram adicionados e a amostra incubada a 25oC em ambiente escuro 

por 90 min. Logo após a incubação, as amostras foram lavadas com tampão de 

lavagem e centrifugadas por 7 min a 600g em 18 oC. O sobrenadante foi descartado 

e as “beads” incubadas com 3 anticorpos anti-citocina conjugados com Ficoeritrina a 

25oC por mais 90min no escuro. As ‘beads” foram lavadas novamente e 

ressuspensas em tampão de lavagem e imediatamente analisadas utilizando um 



42 
 

FACSCanto II™. Estas dosagens foram realizadas na Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no Laboratório de Biologia Celular. 

 

3.5. Análise estatística 

Para comparação entre os valores médios das variáveis de caracterização da 

amostra, área de secção transversa dos músculos do quadríceps (AST) e dos testes 

de 1RM, o modelo utilizado foi o do delineamento inteiramente casualizado, sendo 

realizada análise de variância para comparação entre os grupos. No caso da AST a 

variável resposta foi a diferença entre o pós e o pré treinamento. Assim, além da 

análise e de variância, para cada programa, foi feito um teste t para verificar se a 

média de cada grupo era estatisticamente diferente de zero.  

Para os parâmetros de avaliação da regulação redox, citocinas, quimiocinas, 

LDH e CK, também foi considerado um delineamento inteiramente casualizado, 

sendo que os três fatores estudados (grupos, sessões e resposta aguda) estavam 

dispostos em uma estrutura de parcelas sub-subdivididas no tempo (HINKELMANN 

e KEMPTHORNE, 2008). Cada parcela correspondeu a uma voluntária, e o fator de 

parcela correspondeu aos diferentes grupos. A primeira subdivisão das parcelas 

correspondeu às sessões de treinamento (fator de subparcela). Para cada 

voluntária, em cada sessão foi realizada uma coleta de sangue antes e depois do 

exercício, tendo-se assim uma avaliação "pré" e "pós" (resposta aguda), a qual 

correspondeu à segunda subdivisão no tempo (fator de sub-subparcela). Para 

análise dos dados foi utilizado o "Proc Mixed" do software SAS (LITTEL et al., 1996). 

No caso de haver diferença significativa foi realizado o teste de Tukey para 

identificar onde residiam tais diferenças. Uma vez que o número de voluntárias 

variou entre os grupos (caracterizando um desbalanceamento), para o teste de 

Tukey foram utilizadas médias de quadrados mínimos, e não médias aritméticas 

simples. Quando ocorre desbalanceamento, como no presente estudo, os fatores 

presentes no modelo estatístico não são ortogonais entre si, o que faz com que as 

médias aritméticas contenham efeitos de diferentes fatores simultaneamente. As 

médias de quadrados mínimos, por outro lado, contêm apenas o efeito do fator de 

interesse, sendo portanto mais apropriadas. 
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Para atender à pressuposição de normalidade, necessária para os testes F e 

de Tukey, foi feita uma análise de resíduos, descartando-se observações com 

resíduos padronizados superiores a 2,4 em valor absoluto, as quais foram 

consideradas “outliers”. Contudo, se isto resultasse em um descarte muito grande de 

observações (superior a 10), optou-se por um procedimento alternativo, para evitar 

grande perda de informação. Assim, para as variáveis CK, CCL2 e IL-8, foi utilizada 

o método de Box e Cox (1964), o qual busca uma melhor transformação dos dados, 

de maneira que a distribuição dos resíduos (levando-se em conta o modelo 

estatístico utilizado) se aproxime da distribuição normal. A busca por essa melhor 

transformação foi feita pela função “boxcox” da linguagem R (R CORE TEAM, 2016), 

e o teste de normalidade de resíduos foi o proposto por Shapiro-Wilk, utilizando a 

função “shapiro.test”, também da linguagem R.O nível de significância adotado para 

as análises foi de p ≤0,05.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Resultados referentes à caracterização da amostra 

 

As voluntárias participantes desta pesquisa (n=35) foram agrupadas e a 

média e desvio padrão da idade, dos parâmetros antropométricos e das cargas 

máximas dos testes iniciais de força estão representados na Tabela 2 para 

caracterização da amostra e definição, posterior, dos grupos de treinamento.  

 

Tabela 2. Dados gerais de caracterização da amostra. 

Voluntárias 

N=35 

Idade 

 

(anos) 

Massa 

Corporal 

(Kg) 

Estatura 

 

(cm) 

Percentual 

de gordura 

(%) 

Primeiro 

teste 1RM 

(Kg) 

Segundo  

teste 1RM 

(Kg) 

Média 

Desvio Padrão 

21,1 

±2,5 

58,8 

±7,8 

161,9 

±5,5 

24,7 

±4,9 

34,07 

±6,92 

34,66 

±7,53 

N = número de voluntárias; 1RM = Uma repetição máxima; Kg = quilogramas; cm = centímetros e % 

percentual. 

 

Em um segundo momento, antes do início dos treinamentos, estas voluntárias 

foram agrupadas de acordo com os resultados obtidos no segundo teste de 1RM e 

dividas pelos três grupos experimentais (Tabela 3). Não foi observada diferença 

estatística significativa entre os grupos para os resultados de força máxima (1RM). 

Além disso, não foram observadas diferenças significativas para os demais 

parâmetros de caracterização da amostra. 
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Tabela 3. Dados médios e do desvio padrão por grupo experimental da caracterização da 
amostra 

Grupo /  

Voluntárias 

Idade 

 

(anos) 

Massa 

Corporal 

(kg) 

Estatura 

 

(cm) 

Percentual 

de gordura 

(%) 

Primeiro 

teste 1RM 

(Kg) 

Segundo  

teste 1RM 

(Kg) 

(5:1) 

N = 11 

(3:3) 

N =12 

(1:5) 

N = 12 

20,8 

±2,0 

21,3 

±3,5 

21,3 

±1,9 

57,3 

±8,0 

60,4 

±8,3 

59,6 

±7,7 

160,6 

±6,0 

162,9 

±6,0 

162,1 

±5,1 

23,8 

±4,0 

25,0 

±4,7 

25,7 

±5,9 

34,8 

±8,0 

33,7 

±7,1 

33,8 

±6,2 

35,6 

±8,4 

34,8 

±7,9 

34,9 

±7,0 

Grupos (5:1) =5s de ação muscular concêntrica por 1s de ação muscular excêntrica; (3:3) =3s de 
ação muscular concêntrica por 3s de ação muscular excêntrica; (1:5) =1s de ação muscular 
concêntrica por 5s de ação muscular excêntrica. 1RM= Uma repetição máxima; N = número de 
voluntárias; Kg = quilogramas; cm = centímetros e % percentual. 
 

 

Na tabela 4, têm-se as informações que caracterizam os contraceptivos 

utilizados, assim como o tempo médio de uso pelas voluntárias. Destaca-se que no 

grupo (1:5), uma das voluntárias fazia uso de contraceptivo injetável, diferente, 

portanto, das demais voluntárias do estudo. Entretanto, ao realizar o estudo 

estatístico dos parâmetros avaliados, o contraceptivo injetável não interferiu sobre os 

resultados encontrados. 
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Tabela 4. Dados médios e do desvio padrão por grupo experimental de caracterização da 
amostra em relação ao tempo de uso e características dos contraceptivos. 

Grupo /  
Voluntárias 

Tempo de 
uso 
(anos) 

Combinado 
Bifásico 

Combinado 
Monofásico 

Uso com 
intervalo 

Uso 
contínuo  

Injetável 

(5:1) 

N = 11 

(3:3) 

N =12 

(1:5) 

N = 12 

2,7 

±1,4 

2,6 

±2,5 

2,6 

±1,8 

1 

 

2 

 

1 

 

10 

 

10 

 

10 

9 

 

9 

 

7 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

0 

 

1 

 

Grupos (5:1) =5s de ação muscular concêntrica por 1s de ação muscular excêntrica; (3:3) =3s de 
ação muscular concêntrica por 3s de ação muscular excêntrica; (1:5) =1s de ação muscular 
concêntrica por 5s de ação muscular excêntrica.  

 

 

4.2. Resultados referentes à caracterização dos métodos de treinamento 

 

Com o objetivo de verificar se os diferentes protocolos de treinamento foram 

seguidos pelas voluntárias, mediu-se a duração das diferentes ações musculares em 

todos os grupos experimentais. Na tabela 5 têm-se a média dos valores obtidos nas 

1ª, 15ª e 29ª sessões de treinamento. Verificou-se que os valores medidos 

condiziam com os valores estipulados em cada protocolo de treinamento. 

 

Tabela 5. Dados por grupo experimental das durações das ações musculares 

Grupo  (5:1) 
CON 

(5:1) 
EXC 

(3:3) 
CON 

(3:3) 
EXC 

(1:5) 
CON 

(1:5) 
EXC 

 

Média (s) 

Desvio 

CV (%) 

 

4,807 

±2,950 

6,129 

 

1,159 

±0,223 

19,229 

 

2,866 

±0,210 

7,339 

 

3,129 

±0,216 

6,910 

 

1,093 

±0,145 

13,278 

 

4,897 

±0,257 

5,240 

Grupos (5:1) =5s de ação muscular concêntrica (CON) por 1s de ação muscular excêntrica (EXC); 
(3:3) =3s de ação muscular concêntrica por 3s de ação muscular excêntrica; (1:5) =1s de ação 
muscular concêntrica por 5s de ação muscular excêntrica. Média em segundos; Desvio = Desvio 
padrão; CV = Coeficiente de Variação e % = Percentual. 
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4.3. Resultados que caracterizam as adaptações ao treinamento e força 

 

Para a avaliação da hipertrofia muscular dos músculos que compõem o 

quadríceps (reto femoral, vasto lateral, vasto intermédio e vasto medial), foram 

utilizados os resultados obtidos através de Ressonância Magnética 

Computadorizada. Na figura 6 têm-se os valores, em percentual, das diferenças nas 

medidas da área de secção transversa dos músculos que compõem o quadríceps 

após 10 semanas treinamento. Não foram observadas diferenças estatísticas 

significativas entre os diferentes protocolos de treinamento (p = 0,9268). Para a 

verificação de efeito de treinamento, ou seja, hipertrofia muscular após as 10 

semanas de treinamento foram observadas diferenças significativas para todas as 

medidas (p < 0,001), exceto para o músculo reto femoral, na situação 3s para ação 

muscular concêntrica por 3s para ação muscular excêntrica (p = 0,1746). 

 

Figura 6. Área de secção transversa dos músculos do quadríceps 

 

Figura 6 – Área de Secção Transversa do Quadríceps.  Valores em percentual (%), da variação da área de 

secção transversa (AST) dos músculos que compõem o quadríceps femoral, medidas antes e depois de 10 
semanas de treinamento nos três protocolos estudados (“1:5” - 1s de ação concêntrica e 5s de ação excêntrica; 
“3:3” - 3s de ação concêntrica e 3s de ação excêntrica; e “5:1” - 5s de ação concêntrica e 1s de ação excêntrica). 
Foram observadas diferenças significativas (*), ou seja, hipertrofia muscular, para todas as medidas (p < 0,001), 
exceto para o músculo reto femoral, na situação 3s para ação muscular concêntrica por 3s para ação muscular 
excêntrica (p = 0,1746). 
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Na figura 7, têm-se os valores para o teste de força de uma repetição máxima 

(1RM), realizados antes e após 10 semanas de treinamento, nas três situações 

experimentais estudas. Observou-se diferença estatística significativa entre os 

valores pré e após10 semanas de treinamento, para os três grupos estudados (p < 

0,001), sem contudo observar diferença entre as situações experimentais (p = 

0,1985).  

 

Antes Depois
30

35
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Figura 7. Uma repetição máxima (1RM). Média de uma repetição máxima em quilogramas (Kg) medidos antes 

do início dos treinamentos (PRÉ) e após as 10 semanas de treinamento (PÓS), para os três protocolos de 
treinamento estudados (“1:5” - 1s de ação concêntrica e 5s de ação excêntrica; “3:3” - 3s de ação concêntrica e 
3s de ação excêntrica; e ”5:1” - 5s de ação concêntrica e 1s de ação excêntrica). 

*
 = diferença entre as medidas 

Pré e Pós treinamento (p<0,001). 

  

 

4.4. Resultados dos biomarcadores de lesão muscular 

 

Os valores da atividade da lactato desidrogenase (LDH) encontram-se 
representados na figura 8. Não foram observadas diferenças estatísticas 
significativas para os diferentes protocolos de treinamento, sessões de treinamento 
e respostas agudas do exercício. Também não foram observadas interações 
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significativas entre sessões, resposta aguda e resposta crônica do exercício. 

PRÉ PÓS PRÉ PÓS
0

100

200

300
(1:5)

(3:3)

(5:1)

1ª sessão 29ª sessão

L
D

H
 (

U
/L

)

 

Figura 8. Atividade da enzima lactato desidrogenase (LDH). Valores da atividade da LDH nas duas sessões 

de treinamento estudadas e nos diferentes protocolos de exercício (“1:5” - 1s de ação concêntrica e 5s de ação 
excêntrica; “3:3” - 3s de ação concêntrica e 3s de ação excêntrica; e ”5:1” - 5s de ação concêntrica e 1s de ação 
excêntrica), sendo as medidas realizadas antes do exercício (PRÉ) e 30 minutos após o exercício (PÓS).   

 

Na figura 9, têm-se os dados da atividade da enzima creatina quinase (CK). 

Não foram observadas interações estatisticamente significativas, porém observou-se 

diferença entre os protocolos de treinamento (p=0,0251), sendo que o método (3:3) 

apresenta valores menores quando comparado com os demais protocolos 

estudados. Também se observou diferença nas respostas agudas ao exercício 

(p=0,0002),, ou seja, os valores após o exercício (PÓS) foram maiores do que os 

medidos pré-exercício (PRÉ). 



50 
 

PRÉ PÓS PRÉ PÓS
0

50

100

150

200

250

(1:5)

(3:3)

(5:1)

1ª sessão 29ª sessão

#

#

#

#

&

&
C

K
 (

U
/L

)

 

Figura 9. Atividade da enzima cretina quinase (CK). A atividade da CK medida antes (PRÉ) e 30 minutos após 

exercício (PÓS) de extensão de joelhos (resposta aguda ao exercício), na 1
o
 e 29

o
 sessões de treinamento, nos 

três protocolos de treinamento estudados (“1:5” - 1s de ação concêntrica e 5s de ação excêntrica; “3:3” - 3s de 
ação concêntrica e 3s de ação excêntrica; e ”5:1” - 5s de ação concêntrica e 1s de ação excêntrica). Foi 
observada diferenças significativas (p<0,05) entre os métodos de treinamento estudados, ou seja, a atividade da 
CK foi menor no método de treinamento “3:3” ( 

# 
). Também se observou diferença estatística para as respostas 

agudas ao exercício ( 
& 

).  

 

4.5. Resultados dos biomarcadores de regulação redox 

Os valores referentes à atividade da enzima antioxidante catalase (CAT), 

encontram-se representados na figura 10. Não foram observadas diferenças 

estatísticas significativas para os diferentes protocolos de treinamento, sessões de 

treinamento e respostas agudas do exercício. Também não foram observadas 

interações significativas.  
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Figura10. Atividade da enzima Catalase (CAT). A atividade da CAT  nas duas sessões de treinamento 

estudadas e nos diferentes protocolos de exercício (“1:5” - 1s de ação concêntrica e 5s de ação 
excêntrica; “3:3” - 3s de ação concêntrica e 3s de ação excêntrica; e ”5:1” - 5s de ação concêntrica e 1s 
de ação excêntrica), sendo realizadas antes do exercício (PRÉ) e 30 minutos após o exercício (PÓS).   

 

Na figura 11, são apresentados os dados da atividade da enzima antioxidante 

superóxido dismutase (SOD) nos eritrócitos. Não foram observadas diferenças 

estatísticas significativas para os diferentes protocolos de treinamento e sessões de 

treinamento. No entanto foi observada diferença nas respostas agudas ao exercício 

(pré x pós exercício), independente do protocolo de treinamento (p=0,0308)  
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Figura 11. Atividade da enzima superóxido dismutase (SOD). A atividade da SOD nos três protocolos de treinamento 
estudados (“1:5” - 1s de ação concêntrica e 5s de ação excêntrica; “3:3” - 3s de ação concêntrica e 3s de ação 
excêntrica; e ”5:1” - 5s de ação concêntrica e 1s de ação excêntrica), medida antes do exercício (PRÉ) e 30 
minutos após o exercício (PÓS), sendo então considerada resposta aguda ao exercício e ao longo de duas 
diferentes sessões de treinamento. Foi observada diferenças significativas (p<0,05) nas respostas agudas ao 
exercício (

&
)  
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Os dados referentes à peroxidação lipídica em eritrócitos, avaliados pelo 

método de reação de substâncias com o ácido tiobarbitúrico (TBARS), encontram-se 

representados na figura 12. Assim como ocorreu com a atividade da enzima CAT, 

não foram observadas diferenças estatísticas significativas para os diferentes 

protocolos de treinamento, sessões e respostas agudas do exercício. Também não 

foram observadas interações significativas entre os parâmetros citados acima. 
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Figura12. Peroxidação lipídica pelo método de reação de substâncias com ácido tiobarbitúrico nos 
eritrócitos (TBARS). Os valores para TBARS nos três protocolos de treinamento (“1:5” - 1s de ação concêntrica 

e 5s de ação excêntrica; “3:3” - 3s de ação concêntrica e 3s de ação excêntrica; e ”5:1” - 5s de ação concêntrica 
e 1s de ação excêntrica), sendo realizadas antes do exercício (PRÉ) e 30 minutos após o exercício (PÓS), nas 
duas sessões de treinamento apresentadas. Não foram observadas diferenças ao longo do tempo de 
treinamento, nas respostas agudas ao exercício e entre os diferentes protocolos de treinamento estudados. Não 
sendo observadas interações estatisticamente significativas (p > 0,05). 

  

Na figura 13 tem-se a avaliação da capacidade antioxidante total do plasma, 

pelo método de redução do ferro (Frap). Após análise de variância verificou-se 

diferença significativa ao longo das sessões de treinamento (p = 0,0300), ou seja, a 

os valores da 29ª sessão foram maiores do que os valores da 1ª sessão de 

treinamento. Também foi observada uma interação “tempo x tratamento” (p=0,0009), 

sendo os valores para o método de treinamento “1:5” (1s de ação concêntrica por 5s 

de ação excêntrica) menor na 1o sessão de treinamento, quando comparado com ele 

mesmo na 29o sessão e também quando comparado com o método “3:3” (3s de 

ação concêntrica por 3s de ação excêntrica) na 1o sessão de treinamento.  
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Figura 13. Capacidade antioxidante total do plasma por redução do Ferro (Frap). Os valores referentes a 

capacidade antioxidante total do plasma medidos antes do exercício (PRÉ) e 30 minutos após o exercício (PÓS), 
em diferentes sessões de treinamento (1ª e 29ª sessões), para os três protocolos de treinamento estudados 
(“1:5” - 1s de ação concêntrica e 5s de ação excêntrica; “3:3” - 3s de ação concêntrica e 3s de ação excêntrica; e 
”5:1” - 5s de ação concêntrica e 1s de ação excêntrica).  Encontrou-se diferença estatística significativa entre as 
sessões de treinamento (*) e interação entre método de treinamento e as sessões, sendo os valores do grupo 
“1:5” na 1

o
 sessão de treinamento menor do que na 29

o
 sessão e também menor do que os valores do grupo 

“3:3” na primeira sessão de treinamento (
#
). 

 

4.6. Resultados dos biomarcadores inflamatórios plasmáticos 

 

Os resultados para as citocinas IFN-g, TNF e IL-10, medidas por meio de 

citometria de fluxo (CBA) serão apresentados em valores de intensidade média de 

fluorescência (MFI), (PINHEIRO et al., 2013). Portanto, na figura 14, são 

apresentados os dados da MFI para o IFN-g. Não foram observadas diferenças 

estatísticas significativas para os diferentes protocolos de treinamento e nas 

respostas agudas ao exercício. No entanto foi observada diferença entre as sessões 

de exercícios, independente do protocolo de treinamento (p=0,0015). 
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Figura 14. Intensidade média de fluorescência (MFI) do interferon-gama (IFN-g). As medidas para IFN-g nos 

três protocolos de treinamento estudados (“1:5” - 1s de ação concêntrica e 5s de ação excêntrica; “3:3” - 3s de 
ação concêntrica e 3s de ação excêntrica; e ”5:1” - 5s de ação concêntrica e 1s de ação excêntrica), nas 
respostas agudas ao exercício, antes do exercício (PRÉ) e 30 minutos após o exercício (PÓS) e ao longo de 
duas diferentes sessões de treinamento. Foi observada diferenças significativas (p<0,05) entre as sessões de 
treinamento ( 

* 
).  

 

Na figura 15, também se tem os dados da MIF da citocina pró-inflamatória 

TNF. Não foram observadas interações estatisticamente significativas, porém 

observou-se diferença entre os diferentes protocolos de treinamento (p=0,0117), 

sendo o grupo (1:5) apresentando valores diferentes dos demais protocolos 

estudados. Também se observou diferença nas respostas agudas, ou seja, pré-

exercício versus 30 minutos após o exercício (p=0,0066), sendo os valores pós-

exercício menores do que os medidos pré-exercício e por último diferença ao longo 

do treinamento (p=0,0018), sendo os valores na última sessão de exercício maiores 

do que na primeira sessão de exercício. 
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Figura 15. Intensidade média de fluorescência (MFI) do fator de necrose tumoral (TNF). Valores para o TNF 

nos três protocolos de treinamento estudados (“1:5” - 1s de ação concêntrica e 5s de ação excêntrica; “3:3” - 3s 
de ação concêntrica e 3s de ação excêntrica; e ”5:1” - 5s de ação concêntrica e 1s de ação excêntrica), nas 
respostas agudas ao exercício, ou seja, comparação entre as medidas realizadas antes do exercício (PRÉ) e 30 
minutos após o exercício (PÓS) e ao longo de duas diferentes sessões de treinamento. Ao se comparar os três 
métodos de treinamento foi observado maiores valores, estatisticamente significativo, para o grupo “1:5” 
(p<0,05)( 

# 
), nas respostas agudas ao exercício ( 

& 
) e entre as sessões de treinamento ( 

* 
). 

 

Na figura 16, tem-se a MFI da citocina regulatória IL-10. Não foram 

observadas diferenças estatísticas significativas para os diferentes protocolos de 

treinamento, entretanto observou-se diferença nas respostas agudas ao exercício 

(p=0,0449), sendo os valores pós-exercício menores do que os obtidos pré-

exercício. Também foi observada diferença ao longo do tempo, ou seja, entre as 

sessões de exercícios, independente do protocolo de treinamento (p=0,0003), sendo 

os valores obtidos na última sessão de treinamento maiores do que na primeira 

sessão de treinamento. 
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Figura 16. Intensidade média de fluorescência (MFI) da citocina IL-10. Os valores para IL-10 nos três 

protocolos de treinamento estudados (“1:5” - 1s de ação concêntrica e 5s de ação excêntrica; “3:3” - 3s de ação 
concêntrica e 3s de ação excêntrica; e ”5:1” - 5s de ação concêntrica e 1s de ação excêntrica), nas respostas 
agudas ao exercício, antes do exercício (PRÉ) e 30 minutos após o exercício (PÓS) e ao longo de duas 
diferentes sessões de treinamento. Foi observada diferenças significativas (p<0,05) nas respostas agudas ao 
exercício ( 

& 
) e entre as sessões de treinamento (

*
). 

 

Para as demais citocinas estudadas (CCL2, CCL5 e IL-8) foram utilizados kits 

para detecção dos marcadores inflamatórios pelo método enzimático por 

imunoensaio “ELISA”. Na figura 17, têm-se os dados da concentração da quimiocina 

CCL2. Não foram observadas diferenças estatísticas significativas para os diferentes 

protocolos de treinamento, nem nas respostas agudas ao exercício. Entretanto 

observou-se diferença ao longo do tempo, ou seja, entre as sessões de exercícios, 

independente do protocolo de treinamento (p=0,0006), sendo os valores obtidos na 

última sessão de treinamento maiores do que na primeira sessão de treinamento. 
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Figura 17. Concentração da Quimiocina CCL2. Os valores da concentração de CCL2, para os três protocolos 

de treinamento estudados (“1:5” - 1s de ação concêntrica e 5s de ação excêntrica; “3:3” - 3s de ação concêntrica 
e 3s de ação excêntrica; e ”5:1” - 5s de ação concêntrica e 1s de ação excêntrica), nas respostas agudas ao 
exercício, antes do exercício (PRÉ) e 30 minutos após o exercício (PÓS) e ao longo de duas diferentes sessões 
de treinamento. Foram observadas diferenças significativas (p<0,05) ao longo do treinamento, ou seja, entre as 
sessões de treinamento ( 

* 
). 

 

Na figura 18, observam-se os dados da concentração da quimiocina CCL5. 

Não foram observadas diferenças significativas para os distintos protocolos de 

treinamento, nem para as respostas agudas ou crônicas ao exercício.  
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Figura 68. Concentração da quimiocina CCL5. Os valores das concentrações de CCL5, para os três 

protocolos de treinamento estudados (“1:5” - 1s de ação concêntrica e 5s de ação excêntrica; “3:3” - 3s de ação 
concêntrica e 3s de ação excêntrica; e ”5:1” - 5s de ação concêntrica e 1s de ação excêntrica), nas respostas 
agudas ao exercício, antes do exercício (PRÉ) e 30 minutos após o exercício (PÓS) e ao longo de duas 
diferentes sessões de treinamento.  
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Na figura 19, são apresentados os dados da concentração de IL-8. Não foram 

observadas diferenças estatísticas significativas para os diferentes protocolos de 

treinamento. Entretanto observou-se diferença nas respostas agudas ao exercício, 

sendo que na 29o sessão de treinamento houve uma redução na concentração pós-

exercício de IL-8 em relação ao pré-exercício (p< 0,0001) e também em relação ao 

pós-exercício da 1o sessão de treinamento (p<0,0001). Também foi observada 

diferença ao longo do tempo, ou seja, entre as sessões de exercícios, independente 

do protocolo de treinamento (p=0,0041), sendo os valores obtidos na primeira 

sessão de treinamento maiores do que na 29o sessão de treinamento. 
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Figura 19. Concentração da citocina IL-8. Para a citocina IL-8, tem-se os valores das concentrações 

observados nos três protocolos de treinamento estudados (“1:5” - 1s de ação concêntrica e 5s de ação 
excêntrica; “3:3” - 3s de ação concêntrica e 3s de ação excêntrica; e ”5:1” - 5s de ação concêntrica e 1s de ação 
excêntrica), nas respostas agudas ao exercício, antes do exercício (PRÉ) e 30 minutos após o exercício (PÓS) e 
ao longo de duas diferentes sessões de treinamento. Foi observada diferenças significativas (p<0,05) nas 
respostas agudas ao exercício na 29

o 
sessão de treinamento ( 

& 
) e comparando as respostas após o exercício 

da 1
o 

e 29
o 

sessões de treinamento (
!
). Também foi observado diferença estatística (p<0,05) ao longo do 

treinamento, ou seja, entre as sessões de treinamento (
*
).  
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5. DISCUSSÃO  

Para alcançar o objetivo proposto de avaliar o perfil de biomarcadores 

inflamatórios e de regulação redox, induzidas pelos protocolos de treinamento de 

força com diferentes durações de ações musculares, em mulheres jovens 

destreinadas, inicialmente, determinou-se as características da amostra que seria 

estudada. Ao estudar o gênero feminino, vários autores já observaram influências 

sobre o desempenho em exercícios físicos, das alterações hormonais do ciclo 

menstrual (LEBRUN et al., 1995, HORNUM et al., 1997). Também se cogita, que 

esta variação hormonal poderia interferir nas respostas agudas ao exercício com o 

objetivo de hipertrofia muscular, como por exemplo, um possível efeito protetor do 

estrogênio à lesão muscular (STUPKA et al., 2000;  CARTER et al., 2001; ROTH, 

GAJDOSIK e RUBY, 2001; TIIDUS, 2005; THOMPSON et al., 2006, CONCEIÇÃO et 

al., 2012). Além disso, Sakamaki, Yasuda e Abe (2012), observaram diferenças na 

hipertrofia muscular esquelética e no ganho de força, em mulheres submetidas ao 

treinamento de força em diferentes fases do ciclo menstrual, sendo a hipertrofia e 

ganho de força maior na fase lútea (maiores concentrações de estrogênio e 

progesterona) do que na fase folicular. 

Optou-se, então, por selecionar mulheres usuárias de contraceptivo oral, pois, 

com isso, o ciclo menstrual (taxas de estrogênio e progesterona) sofreria pouca 

variação (CARTER  et al., 2001), fazendo com que  o ambiente hormonal não 

oscilasse tanto quanto de um ciclo no qual somente os hormônios endógenos 

prevalecessem. Embora vários achados apontem neste sentido, estudos definitivos 

sobre a influência do estrogênio sobre danos no músculo esquelético e sobre a 

hipertrofia necessitam de mais investigações (KENDALL e ESTON, 2002; TIDUS, 

2005; SAKAMAKI,  YASUDA e ABE, 2012). Com isso, para garantir homogeneidade 

entre os grupos de treinamento estudados e, minimizando possíveis influências das 

variações hormonais, também se considerou o contraceptivo utilizado para a 

distribuição das voluntárias. Apesar de existir uma voluntária que fazia uso de 

contraceptivo injetável, as análises estatísticas realizadas, excluindo tal voluntária, 

não apresentaram resultados diferentes dos apresentados, por isso se optou por não 

excluí-la do estudo. 
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Outro fator importante em relação à amostra foi a distribuição homogênia das 

voluntárias em relação à força máxima, pois se sabe que o nível de aptidão inicial de 

treinamento influencia as suas adaptações (McARDLE, KATCH e KATCH, 2011; 

KRAEMER et al., 2014). Por se tratar de um estudo que envolve a capacidade 

motora força, entende-se ser a força máxima, critério fundamental para determinar o 

nível de aptidão inicial de treinamento das voluntárias. De acordo com os dados 

apresentados na tabela 3, pode-se observar que os três grupos de estudo possuíam 

voluntárias com as mesmas características para todos os parâmetros analisados, 

principalmente para os níveis de força máxima, que foram utilizados como parâmetro 

principal de distribuição (balanceamento) das voluntárias.   

 Para o controle da execução das ações musculares, de acordo com a 

proposta metodológica do estudo (ação muscular concêntrica de 1s por ação 

muscular excêntrica de 5s; ação muscular concêntrica de 3s por ação muscular 

excêntrica de 3s e ação muscular concêntrica de 5s por ação muscular excêntrica de 

1s), durante o treinamento, as voluntárias contavam com “feedbacks” auditivo e 

visual, fornecido por meio de metrônomo acoplado a um “notebook”. Os resultados 

mostram que as voluntárias conseguiram seguir as diferentes propostas de 

treinamento, permitindo assim fazer as comparações entre os métodos.  

As principais adaptações desejadas com o treinamento de força são o 

aumento da força muscular, influenciada por adaptações neurais e morfológicas, 

avaliadas neste estudo por meio do teste de 1RM (BROW; WEIR, 2001; 

CREWTHER et al., 2006; CORMIE, McGUIGAN e NEWTON, 2011) e o 

desenvolvimento de hipertrofia muscular esquelética, caracterizada pelo aumento da 

área de secção transversa do músculo (AST) à partir da biossíntese de novas 

estruturas envolvidas na contração muscular (GLASS, 2005; CREWTHER et al., 

2006; HOLM et al., 2008; MELNYK et al., 2009; WAKAHARA et al., 2012). Ao 

analisarmos os resultados dos testes de 1RM e da variação da AST dos músculos 

que compõem o quadríceps, se observa que o treinamento proposto foi efetivo para 

atingir os principais objetivos esperados, pois ao final de 10 semanas de 

treinamento, os resultados de 1RM e da AST foram maiores do que os de pré-

treinamento.  
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Analisando especificamente a AST do músculo reto femoral, a 50% da 

distância entre a borda superior da patela e a crista ilíaca ântero-superior (MELNYK 

et al., 2009), não foi observado aumento na área de secção transversa deste 

músculo. Mesmo assim, não se pode afirmar que o treinamento não foi efetivo para 

desenvolver hipertrofia deste músculo em específico. Vários estudos têm verificado 

que a hipertrofia muscular não é uniforme ao longo de todo músculo e pode variar de 

exercício para exercício (MELNYK et al., 2009; WAKAHARA et al., 2012). Em seu 

estudo, Melnyck et al. (2009) verificaram que, em um protocolo de treinamento no 

exercício de extensão de joelhos, ocorreram aumentos diferenciados na AST a 30%, 

50% e 70% da distância entre a borda superior da patela e a espinha ilíaca ântero-

superior, sendo que o aumento na AST a 50% foi significantemente maior que as 

demais. Diniz et al. (dados não publicados), estudando o efeito de protocolos de 

treinamento de força, com diferentes perfis cinéticos, na área de secção transversa 

dos músculos do quadríceps, em diferentes comprimentos, no mesmo grupo de 

mulheres que o presente trabalho, verificaram aumento na hipertrofia muscular do 

reto femural a 70% da distância entre a borda superior da patela e a crista ilíaca 

ântero-superior. A hipertrofia dos músculos que compõem o quadríceps, inclusive do 

reto femoral, comprova a efetividade dos parâmetros de treinamento utilizados para 

o desenvolvimento da hipertrofia muscular esquelética no presente estudo. 

Comparando os três métodos de treinamento, não foi observada diferença no 

ganho de força máxima entre eles. Sabe-se que o teste de 1RM teve por critério de 

interrupção a falha concêntrica, ou seja, a voluntária não conseguir alcançar 20º de 

flexão de joelhos na ação concêntrica (DINIZ et al., 2014). A duração da ação 

muscular concêntrica, no teste de 1RM, possui características próximas ao protocolo 

de treinamento 1:5 (1s de ação muscular concêntrica por 5s de ação muscular 

excêntrica), com isso, devido ao princípio da especificidade do treinamento 

(McARDLE, KATCH, KATCH, 2011) poder-se-ia esperar um melhor desempenho 

para o grupo de voluntárias submetidas a este protocolo. No entanto, este padrão 

não foi observado. Portanto, considera-se que os três métodos de treinamento foram 

igualmente efetivos no aumento da força muscular máxima, medida por meio do 

teste de 1RM. Acredita-se que pelo fato da amostra não ser treinada para exercícios 

de força, o ato de treinar, independente das diferentes durações das ações 

musculares, exerceu a mesma influência para o desenvolvimento da força máxima. 
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Assim como os resultados para a força máxima, não foram observadas 

diferenças entre os protocolos de treinamento para a AST dos músculos que 

compõem o quadríceps. Este resultado difere dos dados observados em estudos 

com as ações musculares sendo realizadas de forma isoladas, que apresentam 

diferenças entre as ações musculares excêntricas, quando comparadas às ações 

concêntricas em vários fatores, inclusive a hipertrofia muscular (CARRASCO et al., 

1999; DURAND et al., 2003; FARTHING e CHILIBECK, 2003; NOSAKA et al., 2003; 

BLAZEVICH et al., 2007; TANIMOTO et al., 2008; BURD et al., 2012; CONCEIÇÃO 

et al., 2012).   

A comparação dos trabalhos com ações musculares isoladas, com o método 

de treinamento utilizado no presente estudo, apresenta uma importante diferença em 

relação, principalmente, à intensidade do exercício para a ação muscular excêntrica. 

A capacidade máxima de força, durante a ação muscular excêntrica, é maior do que 

a capacidade de força máxima, durante a ação muscular concêntrica (FARTHING e 

CHILIBECK, 2003; BLAZEVICH et al., 2007). Com isso, para os exercícios 

realizados de forma contínua (concêntrico e excêntrico) e com carga fixa, com 

intensidades estimadas a partir do teste de 1RM, que leva em consideração a falha 

na ação muscular concêntrica (DINIZ et al., 2014), como no presente estudo, pode-

se afirmar que a intensidade para a ação muscular excêntrica fica subestimada. 

Nestas condições, não é possível comparar os resultados encontrados com os 

estudos que analisaram ações musculares isoladas, muitas vezes realizadas com 

intensidade superior a 100% de 1RM, para as ações musculares excêntricas. Como 

a intensidade é um parâmetro de treinamento fundamental para a produção de 

adaptações ao treinamento (WERNBOM, AUGUSTSSON e THOMEÉ, 2007; 

MARTIN, CARL e LEHNERTZ, 2008; SCHOENFELD, OGBORN e KRIEGER, 2015), 

uma menor intensidade poderia ter limitado essas adaptações produzidas pelos 

protocolos com maiores durações excêntricas. 

Dentre os estudos, que também procuraram verificar diferentes durações das 

ações musculares, dentro do mesmo movimento, com a mesma duração da 

repetição e carga fixa, foram encontrados somente os estudos de Gillies, Putman e 

Bell (2006) e Goto et al. (2009), tendo o estudo de Goto et al. (2009) avaliado 

somente as respostas agudas ao exercício. 
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Gilles, Putman e Bell (2006) avaliaram 28 mulheres que treinaram por 9 

semanas, frequência de 3 vezes semanais, sendo realizadas duas séries de 6 a 

8RM em quatro exercícios de membro inferior  (leg press inclinado, agachamento, 

extensão de joelhos e flexão de joelhos). As voluntárias foram divididas em dois 

grupos, sendo eles: grupo com duração de 6s de ação muscular concêntrica por 2s 

de ação muscular excêntrica (LC), e grupo com duração de ação muscular 

concêntrica de 2s por 6s de ação muscular excêntrica (LE). Os autores observaram 

que o grupo LC foi mais efetivo para a hipertrofia das fibras musculares do tipo I e 

IIA, enquanto o grupo LE somente nas fibras tipo I. Neste estudo, a maior duração 

da ação concêntrica foi mais efetiva no desenvolvimento de hipertrofia muscular, 

diferindo dos nossos resultados e de outros estudos com ações musculares 

isoladas. Entretanto, deve-se ressaltar que o número de exercícios para membros 

inferiores (4 exercícios) e a duração total dos exercícios (8s) foram diferentes do 

presente trabalho, podendo ter contribuído para a diferença nos resultados, já que 

estes dois parâmetros podem influenciar nas adaptações de treinamento 

(KRAEMER; RATAMESS, 2004; TANIMOTO e ISHI, 2006; WERNBOM, 

AUGUSTSSON e THOMEÉ, 2007; MARTIN, CARL e LEHNERTZ, 2008; 

SCHUENKE et al., 2012; SCHOENFELD, OGBORN e KRIEGER, 2015). Destaca-se, 

também, que os métodos utilizados para a análise da hipertrofia muscular foram 

diferentes entre o estudo de Gilles, Putman e Bell (2006) e o presente estudo. A 

análise da hipertrofia muscular realizada pelos autores citados acima foi por biópsia 

muscular, o que permitiu a análise isolada das diferentes fibras musculares. Ao 

realizar a análise da hipertrofia por ressonância magnética, não é possível fazer a 

análise da AST da fibra muscular e nem a sua distinção. Entretanto,  se trata de um 

método que permite analisar a hipertrofia, em uma determinada região do corpo, em 

grupos musculares específicos (LIMA, 2004; MELNYCK et al.,2009).  

Vários estudos, principalmente com ações musculares isoladas, 

demonstraram que as ações musculares excêntricas provocariam mais danos 

musculares durante o exercício (NOSAKA et al., 2003; PEAK et al., 2005; PROSKE 

e ALLEN, 2005; LAZARIN et al., 2009;  CONCEIÇÃO et al., 2012), além disso, com 

o treinamento o músculo esquelético sofreria adaptações, resultando em menos 

danos (LAPOINTE, FREMONT e COTE, 2002; McHUGH, 2003; HIROSE et al., 

2004). Em nosso estudo não foi observada nenhuma alteração para o biomarcador 
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de lesão muscular LDH, enquanto que para a CK foi observada uma resposta 

aguda, aumento na atividade da CK após o exercício, igual para todos os métodos 

de treinamento. Segundo Poprzęcki et al. (2004), Lazarim et al. (2009) e Koch 

(2014), os microtraumas musculares, dependentes do exercício, resultam na 

liberação para a corrente sanguínea de proteínas intracelulares de LDH e CK, sendo 

estas utilizadas como biomarcadores indiretos de dano muscular após o exercício, 

se tornando referência para o acompanhamento de treinamentos em atletas de alto 

rendimento.  

Apesar desta relação entre ação excêntrica e a etiologia do dano muscular, 

Koch (2014) cita que qualquer tipo de ação muscular (concêntrica e isométrica) seria 

capaz de provocar danos no tecido muscular.  Segundo Clarkson et al., (1986), 

comparando três ações musculares distintas (isométrica, excêntrica e concêntrica) 

observou o mesmo aumento na atividade da CK, medidas antes, 5, 10 e 25 horas 

após o exercício, embora os níveis de dor muscular tenham sido maiores no grupo 

excêntrico. Já Willoughby, Vanenk, e Taylor (2003) compararam o efeito de um 

exercício com ação muscular concêntrica e um com ação muscular excêntrica na 

função e dano muscular. Oito homens não treinados realizaram um exercício de 

extensão de joelho, separados por 3 semanas. Em uma das sessões eram 

realizadas sete séries de 10 repetições de ação muscular excêntrica a 150% de 

1RM, enquanto a outra sessão consistiu de sete séries de 10 repetições de ação 

muscular concêntrica a 75%de 1RM. Foi observado que o exercício com ação 

muscular excêntrica produziu maior dano muscular evidenciado por um maior 

decréscimo no pique de força e aumento de 307%, 228% e 66% respectivamente, 

para dor muscular, CK e troponina muscular.  

Como observado no estudo de Willoughby, Vanenk, e Taylor (2003), a 

intensidade do esforço, em trabalhos com ações musculares isoladas, são 

proporcionais às suas diferentes capacidades. Quando o exercício é realizado de 

forma contínua, com as duas ações musculares ocorrendo sem interrupção do 

movimento e intensidade fixa, a carga para a ação muscular excêntrica fica 

subestimada, pela menor capacidade de produção de força da ação muscular 

concêntrica, o que poderia explicar o resultado do presente estudo para os 

biomarcadores de lesão muscular. 
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Apesar da progressão da carga de treinamento, a resposta aguda observada 

para a atividade da CK, na 29º sessão de treinamento, não foi diferente da 

observada na primeira sessão. Segundo Lapointe, Fremont e Cote (2002), McHugh 

(2003) e Hirose et al. (2004), com o treinamento, o músculo esquelético se adapta 

ao dano induzido pelo exercício, de modo que há menos danos quando os mesmos 

músculos são exercitados. Com a adaptação ao treinamento, mesmo o maior 

volume do exercício na 29º sessão, não fez com que a atividade da CK, 30 minutos 

após o seu término, fosse maior. Os resultados observados também apontam para 

uma menor atividade da CK, na condição de treinamento que utilizou 3s de ação 

muscular concêntrica por 3s de ação muscular excêntrica. Não foi encontrada na 

literatura nenhuma justificativa para tal resultado.  

Dentre os diversos mecanismos citados envolvendo o exercício de força e as 

alterações no processo de regulação redox, destaca-se que os microtraumas 

celulares produzidos por estresse mecânico ativariam os neutrófilos, macrófagos e 

promoveriam a síntese/liberação de citocinas e ERO, estando estes microtraumas, 

principalmente relacionadas a exercícios com ação muscular excêntrica (BLOOMER, 

2004; BLOOMES et al., 2006; BLOOMER et al., 2008). O aumento de CK 

observado, como resposta aguda ao exercício, para os três métodos de treinamento, 

seria indicador indireto de microtraumas musculares, que poderia ativar os 

neutrófilos e macrófagos e com isso aumentar a produção de ERO. 

Além da resposta inflamatória, o aumento no sistema de transporte de 

elétrons mitocondrial, devido ao aumento no metabolismo produzido pelo exercício, 

contribuiria para o estresse oxidativo. Espera-se também, durante um exercício de 

força, um aumento no estresse oxidativo principalmente devido a isquemia seguida 

de reperfusão, ou seja, a hipóxia e a reoxigenação temporária, que acontecem em 

função das contrações e relaxamentos do músculo durante este tipo de exercício 

(TANIMOTO e ISHI, 2006; GOTO et al., 2008; TANIMOTO et al., 2008; BURD et al., 

2012; ACKERMAN et al, 2014). Estes autores observaram um comportamento 

eletromiográfico (EMG) contínuo em exercícios com ações musculares de maior 

duração (6 a 8s), estando relacionado com isso, a uma maior redução na 

oxigenação muscular. Apesar de não termos avaliado os sinais eletromiográficos, 

como as durações das repetições foram próximas as dos estudos citados acima (6s), 
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poder-se-ia inferir que o mesmo tenha ocorrido e que este fato poderia contribuir 

para a produção de ERO.  

Estas respostas em conjunto poderiam promover o aumento do estresse 

oxidativo, que estimularia o mecanismo antioxidante (BLOOMER, 2004; BLOOMER 

et al., 2006; BLOOMER et al., 2008). Os resultados observados no presente estudo 

mostram que em relação às enzimas catalase (CAT) e superóxido dismutase (SOD), 

somente a SOD aumentou após o exercício. Segundo Bloomer et al (2008), o 

treinamento de força levaria a aumentos modestos na resposta antioxidante, 

estando estes resultados semelhantes aos observados por Scheffer et al. (2012) e 

Stefani et al. (2014) com metodologias de treinamento voltadas para hipertrofia 

muscular esquelética, porém em modelo animal. Além disso, segundo Halliwell e 

Gutteridge (2007), a SOD seria a primeira linha de defesa enzimática contra ERO,  

constituindo para a defesa celular contra o radical superóxido, sendo capaz de 

catalisar a dismutação do O2
- para formar peróxido de hidrogênio (H2O2) e oxigênio  

(O2).  

Analisando ainda os resultados do processo de regulação redox, foi 

demonstrado um aumento na capacidade antioxidante total do plasma com o 

treinamento, não havendo alteração na peroxidação lipídica de acordo com o 

método utilizado (TBARS). O aumento do Frap, como o observado na 29o sessão de 

treinamento, está relacionado ao aumento na capacidade antioxidante total do 

plasma (BENZIE e STRAIN, 1996), que pode ter ocorrido em resposta a um maior 

volume de treinamento realizado nesta sessão. Segundo Petry et al. (2010), os 

protocolos que apresentam volumes elevados, pausas curtas e exercícios de maior 

intensidade, provocariam maiores respostas nos mecanismos de regulação redox. 

Uma maior sobrecarga de treinamento resultaria em maior liberação de espécies 

reativas, que levaria a um maior ajuste antioxidante (BLOOMER et al., 2007; 

HUDSON et al., 2008; PETRY et al., 2010). Além disso, este aumento na 

capacidade antioxidante total do plasma, também poderia estar relacionado a uma 

adaptação ao treinamento de força (HUDSON et al., 2008; SCHEFFER et al., 2012). 

Segundo Deschenes e Kraemer (2002), tem sido sugerido que as respostas crônicas 

ao treinamento de força são moduladas pelas suas respostas agudas e vários 
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estudos apresentam uma melhoria na capacidade anti-oxidante com o treinamento 

de força (HUDSON et al., 2008; PETRY et al., 2010). 

Observou-se também uma interação “tempo x tratamento” para a capacidade 

antioxidante total do plasma (Frap). Esta resposta aponta que para o protocolo “1:5” 

os valores na 29o sessão de treinamento foram maiores do que na 1o sessão, 

condizente com o que foi citado anteriormente em relação ao maior volume do 

exercício e a adaptações ao treinamento de força. Porém também foi observada 

uma diferença entre este protocolo e o protocolo “3:3”, para a 1o sessão de 

treinamento, não havendo explicação na literatura para este comportamento, já que 

tanto os valores pré-exercício, como os valores medidos 30 minutos após o exercício 

poderiam ter influenciaram esta resposta. 

O estresse oxidativo tem sido relacionado como promotor de lesões a 

diversos constituintes celulares, principalmente sobre as membranas, haja vista 

desencadear processo de degeneração dos fosfolipídios, processo conhecido como 

peroxidação lipídica (PETRY et al., 2010). Estudos, tanto em animais (LIAO et al., 

2010; SCHEFFER et al.;(2012 ) quanto em humanos (ASCENSÃO et al., 2008; 

SUERDA et al., 2009), têm sugerido que períodos com sobrecarga de treinamento 

ou de trabalho físico extenuante, elevam o risco de danos oxidativos a importantes 

estruturas celulares por meio do processo de peroxidação lipídica. Childs et al. 

(2001) e Cardoso et al. (2012) observaram alterações nos biomarcadores de 

peroxidação lipídica (TBARS) em resposta a exercícios de força. O mesmo foi 

observado no estudo de Scheffer et al. (2012) em modelo animal, com exercícios de 

força classificados como  tendo o objetivo de desenvolver hipertrofia muscular, 

sendo avaliado o TBARS no tecido muscular. Já nos estudos de Bloormer et al. 

(2006), Bloomer et al. (2008) e Hudson et al. (2008), não foram observadas 

alterações em biomarcadores relacionados à peroxidação lipídica (MDA e TBARS).  

No presente estudo, não foi observada diferença significativa para o TBARS. 

Pode-se inferir que a carga de treinamento não foi suficiente para promover danos 

teciduais associados a um desequilíbrio da regulação redox. Os valores da carga 

subestimados para ação muscular excêntrica e as altas doses de estrogênio dos 

contraceptivos, poderiam também ter contribuído para que as prováveis alterações 

pró-oxidantes tenham sido reguladas por respostas anti-oxidantes, como observadas 
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nos resultados encontrados para o Frap e para a SOD, além disso, o valor de 

significância observado para o TBARS, para a resposta aguda ao exercício foi de 

p=0,0544, comportamento semelhante ao observado na resposta aguda do Frap 

(p=0,0540). Entretanto, uma limitação do presente estudo, pode ter sido a utilização 

de somente um biomarcador de peroxidação lipídica (TBARS). Pode ser que tenham 

ocorrido danos em outras estruturas não avaliadas no presente estudo (RIETJENS 

et al., 2007; GOMES et al., 2012).  

Em relação, portanto, ao processo de regulação redox, deve-se considerar 

também que, segundo Hudson et al. (2008), os estudos que tentam identificar as 

respostas provocadas por exercícios de força, na regulação redox, apresentam 

resultados diversos, provavelmente devido à variação em seus protocolos de 

exercício, tornando assim difícil uma conclusão.  

Considerando a resposta inflamatória um processo benéfico e necessário à 

adaptação ao treinamento físico regular e sistematizado (SILVA e MACEDO, 2011, 

CHAZAUD, 2015), o estudo das várias possibilidades de organização da  

sobrecarga de treinamento (organização dos estímulos), dentre elas as diferentes 

durações musculares das ações musculares frente à resposta inflamatória, se torna 

fundamental para um melhor entendimento dos processos adaptativos e melhoria da 

qualidade do treinamento. 

Segundo Smith (2000), Smith (2004), Zhang et al. (2013) e Chazaud (2015), 

os microtraumas produzidos pela aplicação de sobrecargas, necessárias para 

provocar adaptações ao treinamento, resultam em resposta inflamatória que exerce 

função de limpeza, reparo e desenvolvimento dos tecidos danificados (LU et al., 

2011; SILVA e MACEDO, 2011;  ZHANG et al., 2013).  

As células inflamatórias possuem um papel fundamental no processo 

altamente sincronizado de regeneração de tecidos musculares, que pode ser 

dividido basicamente em três fases: uma fase degenerativa, seguida de uma fase 

regenerativa e uma terceira de remodelamento do tecido danificado (SMITH et al., 

2008, ZHANG et al., 2013). Os neutrófilos possuem função, dentre outras, de 

fagocitose, que faria parte da primeira fase desta etapa (HEADLAND e NORLING, 

2015), porém o seu grau de importância, para o processo de hipertrofia muscular 
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esquelética, ainda não está claro. Segundo os estudos de Lu et al. (2011a-b), 

utilizando camundongos CCL2-/-  e CCR2-/-, que impediria somente o recrutamento 

de monócitos/macrófagos, sem interferir no recrutamento de neutrófilos, a 

regeneração do tecido muscular ficou comprometida. Peake et al. (2005b) e Buford 

et al., (2009) não observaram alterações nas concentrações de IL-8, quimiocina de 

neutrófilos, após exercício de força. Já Hirose et al. (2004) observaram uma redução 

nas concentrações plasmáticas de IL-8 após o exercício, mesmo comportamento 

observado após a 29o sessão do exercício.  No entanto, estes autores sugerem que, 

apesar deste comportamento plasmático, a IL-8 pode apresentar alterações na sua 

expressão junto ao tecido muscular esquelético, sugerindo que seu efeito seja local 

(HIROSE et al., 2004; AKERSTRON et al., 2005;  BUFORD et al., 2009). 

Comparando os três métodos de treinamento propostos, não se observou um 

comportamento diferente para as citocinas estudas. Como citado anteriormente, dois 

fatores podem ter colaborado para este comportamento: inicialmente, o fato das 

voluntárias não serem treinadas para exercícios de força, fazendo com que o início 

de um de treinamento seja muito influente na produção de adaptações (McARDLE, 

KATCH e KATCH, 2011), independente das variações nas durações das diferentes 

ações musculares. Além disso, também se tem o fato de a intensidade do 

treinamento ter sido limitada pela capacidade máxima da ação muscular concêntrica, 

subestimando a intensidade para a ação muscular excêntrica.  

Em relação ao efeito agudo do exercício de força, segundo Smith (2000), 

Smith (2004) e Ogawa et al., (2010), o equilíbrio entre as ações pró-inflamatórias e 

regulatórias, das diferentes citocinas, contribui para a regeneração, ou seja, a 

hipertrofia do tecido muscular esquelético. Observou-se, neste estudo, um 

comportamento semelhante (redução 30 minutos após o exercício) entre as citocinas 

TNF e IL-10. Tal comportamento poderia ter ocorrido pela ação regulatória da 

citocina IL-10 sobre o TNF (STEENSBERG et al., 2003), auxiliando o equilíbrio 

necessário para a regeneração tecidual (SMITH, 2000; SMITH, 2004; OGAWA et al., 

2010).     

O principal efeito observado no perfil de citocinas plasmáticas foi o aumento 

em suas concentrações na última sessão de treinamento. Estudos apontam para a 

adaptação ao treinamento influenciando nas respostas dos biomarcadores de dano 
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muscular e resposta inflamatória plasmática (LAPOINTE, FREMONT e COTE, 2002; 

McHUGH, 2003; HIROSE et al., 2004). Esperar-se-ia, portanto, que as 

concentrações das citocinas plasmáticas na última sessão de treinamento avaliada 

fosse menor do que na primeira sessão. Entretanto, deve-se destacar que o 

treinamento foi progressivo em relação ao seu volume, para se garantir a obtenção 

das adaptações esperadas, seguindo desta forma o principio da sobrecarga (TOIGO 

e BOUTELLIER, 2006; SCHOENFELD, OGBORN e KRIEGER, 2015). Com isso, 

acredita-se que o comportamento observado das citocinas plasmáticas estariam 

relacionados com a carga total de treinamento aumentada pelo seu maior volume 

(29o sessão com 5 séries de 6 repetições, contra primeira sessão com 3 séries de 6 

repetições), mantendo também a mesma associação de equilíbrio entre as citocinas 

pró-inflamatórias (TNF, IFN-g)  e regulatória (IL-10).  

Vários estudos demonstram ainda a importância dos macrófagos para o 

processo de hipertrofia muscular esquelética (HIROSE et al., 2004; PEAKE et al., 

2005b; HARMON et al., 2010; LU et al., 2011a- b). Vários autores têm demonstrado 

que a CCL2, quimiocina para monócitos/macrófagos, é fundamental para o processo 

de hipertrofia muscular esquelética (DiPASQUALE et al., 2007; CONTRERAS-

SHANNON et al., 2007; SHIREMAN et al., 2007; TIDBALL e HENRICKS, 2007; 

ERSKINE et al., 2010; LU et al., 2011a e b; ZANGH et al., 2013). Em nosso estudo, 

observou-se um aumento nas concentrações de CCL2, principal quimiocina que 

possui atividade quimiotática para monócitos/macrófagos, na última sessão de 

treinamento, sugerindo que o maior volume na carga de treinamento interferiu nesta 

resposta inflamatória, podendo desta forma contribuir para o processo de hipertrofia 

muscular via macrófagos. Além disso, pode-se destacar que uma das funções do 

IFN-g seria a capacidade de estimular monócitos e neutrófilos (SMITH, 2000; 

ZHANG et al., 2013) e, por associação, esta citocina mostrou-se elevada na  29o 

sessão de exercício.  

As pequenas alterações observadas nas concentrações das citocinas, no 

presente estudo, principalmente quando comparadas com exercícios de longa 

duração, podem ser explicadas por diversos fatores como o pequeno gasto 

energético dos exercícios de força, que não provocaria grandes alterações nas 

concentrações de substratos energéticos, que influenciam a liberação de citocinas 
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(PETERSEN E PEDERSEN, 2005; KRAEMER et al., 2014), as pequenas alterações 

no processo de regulação redox e a menor estimulação do sistema nervoso 

simpático, que estimula a produção de diversas citocinas (SUZUKI et al., 2000). 

Além disso, destaca-se também, a menor massa muscular utilizada e a menor 

duração das ações musculares ao longo do exercício, que também interferem na 

produção das citocinas (TOFT et al., 2002; SUZUKI et al., 2002; RHIND et al., 2004; 

PEAKE et al., 2005b).   

 Da mesma forma que os mecanismos de regulação redox, a variação nos 

protocolos de exercício de força em relação à duração, intensidade, respostas 

endócrinas, acidose metabólica, estresse oxidativo e dano muscular, influenciam 

diretamente sobre as respostas inflamatórias (PEAKE et al., 2005; YARROW et al., 

2007; IZQUIERDO, 2009; FEBRAIO et al., 2012 e DEYHLE et al., 2016), tornando 

difícil a comparação entre os estudos. Além disso, torna-se importante destacar, que  

vários autores encontraram diferenças nas repostas teciduais e plasmáticas para as 

citocinas após o exercício (AKERSTROM et al., 2005; BUFORD, COOK e 

WILLOUGHBY, 2009; LAMBERT et al., 2009), fazendo com que muitas vezes a não 

observância de uma resposta plasmática não implique em não participação das 

citocinas nos processos de adaptação ao treinamento.  
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6. CONCLUSÃO 

 

O treinamento de força, em mulheres jovens destreinadas, seguindo as normativas 

propostas neste estudo, independente da duração das ações musculares 

excêntricas e concêntricas, produziu a mesma hipertrofia e o mesmo aumento de 

força máxima do quadríceps, além do mesmo perfil dos biomarcadores inflamatórios 

solúveis (aumento na 29o sessão de treinamento para IL-10, TNF, IFN-g, CCL2 e 

redução de IL-8 no pós exercício) e de estresse oxidativo (aumento na resposta 

aguda da SOD e no Frap  na 29o sessão de treinamento). 
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