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RESUMO 

Campos, Josie de Souza Oliveira. Efeito do estresse térmico e do estado de 
hidratação nas respostas cardiovasculares durante e após uma sessão de 
exercício aeróbio em remadores. 2017. Tese (Doutorado em Ciências Biomédicas) 
– Instituto Biomédico, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017.  
 
A desidratação e o estresse térmico podem prejudicar o desempenho e provocar 
alterações cardiovasculares durante o exercício e no período de recuperação. 
Entretanto, a posição, o tipo de exercício e a quantidade de massa muscular 
empregada podem influenciar a extensão das alterações cardiovasculares. Assim, 
objetivou-se avaliar o efeito do estresse térmico e da desidratação no desempenho e 
nas respostas cardiovasculares durante e após exercício aeróbio em remadores.  
Métodos: Remadores competitivos (n=8; sexo masculino; 22,0 ± 3,0 anos) 
realizaram aleatoriamente quatro sessões de 12km em remoegômetro em ambiente 
de conforto térmico (~22°C) hidratados (NH) ou desidratados (ND) e em ambiente de 
estresse térmico (~30°C) hidratados (EH) ou desidratados (ED). Variáveis de 
desempenho e cardiovasculares foram avaliadas durante o exercício. Variáveis 
hemodinâmicas e de regulação autonômica cardíaca foram avaliadas durante o 
período de recuperação pós-exercício, com os atletas nas posições supina (SUP) e 
ortostática (ORT). Resultados: Verificou-se efeito do estresse térmico sobre ED e 
EH em relação à NH, caracterizado pela redução do volume sistólico (VS) (EH: 
15mL; ED: 19mL), aumento da frequência cardíaca (FC) (EH: 6bpm; ED: 8bpm), 
redução do débito cardíaco (DC) (~2,0 l/min, ambos), redução do VO2pico (ED: 19,7%; 
EH: 17,6%) e da potência (EH: 10,8%; ED: 12,1%). Após o exercício, na posição 
SUP, houve aumento da FC (de 8,0 a 15,0bpm), redução da pressão arterial sistólica 
(PAS) (de 9 a 12mmHg), menor resistência periférica total (RPT) (NH: 2,1 e EH: 
1,87mmHg/ l-1.min) e menor VS (~10mL em EH e ~16mL em ND e ED). Existiu 
interação dos efeitos da desidratação e do estresse térmico sobre a sensibilidade 
barorreflexa (SBR) provocando redução de 4,8ms/mmHg (ND) a ~9,0 ms/mmHg (EH 
e ED), sendo a SBR preservada apenas em NH. Existiu significativa redução da 
variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e de rMSSD (ND:~27ms; EH:~34ms, 
ED:~32ms) e SDNN (ND:~24ms; EH:~30ms, ED:~33ms). Verificou-se menor HFu.n. 
em ED vs ND após o exercício e aumento do LF/HF em ED. No ortostatismo em 
relação à posição SUP no pós-exercício, existiu redução do VS (de ~40 a 45mL), 
aumento da FC (de 18 a 27bpm) secundário à redução da VFC (rMSSD: de ~15 a 
23ms e HF: de ~12 a 31u.n.), manutenção do DC e aumento na RPT (ND: 3,8mmHg/ 
l-1.min e ED: 4,7mmHg/ l-1.min). Verificou-se aumento da influência simpática nos 
protocolos ED e EH (LFu.n. – EH: 26,4 e ED: 22,3; LF/ HF -  ED: 5,9). Porém, a 
taquicardia reflexa contribuiu para manter a PAS apenas na condição NH (p>0,05). 
Observou-se redução na SBR e aumento da variabilidade da pressão arterial em 
todas as condições de SUP para ORT. Conclusão: Nossos resultados sugerem que 
o estresse térmico durante o exercício exerceu maior influência sobre o desempenho 
e alterações cardiovasculares e que, no período de recuperação, a desidratação 
apresentou efeito adicional ao do estresse nas variáveis hemodinâmicas e na 
modulação autonômica cardíaca. 
 
Palavras-chave: remadores, desidratação, estresse térmico, hipotensão pós-
exercício, variabilidade da frequência cardíaca, sensibilidade barorreflexa. 
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ABSTRACT 
 
 
Campos, Josie de Souza Oliveira. Effect of thermal stress and hydration status 
on cardiovascular responses during and after an aerobic exercise session in 
rowers. 2017. Thesis (Doctorate in Biomedical Sciences) - Biomedical Institute, 
Fluminense Federal University, Niterói, 2017. 
 
 
Dehydration and thermal stress can impair performance and cause cardiovascular 
changes during exercise and recovery. However, the position, type of exercise and 
amount of muscle mass used may influence the extent of cardiovascular changes. 
Thus, the objective was to evaluate the effect of thermal stress and dehydration on 
performance and cardiovascular responses during and after aerobic exercise in 
rowers. Methods: Competitive rowers (n=8; male; 22.0 ± 3.0 years) randomly 
performed four sessions of 12km in a thermal comfort (~22°C) hydrated (NH) or 
dehydrated (ND) thermal stress (~30°C) hydrated (SH) or dehydrated (SD). Variables 
of performance and cardiovascular were assessed during exercise. Hemodynamic 
variables and cardiac autonomic regulation were evaluated during the post-exercise 
recovery period, with the athletes in supine (SUP) and orthostatic (ORT) positions. 
Results:There was an effect of the thermal stress on SD and SH in relation to NH, 
characterized by a reduction in the systolic volume (SV) (SH: 15mL, SD: 19mL), an 
increase in heart rate (HR): (from 6bpm to 8bpm), reduction of cardiac output (CO) 
(~2.0 l/min, both), reduction of VO2peak (SD: 19.7%, SH: 17.6%) and power (SH: 
10.8%; SD: 12.1%). After the exercise, in the SUP position, there was an increase in 
HR (from 8.0 to 15.0 bpm), reduction of systolic blood pressure (SBP) (from 9 to 12 
mmHg), lower total peripheral resistance (TPR) (NH: 2.1 and SH: 1.87mmHg/ l-1.min) 
and lower SV (~ 10mL in SH and ~16mL in ND and SD). There was interaction of the 
effects of dehydration and thermal stress on the baroreflex sensitivity (BRS) causing 
a reduction of 4.8 ms/mmHg (ND) at ~9.0 ms/mmHg (SH and SD), the BRS being 
preserved in NH only. There was a significant reduction in heart rate variability (HRV) 
and rMSSD (ND: ~27ms, SH: ~34ms, SD: ~32ms) and SDNN (ND: ~24ms, SH: 
~30ms, SD: ~33ms). It was found lower HFn.u. in SD vs ND after exercise and 
increased LF/HF in SD. In orthostatism, in relation to the SUP position in the post-
exercise period, there was a reduction in SV (from 40 to 45mL), HR increase (from 18 
to 27bpm) secondary to HRV reduction (rMSSD: from ~15 to 23ms and HF: from~12 
a 31n.u.), maintenance of CO and increase in TPR (ND: 3.8mmHg/l-1.min and SD: 
4.7mmHg/l-1.min). There was an increase in the sympathetic influence in the SD and 
SH protocols (LFn.u. – SH: 26.4 and SD: 22.3; LF/ HF - SD: 5.9). However, reflex 
tachycardia contributed to maintain the SBP only in the NH condition. There was a 
reduction in BRS and an increase in blood pressure variability in all conditions SUP 
for ORT. Conclusion: Our results suggest that thermal stress during exercise 
exerted a greater influence on cardiovascular performance and alterations, and that 
in the recovery period, dehydration presented an additional effect to that of stress on 
hemodynamic variables and cardiac autonomic modulation. 
 

 

Keywords: rowers, dehydration, thermal stress, post-exercise hypotension, heart 
rate variability, baroreflex sensitivity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O remo é uma modalidade olímpica que gera grande estresse físico aos seus 

atletas (1), pois grande parte da massa muscular do remador é recrutada durante o 

exercício (2). Além de ser um esporte que emprega o corpo inteiro, os remadores 

desenvolvem grande resistência aeróbia e força muscular, o que o difere da maioria 

das modalidades (1, 3, 4).  

Por ser uma atividade que requer a ativação de quase 70% da massa 

muscular corporal, a demanda energética é bastante aumentada (1, 2). 

Consequentemente, na conversão de energia química (nutrientes armazenados) em 

energia mecânica (realização do exercício), parte dessa energia é liberada na forma 

de energia térmica (5), aumentando o calor endógeno e a temperatura central do 

atleta. 

O treinamento dos remadores envolve atividades específicas na água e no 

remoergômetro, e atividades aeróbias não específicas, como corrida e ciclismo, além 

da atividade de força, como a musculação (6). É importante ressaltar que, muitas 

das vezes, o treinamento na água ocorre sob estresse térmico (7). 

Dessa forma, o organismo do atleta depende da capacidade de equilibrar o 

calor produzido durante o exercício e o calor adquirido do ambiente, com o calor 

perdido pelo corpo, sendo a principal forma de dissipar calor durante o exercício, a 

evaporação do suor (8, 9). 

Ao longo do tempo (~10 minutos) durante o exercício submáximo com carga 

constante, alterações ocorrem em variáveis cardiovasculares. A FC aumenta 

progressivamente, há redução do VS, podendo haver manutenção ou mesmo 

redução do DC, esse fenômeno é conhecido como desvio-cardiovascular (D-CV) (10, 

11).  

O D-CV pode ser influenciado por fatores como desidratação (12), hipertermia 

(10, 12) e o efeito combinado de desidratação e hipertermia (12). Gonzalez-Alonso 

et al. (12) encontraram que a desidratação (4%) e a hipertermia (temperatura 

esofágica >39°C) isoladas, provocaram efeitos semelhantes na redução do VS 

(ambas: 11,0 ± 3,0ml, p<0,05), aumento da FC (desidratação: 7,0 ± 2,0 bpm e 

hipertermia: 9,0 ± 1,0 bpm, p<0,05) e manutenção do DC. Enquanto que a 
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desidratação sobreposta à hipertermia provocou maior efeito no VS (redução de 26,0 

± 3,0ml, p<0,05) e redução de 13,0% (2,8 ± 0,3 L/ min) no DC.  

Por outro lado, Wingo et al. (10) demonstraram que a hipertermia somada à 

desidratação de 2,5% não apresentou maior impacto no D-CV em relação ao grupo 

euidratado (-0,3% de MC). Provavelmente, desidratação maior do que 2,5% somada 

à hipertermia seja necessária para adicionar algum efeito ao D-CV (11). Assim, ainda 

não está claro se a desidratação provoca efeito adicional ao do estresse térmico 

durante o exercício.  

Do ponto de vista fisiológico, a combinação de exercício com emprego de 

grande massa muscular e a exposição a temperaturas elevadas, representa o maior 

desafio à regulação da temperatura corporal, à oferta adequada de oxigênio para os 

músculos ativos e à manutenção da pressão arterial média (PAM). Em condições 

como esta, o sistema cardiovascular opera no limite de sua capacidade regulatória, 

não sendo possível atender as demandas máximas da pele (termorregulação), do 

músculo ativo (desempenho) e a manutenção da PAM (13, 14). 

Portanto, na tentativa de sustentar o exercício no calor, há uma sobrecarga 

que provoca alterações no sistema cardiovascular tanto durante o exercício (15) 

quanto no período de recuperação, podendo provocar alterações no sistema nervoso 

autônomo (SNA) na regulação cardiovascular após o exercício dinâmico (16).  

Dessa forma, acredita-se que a desidratação leve (em especial, abaixo de 2% 

de perda de MC) não provocará efeitos adicionais ao do estresse térmico no 

desempenho e nas alterações hemodinâmicas durante o exercício físico. Entretanto, 

acredita-se que tais efeitos somados possam provocar alterações nas respostas 

autonômicas cardíacas e nas variáveis hemodinâmicas durante o período de 

recuperação do exercício. 

Não foram encontrados, estudos que reportassem o efeito do estresse térmico 

e da desidratação, induzida pelo exercício, no desempenho e nas respostas 

cardiovasculares de remadores profissionais durante uma sessão longa de exercício 

aeróbio. Da mesma forma, não foram encontradas pesquisas o efeito do estado de 

hidratação e do estresse térmico ambiental sobre as variáveis hemodinâmicas e de 

controle autonômico cardíaco após uma sessão aeróbia de longa duração, com e 

sem estresse ortostático. 

. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1. O remo 

 

O remo competitivo é considerado um dos esportes mais exigentes 

fisiologicamente, pois os remadores trabalham perto de suas capacidades físicas 

máximas, sendo cerca de 70% da massa muscular de corpo inteiro envolvida 

durante o remo (2), porque as musculaturas do tronco, dos membros inferiores e dos 

superiores são recrutadas (3), o que o difere de várias outras modalidades 

esportivas. 

Trata-se de uma atividade constituída por movimentos cíclicos sincronizados, 

exigindo grande resistência cardiovascular (1, 3). É considerado um exercício de alta 

demanda energética (1), pois exige muito dos componentes de resistência aeróbia e 

de força muscular (1, 3, 4). Os remadores precisam de grande potência muscular 

para acelerar o barco no início da corrida e alta capacidade de resistência para 

manter a velocidade durante a mesma (4). Assim, os remadores treinados 

desenvolvem mais força e potência do que outros atletas de resistência, como 

corredores e ciclistas, com velocidades de contração muscular relativamente mais 

baixas (3). 

Em competições de remo existem duas categorias de peso – leve e aberto. A 

categoria de peso leve é definida por massas corporais máximas de 59kg para 

mulheres (média no barco de 57kg) e de 72,5kg para homens (média no barco de 

70kg) (6). Segundo Slater et al. (6) os remadores peso leve e aberto apresentam 

características fisiológicas parecidas, e ambos apresentam alta capacidade aeróbia 

máxima, considerada um bom preditor do sucesso competitivo, sendo o metabolismo 

aeróbio responsável por 70% da energia consumida em uma corrida.  

O treinamento dos remadores, geralmente, envolve atividades específicas na 

água e no remoergômetro, e atividades aeróbias não específicas, como corrida e 

ciclismo, além do treinamento de resistência. A intensidade e o volume de 

treinamento variam conforme as fases da temporada (6) e cada remador de elite 

pode chegar a treinar de 5000 a 7000km por ano (3).  

É importante ressaltar que em países tropicais, como o Brasil, o treinamento 

na água ocorre, na maioria das vezes, sob condições de estresse térmico (7). O 
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treinamento, por si só, gera grande estresse físico aos remadores e,  dependendo da 

intensidade e do volume do exercício, da temperatura e da umidade do ambiente, 

pode levar os atletas a perder litros de suor (17) em apenas uma hora. 

Por ser o remo uma atividade de corpo inteiro, exercício de força-resistência, 

que requer a ativação de grande massa muscular corporal (18), a produção de calor 

corporal é aumentada pela demanda energética elevada necessária para contração 

muscular (7) e a dissipação de calor pela evaporação do suor é fundamental para 

manter a temperatura corporal. 

 

 2.2. Hipoidratação durante o exercício 

 

 O estado de hidratação considerado normal é denominado estado 

“euidratado”, e o déficit de água corporal é tido como estado “hipoidratado”, sendo 

que o termo “desidratação” é utilizado para denotar a perda dinâmica de água 

corporal ou transição do estado “euidratado” para o estado “hipoidratado”(19). 

Durante a atividade física leve em ambiente frio, a perda de suor pode ser 

pequena (~250 mL/ h), em contrapartida, em ambiente quente, a taxa de suor de um 

atleta treinado e bem-aclimatado pode ser superior a 2.500 mL/ h (20). As 

características individuais, como MC, prediposição genética, estado de aclimatação, 

vão influenciar a taxa de suor para uma dada atividade. Como resultado, existe 

grande variedade de taxas de suor (volume de suor/ hora) e perdas totais de volume 

de suor (mL) de indivíduos entre diferentes atividades e dentre as mesmas 

atividades e, em alguns casos, no mesmo evento em um determinado dia (21). 

Dados do nosso laboratório com remadores olímpicos (Apêndice I) 

demostraram que apesar da mesma atividade ter sido realizada, as taxas de suor 

variaram de atleta para atleta considerando a MC (diferentes taxas de suor de 

atletas peso leve e aberto). E ainda, variaram entre os mesmos atletas quando a 

mesma atividade (ex. 12km de remo) foi realizada na água (ambiente externo) ou em 

remoergômetro (ambiente climatizado), mostrando que as variáveis ambientais e a 

intensidade do exercício influenciaram diretamente na perda de suor.  

Achados do nosso grupo também mostraram que em ambiente com 

temperatura elevada (~30°C) e sem reposição de fluidos, um remador da categoria 

de peso aberto chegou a perder aproximadamente 3,0L (2,95L) em menos de 45 
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minutos (43’:55”) em 12km no remoergômetro. O que representa uma taxa de suor 

de aproximadamente 3,34 L/ h desta mesma atividade (dados ainda não publicados). 

O ACSM (21) apresenta uma compilação de taxas de suor observadas em 

uma variedade de esportes, tanto em treinamento como em competições, em 

diferentes estações do ano. Tais dados mostraram que indivíduos, geralmente, 

apresentam taxas de suor entre 0,5 e 2,0 L/ h. Assim, as diferenças nas taxas de 

suor entre indivíduos, diferentes esportes e estação climática demonstram as 

dificuldades em fornecer uma única recomendação. 

As altas taxas de suor que são necessárias para sustentar a perda de calor 

durante o exercício vigoroso, inevitavelmente, levam à hipoidratação, a menos que 

líquido seja ingerido para compensar o volume de suor perdido ou, pelo menos, 

minimizar tal perda. Na maior parte das vezes, a hipoidratação em atletas pela perda 

de suor é mais frequentemente produzida pela reposição inadequada de líquido 

durante e após o treinamento e a competição (20). No entanto, devido à alta taxa de 

suor, torna-se difícil equilibrar o volume de fluidos ingerido com o volume de suor 

perdido no exercício com exposição ao calor (19).  

A desidratação causada pelo exercício executado sob estresse térmico pode 

provocar deterioração das respostas cardiovasculares e termorregulatória. A tensão 

fisiológica provocada pela desidratação, sobretudo, quando o exercício é realizado 

em temperaturas elevadas, é marcada, dentre muitas outras alterações, pela 

redução do volume sistólico (VS) e do DC, pelo aumento da FC (D-CV) e da 

percepção subjetiva do esforço (PSE) e pelo aumento da temperatura central (20, 

21).  

Entretanto, é importante ressaltar que, apesar da desidratação leve ser 

caracterizada pela redução de massa corporal entre 1% e 3% (9), o ACSM (21) 

considera como déficit crítico de água (ou clinicamente relevante) para prejudicar o 

desempenho aeróbio e cognitivo, em ambientes com temperaturas amenas e 

elevadas, a desidratação >2% de perda de MC. Além disso, a magnitude da redução 

do desempenho, conforme mencionado anteriormente, está relacionada às variáveis 

ambientais e às características biológicas únicas dos indivíduos. Portanto, alguns 

indivíduos serão mais ou menos tolerantes à desidratação durante o exercício (21). 
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2.3. Respostas termorregulatórias ao exercício em estresse térmico 

 

2.3.1. Calor endógeno e fatores ambientais que contribuem para o aumento 

da temperatura corporal 

 

 No corpo humano a integração entre anabolismo e catabolismo acontece 

por meio de reações químicas. Assim, quando o organismo precisa de energia, como 

no exercício, há conversão de nutrientes em uma forma de energia biologicamente 

utilizável (Adenosina Trifosfato – ATP) para realização da contração muscular. Em 

contrapartida, no repouso, a energia será utilizada para ressintetizar nutrientes a 

partir de precursores moleculares e, então, armazená-los.  

 Esse processo ocorre de maneira contínua por meio de reações que 

necessitam (chamadas de reações endergônicas) ou que liberam energia 

(chamadas de reações exergônicas ou espontâneas). Dessa forma, as reações 

endergônicas são acopladas às reações exergônicas (22). 

 De acordo com a 1ª Lei da Termodinâmica, a energia pode assumir várias 

formas (por exemplo: energia química, mecânica, térmica, entre outras) e todas elas 

são intercambiáveis até, finalmente, serem liberadas na forma de calor conforme a 

2ª Lei da Termodinâmica. Como resultado da 2ª Lei, o processo ocorrerá em direção 

à desordem (entropia). Assim, no meio biológico, no processo de conversão de uma 

forma de energia em outra, a eficiência da mudança é imperfeita e parte da energia 

é liberada, normalmente, na forma de calor, aumentando a entropia (22). 

Como ocorre durante o exercício quando a energia química (nutrientes) é 

transformada em energia mecânica (trabalho muscular para realização do 

movimento) e parte dessa energia é liberada na forma de energia térmica (calor) (5) 

aumentando a temperatura corporal. 

Além do calor produzido pelo corpo (calor endógeno), o corpo recebe calor do 

ambiente (calor exógeno). O termo estresse térmico é utilizado para definir a maior 

tensão térmica sobre as variáveis fisiológicas quando o indivíduo é exposto ao 

ambiente quente (23). Assim, é importante que o ambiente seja avaliado no que 

concerne ao seu potencial desafio térmico.  

A carga térmica externa recebida pelo corpo humano é dependente da 

temperatura ambiente, da umidade relativa do ar (URA), da velocidade do vento e da 



7 
 

radiação solar e, geralmente, é estimada pelo Índice de Bulbo Úmido –Termômetro 

de Globo (IBUTG)(25). 

Esse índice foi empiricamente desenvolvido por militares norte-americanos, 

popularizado na medicina esportiva pelo ACSM (26) e usado por algumas 

federações esportivas, cada qual, estabelecendo pontos de corte específicos às 

características da modalidade esportiva e do ambiente onde são realizadas. 

Entretanto, o IBUTG pode subestimar o risco de estresse térmico quando a 

evaporação do suor é restrita, ou seja, quando há alta URA e/ ou baixo movimento 

do ar. Assim, foram propostas estimativas corrigidas do risco de doenças pelo calor 

excessivo com base no IBUTG e na URA (27).  

Além disso, é importante ressaltar, que o IBUTG é um índice climático e não 

uma representação da tensão térmica humana, já que não leva em consideração a 

produção endógena de calor ou mesmo as roupas usadas pelos atletas, nem mesmo 

prediz a dissipação de calor pelo corpo (27, 28). Assim, os efeitos do estresse 

térmico sobre os atletas devem ser levados em consideração para cada esporte 

específico (25).  

 

 2.3.2. Troca de calor com o ambiente  

 

 O armazenamento de calor nos tecidos do corpo depende da interação 

entre a produção e a dissipação de calor. O acúmulo excessivo de calor compromete 

as funções fisiológicas dos sistemas celulares e de órgãos. Para regular 

adequadamente a troca de calor dentro do corpo e entre a pele e o meio ambiente, é 

necessário um sistema de controle bem desenvolvido (5). 

O corpo equilibra a produção de calor endógeno e o acúmulo de calor 

exógeno pela dissipação de calor através da condução, convecção, radiação e 

evaporação (29). As duas vias de troca de calor dentro do corpo são a “transferência 

de calor por condução intracelular” e a “transferência de calor por convecção 

vascular” (5). Sendo que a condução e a convecção, não ocorrem apenas dentro do 

corpo, tais vias de liberação de calor também contribuem para troca de calor entre 

corpo e ambiente. 
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A condução envolve a troca de calor, principalmente, entre materiais sólidos, 

pelo contato direto intermolecular, no entanto, durante o exercício em ambientes 

quentes, a condução como fonte de troca térmica costuma ser desprezível (30).  

A condução de calor pelos tecidos do corpo é um processo lento e, nos 

membros depende, principalmente, do gradiente de temperatura entre músculo e 

pele, e ainda, da condutividade térmica do músculo. Essa via de troca é importante, 

especialmente, em ambientes frios, o que gera um gradiente de temperatura entre 

os músculo e tecidos subcutâneos e a pele, considerando que a pele apresenta uma 

temperatura bem inferior à dos músculos ativos durante o exercício no frio. No 

entanto, conforme mencionado, durante a exposição a ambientes quentes, a 

condução não desempenha nenhum papel importante por não haver gradiente de 

temperatura entre músculo e pele (5) e porque a área de contato da superfície 

corporal com objetos durante o exercício é pequena (30).  

Em contrapartida, a convecção envolve a troca de calor mediante a 

transferência por gás ou líquido através de uma superfície aquecida. Enquanto o ar 

circula sobre o corpo em movimento e passa pela pele, ocorre a troca de calor com 

as moléculas do ar. Assim, quanto maior a velocidade do ar, maior será a troca de 

calor por convecção (30).  

Além disso, a transferência de calor por convecção dos músculos dos 

membros em contração para o núcleo do corpo e para os tecidos subcutâneos dos 

membros ativos se dá pelo fluxo sanguíneo dos tecidos e da diferença de 

temperatura arteriovenosa. Durante o exercício, a transferência de calor via fluxo 

sanguíneo é a forma mais importante de troca de calor dentro do corpo (5).  

Assim como a condução e a convecção, a radiação é considerada como troca 

de calor seco. Constantemente, há transferência de calor pela radiação entre a pele 

humana e objetos à sua volta. Se a temperatura dos objetos circundantes estiver 

maior do que a temperatura da pele, o corpo receberá calor e a temperatura interna 

aumentará (30). 

Das formas de troca de calor citadas, a evaporação é, sem dúvida, a resposta 

termorregulatória mais eficiente em termos de quantidade de calor que pode ser 

dissipado para resfriamento do corpo durante o exercício (20). Em ambiente quente 

e seco, a evaporação é responsável por cerca de 98% do resfriamento corporal, 

enquanto que em um ambiente quente e úmido, a evaporação representa, 
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aproximadamente, 80% da perda de calor em uma pessoa fisicamente ativa (o 

restante é em grande parte por convecção e radiação)(8). 

À medida que aumenta a temperatura corporal, aumenta também a produção 

de suor e, quando este chega à pele e evapora, transformando-se em estado 

gasoso, há perda de calor. A evaporação do suor torna-se cada vez mais importante, 

à medida que aumenta a temperatura corporal. É importante ressaltar que, para que 

haja dissipação de calor, o suor precisa evaporar. O suor que goteja do corpo e 

permanece junto à pele ou às roupas quando o ar está úmido, promove pouco ou 

nenhum resfriamento do corpo (30). 

Tem sido bem estabelecido que o exercício no calor, principalmente, se 

houver alta URA, pode afetar negativamente o desempenho e resultar em graves 

doenças relacionadas ao calor (31) como câimbras pelo calor, exaustão e 

intermação, esta última causada pela falência dos mecanismos de termorregulação 

que pode colocar em risco a vida dos indivíduos afetados (30). 

A URA relaciona a pressão de vapor de água no ar à pressão de vapor de 

água no ar saturado (100%). Quando a URA do ar está alta, a capacidade de 

“aceitar” mais moléculas de água é pequena, diminuindo assim, o gradiente de 

pressão de vapor de água entre a pele e o ar. Assim, quanto maior a URA, menor a 

evaporação do suor e, consequentemente, menor dissipação do mesmo. Enquanto 

que uma pequena URA permite maior evaporação e troca de calor da pele para o 

ambiente (30). 

 

 2.3.3. Controle termorregulatório 

 

Os seres humanos têm a capacidade de resistir a grandes variações nas 

temperaturas ambientais, enquanto que aumentos relativamente pequenos na 

temperatura interna, ou seja, ~3°C, pode provocar lesões e até a morte (32). Em 

condições normais, o aquecimento passivo de corpo inteiro tem potencial para 

causar estresse cardiovascular que, em indivíduos saudáveis, pode ser considerado 

o segundo maior responsável pelo aumento da temperatura central e do estresse 

cardiovascular, já que o principal perturbador da homeostase é o exercício realizado 

no calor (32, 33). 
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O exercício realizado sob estresse térmico provoca mudanças na capacidade 

do corpo em manter o ambiente interno devido às altas taxas de calor endógeno e 

ganho de calor por transferência do ambiente (34). 

As elevações de fluxo sanguíneo para a pele e a sudorese são os 

mecanismos de troca de calor em humanos que protegem contra uma lesão causada 

pelo calor. A importância destes mecanismos pode ser notada pelo cálculo de que, 

se o calor não fosse liberado da pele, a temperatura interna atingiria o limite superior 

considerado “seguro” dentro de 10 minutos de exercício moderado (32).  

 Conforme estudo feito por Crandall et al. (33), o aquecimento de corpo 

inteiro, mesmo que passivo, já foi suficiente para provocar aumento na temperatura 

interna (>1,0°C) e na FC (52,0 ± 2,0 para 93,0 ± 4,0 bpm), menor direcionamento de 

volume sanguíneo para o coração (18,0 ± 2,0%), tórax (14,0 ± 2,0%) e fígado (23 ± 

2%) (para todos, p<0,05 em relação ao momento prévio ao estresse térmico). Esses 

dados apresentam clara evidência que o estresse térmico reduz o volume sanguíneo 

das regiões torácicas e esplâncnicas, presumivelmente, devido à redistribuição de 

sangue central para o leito vascular cutâneo, a fim de auxiliar na dissipação de calor 

(32). 

A combinação de exercício e estresse térmico leva à competição entre o fluxo 

sanguíneo disponível para os músculos ativos e os compartimentos da pele (14), 

porém, conforme demonstrado por Crandall et al. (33), antes que haja competição 

entre músculos ativos e pele, as regiões centrais do corpo são as primeiras a serem 

afetadas.  

Segundo Shephard (35), a observação de muito baixo pH na mucosa gástrica 

de remadores após 30 minutos de remoergômetro demonstra uma hipoperfusão 

esplâncnica durante a sessão do exercício, indicando maior fluxo sanguíneo para os 

músculos ativos e pele.   

   

2.4. Alterações hemodinâmicas em resposta ao estresse térmico no exercício 

 

Do ponto de vista fisiológico, a combinação entre exercício intenso de corpo 

inteiro e a exposição ao calor representa o maior desafio à regulação da temperatura 

corporal, da pressão arterial média e da distribuição de oxigênio para os músculos 
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ativos, cérebro e coração, porque nestas condições o sistema cardiovascular é 

levado mais rapidamente ao limite de sua capacidade regulatória (5, 32). 

Os primeiros pesquisadores a demonstrar, em indivíduos jovens não 

aclimatados e destreinados, que o exercício físico no calor perturba o sistema 

cardiovascular, foram Rowell et al. (36). Em seu estudo clássico, o grupo avaliou seis 

homens saudáveis em exercício, a 25,6°C e a 43,3°C, e demonstrou que as 

principais características que indicavam estresse cardiovascular durante o exercício 

foram a redução significativa do VS, do volume de sangue central, da pressão 

aórtica e do DC em conjunto com FC marcadamente elevada. Os pesquisadores 

mostraram também que as demandas adicionais para dissipação de calor durante o 

exercício moderado a intenso de curta duração (15 minutos) em alta temperatura, 

foram atendidas pela distribuição do DC e não pelo aumento do mesmo. 

As respostas circulatórias ao exercício envolvem três importantes 

mecanismos: vasodilatação da pele e do músculo ativo, vasoconstrição dos tecidos 

não ativos e manutenção da pressão arterial. Quando o exercício intenso ocorre sob 

estresse térmico, o sistema cardiovascular não pode satisfazer as demandas 

máximas da pele (para diminuir a temperatura corporal) e do músculo 

simultaneamente. Ressaltando que a manutenção da pressão arterial é prioritária 

sobre o fluxo sanguíneo da pele (para resfriamento) e dos músculos (para o 

exercício), assim, simultaneamente, há o aumento da temperatura corporal e da 

ineficiência metabólica (8).   

Dessa forma, com o prolongamento do exercício em estresse térmico (~10 

minutos), o limite finito do aumento da FC não compensa as quedas de VS (8), 

podendo haver manutenção do DC ou mesmo redução, fenômeno conhecido como 

desvio-cardiovascular (D-CV)(11).  

Há controvérsias quanto ao mecanismo de D-CV(37) e duas hipóteses são 

prevalentes (11). Uma das hipóteses é que o D-CV é causado pelo deslocamento 

periférico do volume sanguíneo com aumentos progressivos no fluxo sanguíneo 

cutâneo provocando queda na pressão venosa central, no VS e PA (38) apud (37). 

A hipótese alternativa, mais contemporânea, é que o aumento progressivo da 

FC causada pela hipertermia e o aumento da atividade do sistema nervoso simpático 

(SNS) diminuem o tempo de enchimento ventricular, o volume diastólico final e, 

consequentemente, o VS (37). 
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Fritzsche et al. (39) avaliaram se o declínio do VS durante o exercício 

prolongado estava relacionado ao aumento da FC e/ ou ao aumento do fluxo 

sanguíneo cutâneo (FSC). Avaliaram sete homens (ativos saudáveis por 60 minutos 

(57% do VO2pico; 27°C e <40%URA). Eles receberam placebo (controle) ou uma 

dose oral de 7mg de atenolol (Bloqueador ß1-adrenérgico) no início do exercício. 

Nos primeiros 15 minutos de exercício, o VS e a FC foram similares nos dois grupos. 

De 15min a 55min o grupo controle apresentou declínio de 13% no VS associado ao 

aumento de 11% da FC, com nenhum aumento do FSC. O FSC aumentou, 

principalmente, dos 5min até os 15min e permaneceu estável dos 20 min até o 

término do exercício em ambos os tratamentos. Entretanto, dos 15 min aos 55 min 

do grupo experimental, houve manutenção do VS quando o aumento da FC foi 

prevenido pelo atenolol, com resposta de FSC similar ao controle. 

O D-CV pode ser influenciado por alguns fatores, dentre eles a desidratação 

(12), a hipertermia (10, 12) e o efeito combinado de desidratação e hipertermia (12). 

Gonzalez-Alonso et al. (12) objetivaram quantificar o estresse cardiovascular 

causado pela hipertermia isolada (temperatura esofágica >39°C com indivíduos 

euidratados), pela desidratação isolada (4% de perda de MC quando a hipertemia foi 

prevenida pelo exercício no frio) e a combinação da desidratação e hipetermia. 

Também procuraram determinar se a redução do VS com a desidratação se deve à 

redução do volume sanguíneo quando a hipertermia é prevenida.  

Os autores (12) verificaram que houve redução do VS de 7,0 ± 2,0% com a 

desidratação isolada (11,0 ± 3,0 ml, p<0,05) e de 8,0 ± 2,0% com a hipertermia 

isolada (11,0 ± 3,0 ml, p<0,05), aumento da FC de 5,0 ± 1,0% (desidratação: 7,0 ± 

2,0 bpm e hipertermia: 9,0 ± 1,0 bpm, p<0,05), sem afetar as outras respostas 

cardiovasculares comparadas ao controle. Entretanto, quando a desidratação foi 

sobreposta à hipertermia, a redução do VS foi maior (26,0 ± 3,0 ml, p<0,05) e o DC 

reduziu 13,0% (2,8 ± 0,3 L/ min). Além disso, a PAM diminuiu 5,0 ± 2,0% e a 

resistência vascular sistêmica aumentou em 10,0 ± 3,0% (ambos, p<0,05). 

Demonstraram também que, quando a hipertermia foi prevenida, o declínio do VS 

com a desidratação (de ~4%) foi devido à redução do volume sanguíneo (~200 mL). 

Em contrapartida, Wingo et al. (10) demonstraram que a hipertermia somada 

à desidratação de 2,5% não apresentou maior impacto no D-CV em relação ao 

grupo euidratado pela reposição de fluido (-0,3% de MC), mas a magnitude da 
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hipertermia foi similar em ambas as condições. Provavelmente, a desidratação maior 

do que 2,5% somada à hipertermia seja necessária para adicionar algum efeito ao 

D-CV(11). 

Independentemente das causas, Wingo et al. (10) investigaram se o aumento 

progressivo da FC e a queda no VS (D-CV) durante exercício prolongado (45min de 

ciclismo), com carga moderada e constante (60% VO2máx), em ambiente de 

temperatura elevada (35°C e 40%URA) estaria associado à redução do VO2máx. Um 

aumento de 12,0% na FC e uma diminuição de 16,0% no VS durante o exercício 

(entre 15 e 45min) foram associados a uma redução de 19,0% no VO2máx. A 

temperatura média da pele foi semelhante nesse período, mas a temperatura retal e 

a temperatura corporal média aumentou em 1,0°C (para 38,9°C e 38,6°C, 

respectivamente). 

Segundo Wingo et al. (11) em consequência do D-CV e da redução do VO2máx 

tem-se a redução do desempenho caracterizado pela redução da potência máxima. 

Assim, com desidratação leve, sem reduções pronunciadas do volume plasmático, 

acredita-se que o estresse térmico seja o fator que mais contribua para o D-VC e, 

consequentemente, prejudique o desempenho durante exercícios prolongados. 

 

2.5. Função cardiovascular e sistema nervoso autônomo no pós-exercício 

 

O barorreflexo é um dos mecanismos mais importantes para controle da 

pressão arterial (PA), mantendo-a estável dentro de uma faixa estreita de variação 

(40). Assim, o conceito amplamente aceito é de que maior variabilidade da PA (VPA) 

representa uma redução da eficácia do mecanismo barorreflexo (41). Tal mecanismo 

de controle, também atua por regulação reflexa na FC batimento-a-batimento, na 

contratilidade miocárdica, no DC, no tônus simpático vascular e, consequentemente, 

na distribuição regional de fluxo sanguíneo (40).  

 Diversos métodos têm sido utilizados durante as últimas décadas para 

inferir informações a respeito do estado funcional da modulação autonômica 

cardíaca (42, 43) e controle barorreflexo (43). Dentre eles, um método amplamente 

utilizado é a análise espectral, que permite quantificar o comportamento dinâmico da 

FC e da PA e os mecanismos autonômicos de controle envolvidos (42, 43). 
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 A “variabilidade da frequência cardíaca” (VFC) tornou-se o termo aceito para 

descrever as variações instantâneas da FC e dos intervalos RR (42). Dentro das 

faixas fisiológicas, a baixa-frequência (LF) e a alta-frequência (HF) são componentes 

da VFC que podem fornecer, quando medidos em unidades normalizadas (u.n.) ou 

como relação LF/HF, marcadores quantitativos da modulação simpática e 

parassimpática, respectivamente (43). 

 A avaliação da SBR e da VFC, clinicamente, tem sido utilizadas em conjunto 

como indicador do risco de morte súbita após infarto do miocárdio (40). No entanto, 

recentemente, tem sido sugerido que a avaliação do sistema nervoso autônomo 

(SNA) poderia ser também um importante indicador dos processos fisiológicos, 

agudos e crônicos, antes, durante e após o estímulo de treinamentos aeróbios (24, 

44). 

Charkoudian et al. (45) investigaram a influência da desidratação provocada 

pelo exercício sobre o controle cardiovascular no pós-exercício. Os indivíduos foram 

submetidos a 90 minutos de exercício em cicloergômetro, a 55%VO2pico, com ou sem 

reposição de salina, em ambiente de conforto térmico e, uma hora após o término do 

exercício, a PAS, PAD e a SBR foram avaliadas. Os pesquisadores verificaram que 

a hipoidratação (1,6 ± 0,1% de redução da MC) provocada pelo exercício provocou 

HPE (de 141,0 ± 3,0 mmHg e 77,0 ± 2,0 mmHg para 125,0 ± 3,0 mmHg e 68,0 ± 2,0 

mmHg, pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica, respectivamente; 

ambas p<0,05) e diminuiu a SBR (de 18,6 ± 2,2 ms/ mmHg para 9,1 ± 1,0 ms/ 

mmHg, p< 0,05), mesmo após uma hora de descanso no período de recuperação e 

que a infusão com salina contribuiu apenas para minimizar a hipotensão 

apresentada após o exercício.  

Cientes de que o SNA exerce papel chave na regulação da função 

cardiovascular tanto durante quanto após o exercício dinâmico, Armstrong et al. (16), 

por sua vez, procuraram avaliar a VFC e a SBR após hipertermia provocada pelo 

exercício de endurance em indivíduos treinados, em períodos de recuperação 

recentes (<80 min) e tardios (24 h e 48 h).  

Sob estresse térmico (42°C) os voluntários realizaram corrida na esteira a 

65% do VO2 pico até que a temperatura esofagiana atingisse 40°C (média de 

tempo: 24,0 ± 5,0 min). Imediatamente após o término do exercício foram 

transferidos para ambiente de conforto térmico e submetidos a repetidas alterações 
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posturais pela realização de sessões de tilt teste. Os autores (16) observaram que, 

apesar de reduções significativas do VS, o DC foi mantido, o que parece ter ocorrido 

pelo aumento da FC decorrente da modulação do SNA com dominância simpática 

em períodos recentes (<80 min) de recuperação. A retirada vagal evidenciada pela 

redução em rMSSD e SDNN no domínio do tempo da VFC, com predominância 

simpática, resultou em taquicardia reflexa o que ajudou a compensar a redução no 

retorno venoso. Os pesquisadores demonstraram que a atividade do SNA e a SBR 

foram restauradas em 24h de recuperação.  

Apesar de reconhecerem que o exercício no calor causa significante 

desidratação e que esta ocorreu no estudo citado (redução média de 1,2 Kg), 

Armostrong et al. (16), não avaliaram a desidratação como fator que contribui para 

alteração do SNA, nem mesmo controlaram a respiração durante a avaliação da 

VFC. 
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3. JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE 

 

A interação entre a magnitude do estresse térmico, da intensidade, da 

duração do exercício com emprego de grande massa muscular e o estado de 

hidratação são determinantes na extensão do desafio cardiovascular (13, 32) 

durante e após sessões de exercício. Assim, as respostas cardiovasculares durante 

o exercício em ambiente com temperatura elevada com ou sem desidratação tem 

sido estudadas (12, 14, 46, 47). 

Diferentes métodos que provocam a redução da água corporal antes do 

exercício (uso de diuréticos, sauna, exercício, restrição de água)(48) ou durante o 

exercício (restrição de fluidos)(12, 14, 45-47) têm sido empregados para investigar o 

efeito da desidratação na função cardiovascular. Da mesma forma, tem crescido o 

interesse de pesquisadores em investigar os efeitos do exercício com  ou sem 

estresse térmico (16, 49-52) e com desidratação (45, 50, 51) nas alterações 

hemodinâmicas (50, 52) e na função autonômica cardíaca pós-exercício (16, 45, 51).  

Entretanto, a maioria dos pesquisadores investigam tais efeitos em ciclistas e 

corredores (10, 12, 16, 45-47, 50, 51), em sua maioria, indivíduos treinados não 

atletas, não sendo encontrados estudos que avaliassem o efeito do estresse térmico 

e da desidratação em remadores profissionais.  

Vale ressaltar que a posição (46), o tipo de exercício (52) e a quantidade de 

massa muscular empregada (53) podem influenciar a extensão das alterações 

cardiovasculares, sobretudo quando o exercício é realizado com desidratação e em 

estresse térmico, justificando o trabalho com atletas remadores nessas condições. 

Ainda há controvérsias na literatura quanto ao efeito da desidratação sobre o 

sistema cardiovascular e sobre o desempenho durante o exercício sob estresse 

térmico. Gonzalez-Alonso et al. (12) mostraram que a desidratação de 4% durante o 

exercício provocou alteração no D-CV com redução no VS e DC de ciclistas, e esse 

desvio foi ainda maior somado à hipertermia. Em contrapartida, Wingo et al. (10), 

também investigando ciclistas, mostraram que uma desidratação leve (de 2,5%), não 

provocou efeito adicional ao do estresse térmico sobre o D-CV e o desempenho. 

Foi encontrado apenas um estudo (54) envolvendo atletas que utilizam grande 

massa muscular, como remadores, com o propósito de avaliar o efeito da 

desidratação (4%) e do ambiente com temperatura elevada sobre o desempenho de 
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exercício de máxima intensidade (entre 6 e 7min). Entretanto, quando se trata de 

exercício de longa duração (>40 minutos), ainda é desconhecido o efeito do estresse 

térmico e da desidratação sobre o desempenho e respostas hemodinâmicas de 

remadores, assim como seus efeitos sobre as respostas hemodinâmicas e de 

controle autonômico cardíaco no período de recuperação. 

Assim, permanecem as dúvidas:  Qual seria o efeito da desidratação e do 

estresse térmico no desempenho e nas variáveis hemodinâmicas durante o exercício 

quando se trata de desporto com emprego de grande massa muscular em uma 

sessão de exercício de longa duração? A desidratação e o estresse térmico durante 

o exercício, modificariam as respostas hemodinâmicas autonômicas cardíacas de 

remadores profissionais no período de recuperação?  

Nossa hipótese é que o estresse térmico ambiental provoque alterações 

cardiovasculares e, consequentemente, reduza o desempenho de remadores em 

sessão aeróbia de longa duração. Além disso, acreditamos que desidratação será 

dependente de sua magnitude para provocar efeito adicional ao do estresse térmico 

durante o exercício. Contudo, estresse térmico e a desidratação, mesmo em grau 

leve, poderão provocar alterações prejudiciais à modulação autonômica cardíaca e 

às variáveis hemodinâmicas após o exercício. 
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4. OBJETIVOS 

 4.1. Objetivo geral 

 

Investigar o efeito da desidratação e do estresse térmico no desempenho e 

nas respostas cardiovasculares durante uma sessão de exercício aeróbio e o efeito 

na modulação autonômica cardíaca e nas variáveis hemodinâmicas no período de 

recuperação de remadores profissionais, com e sem estresse postural. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

1. Comparar o estado de hidratação entre as condições estudas por meio do 

índice de hidratação, taxa de suor, gravidade específica da urina, hematócrito e 

variação do volume plasmático; 

 

2. Observar a variação da temperatura corporal durante as sessões de 12km; 

 

3. Investigar a influência do estresse térmico e da desidratação sobre o 

desempenho físico de remadores: percepção subjetiva do esforço, consumo de 

oxigênio (VO2), potência (pico e final), concentração de lactato sanguíneo (pico e 

final) e tempo; 

 

4. Avaliar o efeito dos fatores de estresse sobre as variáveis hemodinâmicas 

durante o exercício: frequência cardíaca (FC), volume sistólico (VS) e débito 

cardíaco (DC); 

 

5. Averiguar o impacto dos fatores de estresse durante o exercício sobre as 

variáveis de controle autonômico cardíaco (VFC, VPA e SBR) e sobre as 

variáveis hemodinâmicas (FC, PAS, PAD, PAM, VS, DC e RPT) no pós-exercício: 

na posição supina e no teste de ortostatismo. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 5.1. Procedimentos preliminares 

 

 Duas avaliações prévias a esse estudo (teste máximo de 2000 m e teste 

incremental de lactato de cinco estágios [Lac5]), separadas entre elas com intervalo 

entre 48 e 72 h, foram realizadas a fim de determinar a potência (W) a ser mantida 

pelos remadores nas sessões de 12 km.  

 O teste máximo de 2000 m determinou a potência máxima (Wmáx) de cada 

remador. A partir da Wmáx individual foram determinados os estágios (55%, 65%, 

75%, 85% e 95%) do teste [Lac5], com quatro minutos de duração cada e um minuto 

de intervalo entre eles. Durante os intervalos, foram coletados ~10 µl de sangue no 

lóbulo direto da orelha para determinação da concentração de lactato sanguíneo 

[Lac]. A potência equivalente à [Lac] de 2,5 mmol (W2,5mmol) foi utilizada nas sessões 

de 12 km, conforme recomendações da FISA (FISA - Fédération Internationale dês 

Sociétés d’Aviron). 

 

      5.2 Delineamento Experimental 

 

 O presente estudo foi realizado em três momentos (Figura 1): antes, 

durante e após sessões de exercício. Os sujeitos realizaram aleatoriamente quatro 

sessões de 12 km no remoergômetro (Concept II model D, USA), separadas por 

períodos de 48 a 72 horas, em ambiente de conforto térmico (denominado “Normal”) 

(~22°C) ou de estresse térmico (~30°C), estando hidratados durante o exercício ou 

desidratados pelo próprio exercício, de acordo com os protocolos: Conforto térmico  

(“Normal”)/ Desidratado (ND), Conforto térmico (“Normal’)/ Hidratado (NH), Estresse 

térmico/ Desidratado (ED) e Estresse térmico/ Hidratado (EH), sendo os indivíduos 

seus próprios controles.  

 Nos períodos pré- e pós-exercício (~60 min antes e depois do exercício), 

foram avaliadas as respostas hemodinâmicas e de controle cardiovascular, em sala 

a ~23°C, permanecendo os indivíduos 10 min em posição supina com respiração 

controlada (15 ciclos/ minuto). Logo após, realizou-se o teste de ortostatismo, na 
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mesma sala, com respiração controlada. O desenho experimental do estudo está 

apresentado na Figura 2. 

 

 

 

Figura 1 - Desenvolvimento da pesquisa. 

 

Nota: Sala 1 - Avaliações ~60min antes e depois; Sala 2: sessões de 12km 

 

Figura 2 – Desenho experimental dos protocolos. 
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5.3 Sujeitos 

 

Prontificaram-se a participar voluntariamente do presente estudo, 20 atletas 

remadores (23,7 ± 5,5 anos; 83,3 ± 11,1 kg e 188,5 ± 6,3 cm) das categorias peso-

leve e aberto, do sexo masculino, que realizavam treinamento regular, sistemático e 

periodizado há pelo menos dois anos. Todos participavam regularmente de 

competições a nível estadual e/ ou nacional e não apresentavam contraindicação 

para o remo. Destes, um apresentou lesão muscular, três não compareceram para 

dar seguimento ao estudo, dois se ausentaram por participarem de competição no 

período de realização do estudo e dois trocaram de clube esportivo. Dos 12 

elegíveis, um indivíduo não executou adequadamente o protocolo, desistindo em 

uma das sessões. Assim, 11 atletas completaram as sessões de exercício, 

entretanto, no momento pós-exercício, dados de três atletas foram comprometidos 

por falhas nos equipamentos (Figura 3). Apenas indivíduos do sexo masculino foram 

recrutados porque as restrições de tempo durante o qual os dados foram coletados 

não eram adequadas para permitir o controle das flutuações da temperatura central 

concomitante ao ciclo menstrual feminino. Além disso, estudo recente (56) mostrou 

que há influência do ciclo menstrual no controle autonômico cardíaco. O tamanho da 

amostra foi calculado (n=5) utilizando alfa (α) de 0,05 e o poder (ß) de 80%. O 

tamanho amostral utilizado (n=8) foi suficiente para detectar diferença fisiológica 

significativa na SBR (p<0,05), com o tamanho do efeito de η2=1,82, com α de 0,05 e 

ß de 0,86 após o teste post hoc, utilizando o software G-Power 3.1.9.2 (Heinrich-

Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Germany). 

Adotou-se como critérios de exclusão o uso de medicamentos que pudessem 

comprometer o desempenho físico ou alterar o sistema imunológico, a presença de 

lesão ósteo-músculo-articular relatada pelo atleta/ técnico, história recente de lesão 

e os que treinavam há menos de dois anos. Todos os voluntários concordaram com 

os procedimentos do experimento e assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice II), sendo o presente protocolo experimental aprovado pelo 

comitê de ética local (1.252.971) (Anexo I). Este ensaio clínico foi realizado em um 

dos clubes de regatas do estado do Rio de Janeiro no período de agosto a setembro 

de 2016.  
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Figura 3 – Fluxograma de representação das amostras inicial e final segundo os critérios de 
elegibilidade. 
 
 
 

 A caracterização dos voluntários incluídos no estudo está apresentada na 

Tabela 1. 
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avaliações após o exercício (n=3) 

8 remadores profissionais 
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Tabela 1 – Caracterização dos atletas quanto à idade, às variáveis antropométricas, metabólicas e 
cardiovasculares de repouso (n=8). 

Nota: DP: Desvio-padrão; IMC: índice de massa corporal; PAS, PAD, PAM: pressão arterial sistólica, 
diastólica e média; FC = frequência cardíaca; VO2 = consumo de oxigênio absoluto; VCO2 = produção 
de dióxido de carbono; DC = débito cardíaco; VS = volume sistólico; RPT: resistência periférica total; 
PSE = percepção subjetiva de esforço; [Lac] = lactato sanguíneo; TCO = temperatura corporal.  

 

 

5.4. Intervenções 

 

Os remadores foram solicitados a absterem-se de cafeína e a não praticarem 

exercício físico (≥5METs) nas 24 horas precedentes aos testes, também foram 

orientados a manter a mesma dieta e ingestão de fluidos em todos os dias que 

antecederem as avaliações, sendo a ingestão verificada por meio de registro 

alimentar (RA) realizado nas 24h que antecederam as avaliações com aplicação de 

recordatório 24h (R24h) no dia da entrega a fim de minimizar os erros inerentes a 

cada método. Todos os testes foram realizados no mesmo período do dia (período 

matutino) e de aproximadamente três horas após a última refeição.  

Os atletas realizaram aleatoriamente quatro sessões de 12 km no 

remoergômetro (Modelo “D”; Concept II, Morrisville, VT, EUA), e foram orientados a 

Variáveis Média ± DP Mínimo Máximo 

Idade (anos) 22,0 ± 3,0 18,0 28,0 

Variáveis Antropométricas    

Massa corporal (kg) 84,6 ± 15,3 72,90 117,5 

Estatura (cm) 189,9 ± 7,2 183,0 205,0 

IMC (kg/m²)  23,3 ± 2,3 21,20 28,0 

Variáveis Cardiovasculares e Metabólicas    

PAS (mmHg) 121,0 ± 10,0 108,0 134,0 

PAD (mmHg) 61,0 ± 5,0 56,0 68,0 

PAM (mmHg) 86,0 ± 5,0 82,0 95,0 

FC (bpm) 61,0 ± 6,0 52,0 70,0 

VO2 (l.min-1) 0,4 ± 0,1 0,4 0,6 

DC (l.min-1) 7,5 ± 1,0 5,9 9,3 

VS (ml) 113,8 ± 17,9 92,0 140,0 

RPT (mmHg. l-1.min) 14,4 ± 2,0 11,5 17,7 

PSE 6,0 ± 0,3 6,0 7,0 

[Lac] (mmol.L-1) 1,1 ± 0,4 0,7 1,7 
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manter a potência equivalente a 2,5 mmol.L-1 (W2,5mmol) do lactato observado no teste 

de [Lac5]. 

Imediatamente antes e depois de cada sessão foi avaliada a massa corporal 

(MC) e aferida a pressão arterial (PA). Além disso, foram observadas a [Lac], a 

percepção subjetiva de esforço (PSE) usando a escala de BORG (6-20), na qual “6” 

é definido como um esforço "muito, muito leve" e “20” um esforço "máximo, 

extenuante" (58). A temperatura corporal (TCO) foi estimada e a coleta de sangue 

venoso foi realizada por profissional capacitada.  

As sessões de 12 km foram constituídas de quatro estágios de 3.000 metros 

(3 km, 6 km, 9 km e 12 km) com intervalo de um minuto entre elas para avaliar a 

Tco, registrar a PSE, coletar lactato sanguíneo, além de ingestão de água nos 

protocolos hidratados (“NH” e “EH”). A ingestão de água durante o exercício foi 

calculada individualmente com base na taxa de suor verificada em estudo piloto. 

Durante as sessões de exercício registrou-se também as variáveis de desempenho 

(tempo e potência), o VO2 e as variáveis hemodinâmicas (FC, DC, VS).  

Todos os indivíduos iniciaram o exercício em semelhante estado de 

hidratação. Utilizou-se como ponto de corte para início do exercício a gravidade 

específica da urina (USG) de 1,020, utilizando um refratômetro portátil (Figura 4A). 

Após a coleta da urina, realizou-se a coleta de sangue via punção venosa por 

profissional capacitado antes do início das sessões de 12 km (Figura 4A). 

Ao término do exercício, ainda sentado no remoergômetro em recuperação 

passiva, foi realizada nova coleta de sangue venoso (Figura 4B) e, então, o 

indivíduo foi pesado após retirar o short e usar apenas uma sunga. 

As sessões de exercício foram realizadas em sala mantida a ~22°C (21,8°C a 

23,0°C - protocolos de conforto térmico) ou ~30°C (29,3°C a 31,8°C - protocolos de 

estresse térmico). As Figuras 5 e 6 ilustram as sessões de exercício em ambiente 

de conforto térmico e de estresse térmico e seus equipamentos específicos.  
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Figura 4 - Ilustração de um voluntário durante as coletas de sangue antes (A) e após (B) a sessão de 
12km e análise da gravidade específica da urina com refratômetro (A). 
 
 
 
 

 

Figura 5 - Ilustração de um voluntário durante uma sessão de exercício em temperatura de conforto 
térmico (~22°C).  
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Figura 6 - Ilustração de um voluntário durante o protocolo experimental em ambiente de estresse 
térmico (~30°C). 
 
 
 

Aproximadamente 60 min antes de cada sessão de 12 km e 60 min após o 

término, estando o indivíduo em repouso, foram registrados o comportamento 

hemodinâmico, a frequência respiratória e os intervalos RR. Em ordem sequencial, 

os participantes foram submetidos a avaliações de repouso com respiração 

controlada (15 ciclos/ minuto) na posição supina (SUP) e na posição ortostática 

(ORT). 

Além das respostas hemodinâmicas registradas em todos os testes durante 

as avaliações de repouso e no teste de ortostatismo foram investigadas a 

variabilidade da frequência cardíaca (VFC), a variabilidade da pressão arterial 

(VPA) e a sensibilidade barorreflexa espontânea (SBR), em sala apropriada e 

mantida à temperatura ambiente (~23°C).  

A Figura 7 ilustra o protocolo experimental para avaliação das variáveis 

hemodinâmicas e de controle cardiovascular em repouso e seus aparelhos 

específicos. 
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Figura 7– Protocolo experimental para avaliação das variáveis hemodinâmicas e de controle 
cardiovascular em repouso e seus aparelhos específicos. 

 

 

5.5. Teste de 2000 m e Teste de lactato de cinco estágios (Lac5) 

O teste de 2 km foi realizado previamente e consistiu em um teste de 

desempenho máximo “contrarrelógio” no remoergômetro para uma distância fixa 

de 2.000 m sem interrupção. A voga (número de remadas) foi livre e o remador foi 

incentivado a realizar o seu desempenho físico máximo para esta distância fixa.  

Desta forma, foram mensuradas através do próprio remoergômetro as 

variáveis WMáx, tempo total da sessão em minutos (Tt) e FC (bpm) (Tabela 2). 

O teste de [Lac5] foi segmentado em cinco estágios de 55%, 65%, 75%, 85% 

e 95% da WMáx adquirida no teste de 2 km. Cada estágio foi constituído de quatro 

minutos de duração com intervalos de um minuto entre eles. Durante os intervalos, 

uma gotícula de sangue (~10 µl) foi coletada no lóbulo da orelha direita através de 

um analisador de lactato portátil (LactatePlus; Nova Biomedical, Walthan, EUA), 

validado por Tanner et al. (57), para determinação da concentração de lactato 

sanguíneo no exercício.  

A Federação Internacional de Sociedades de Remo (FISA - Fédération 

Internationale dês Sociétés d’Aviron) recomenda a padronização da prescrição da 

intensidade no treinamento e avaliações no remo olímpico, para tanto, orienta que 
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seja utilizado a [Lac] bem como zonas de treinamento chamadas de “utilização 1” 

(UT1) e “utilização 2” (UT2) que compreendem as [Lac] de “3 a 4 mmol.L-1” e “2 a 3 

mmol.L-1” respectivamente (60), sendo a zona UT2 responsável pela intensidade das 

sessões de treinamento de resistência, de longa duração, variando de 40 a 120 

minutos (61). 

Assim, baseando-se nessa recomendação, foi criado um gráfico para cada 

indivíduo com as [Lac] mensuradas no teste de [Lac5] onde o “eixo x” representou a 

porcentagem da potência e o “eixo y” a [Lac]. A potência associada à [Lac] 

individualizada de 2,5 mmol.L-1, a partir de valores interpolados, foi a potência 

proposta para cada sujeito realizar as sessões de 12 km com carga de trabalho 

constante. Isto permitiu a identificação de uma potência média de 259,0 ± 26,0 

(equivalente a 69% da WMáx) (Tabela 2) para o grupo, o que indicou uma potência 

maior do que a [Lac] em repouso e dentro da zona de UT2 recomendada pela FISA. 

As variáveis de desempenho físico e cardiovascular no teste de 2 km de oito 

atletas e a potência recomendada com base no teste de lactato (W2,5mmol) estão 

descritas na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2. Variáveis de desempenho físico e cardiovascular no teste de 2km de oito atletas e W2,5mmol 
estimada após o teste de [Lac5]. 

Nota: WMáx – potência máxima; Tt – tempo total; FCmáx – frequência cardíaca máxima; W2,5mmol – 
potência equivalente à [Lac] de 2,5mmol. 

 

 

 

Atletas 
WMáx (watts) 

(Média final) 
Tt (minutos) FCmáx (bpm) W2,5mmol (watts) 

1 333 06:46 182 262 

2 352 06:39 183 243 

3 316 06:54 181 225 

4 437 06:11 197 308 

5 378 06:29 174 264 

6 447 06:08 185 261 

7 343 06:42 175 232 

8 398 06:23 183 276 

Média ± DP 375,5 ± 48,3 06:32 ± 0:17 182,0 ± 7,0  259,0 ± 26,0 



29 
 

5.6. Variáveis de Desempenho Físico nas sessões de 12km 

As sessões foram realizadas em remoergômetro (Modelo “D”; Concept II, 

Morrisville, VT, EUA) que era utilizado pelos atletas em suas rotinas de treinos. 

Durante as sessões de exercício de 12 km foram registradas as variáveis de 

desempenho físico a cada 3 km, por software próprio do remoergômetro, como 

tempo do exercício, potência, e as respectivas médias, de cada uma das sessões 

(ND, NH, ED e EH).  

 

5.7. Variáveis Metabólicas  

 

O VO2 foi mensurado por analisador portátil de gases metabólicos (VO2000; 

Medical Graphics Corp., St. Paul, MN, EUA), validado por Melanson et al. (62). No 

início de cada sessão foi realizada calibração automática do analisador, conforme 

recomendação do fabricante, em seguida, foi utilizado pneumotacógrafo de médio 

fluxo para realização das sessões de 12km.  

A [Lac] foi observada no momento de repouso antes das sessões de 12 km, 

durante os intervalos de 1 min entre cada estágio de 3 km, e imediatamente após a 

finalização do exercício, utilizando o mesmo método citado no teste de lactato 

descrito anteriormente. 

 

5.8. Variáveis hemodinâmicas em exercício  

 

A FC, o VS e o DC foram mensurados durante o exercício por meio de 

bioimpedância elétrica transtorácica (PhysioFlow®, PF05Lab1, France). Para 

avaliação realizou-se a tricotomia da pele e o preparo da mesma utilizando gel 

abrasivo (NuPrep; Weaver, Aurora, CO, EUA) na região onde foram colocados os 

eletrodos conforme recomendado pelas instruções do fabricante. A determinação da 

FC foi baseada no intervalo R-R determinado com a primeira derivada 

eletrocardiograma (ECG). O software do PhysioFlow® requer a gravação de sexo, 

idade, altura, peso e pressão sistólica e diastólica. Os eletrodos foram ligados ao 

PhysioFlow através de um cabo e, em seguida, conectado o dispositivo a um 

computador portátil.  
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5.9. Variáveis ambientais e temperatura corporal 

 

As variáveis ambientais nas diferentes sessões de exercício, foram verificadas 

no início e ao final de cada estágio de 3 km por uma estação meteorológica portátil 

(Kestrel 4500, Minneapolis, MN, EUA) para determinar a Ta, URA, IC e IBUTG. 

A Tco estimada foi mensurada no repouso, nos quatro estágios de 3km e ao 

término das sessões ND, NH, ED e EH. Foi utilizada uma câmera infravermelha 

(Fluke Model Ti32; Fluke Corporation, Everett, EUA) para registrar as imagens 

térmicas, sendo utilizada a maior temperatura da face. Esta câmera pode medir uma 

faixa de temperatura de -20°C a +120°C com resolução de 320 x 240 pixels e tem 

uma sensibilidade à diferença de temperatura inferior a 0,05°C, de acordo com as 

especificações do fabricante. As imagens térmicas foram analisadas em Software 

SmartView 3.14 (FLUKE ®). 

 A câmera foi ligada 10 min antes da foto e ajustado o foco. A distância foi 

padronizada a 1,5 m entre a câmera e o rosto do voluntário por uma marca no chão. 

Secou-se o suor da testa do indivíduo e o cabelo foi preso, caso necessário, a fim de 

não prejudicar a medida. Tomou-se cuidado com a luminosidade e o aquecedor para 

não incidirem diretamente sobre remador. Todas as fotos foram tiradas com o 

indivíduo sentado e pelo mesmo avaliador. A Figura 8 ilustra a foto térmica de um 

voluntário no repouso em ambiente de conforto térmico. 

 

Nota: A escala de cores vai do mais frio (azul) ao mais quente (vermelho). 

 
Figura 8 - Ilustração de um voluntário em repouso, antes de uma sessão de exercício em conforto 
térmico (~22°C). 
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           5.10. Variáveis bioquímicas e do estado de hidratação 

 

As coletas de sangue foram realizadas, por profissional capacitada, 

adequadamente paramentada, em dois momentos: aproximadamente 15 minutos 

antes das sessões de 12 km (que correspondeu a um período de aproximadamente 

três horas após desjejum leve) e logo após os seis minutos de recuperação passiva 

do exercício. Foram coletadas amostras de sangue usando tubos de 4 ml contendo 

EDTA e amostras de soro usando tubos de 6 ml com a parede revestida com 

partícula de sílica e no fundo do tubo o gel separador, ambos à vácuo BD 

VacutainerTM. Todas as amostras foram devidamente armazenadas e transportadas 

após o término das coletas ao Laboratório de Análises Clínicas do Centro de 

Capacitação Física do Exército conforme as recomendações da Sociedade Brasileira 

de Patologia Clínica/ Medicina Laboratorial (63). 

As amostras de sangue foram homogeneizadas (Homogeneizador de Tubos 

Dellta Modelo CII, Brasil) e analisados hemoglobina e hematócrito tal como 

realizadas rotineiramente no Micros 60 (ABX, França), sendo os valores de 

referência para o sexo masculino conforme publicado pelo fabricante do 

equipamento. 

A alteração no volume plasmático foi calculada e expressa em relação ao 

hematócrito e à concentração de hemoglobina mensurados no estado euidratado, 

usando o método empregado por Dill e Costill (64). 

Para determinar o estado de hidratação, a MC (kg) foi mensurada pré- e pós-

exercício. Calculou-se a taxa de suor (TS) (ml/ h) (Equação 1) e o índice de 

hidratação em percentual (%Desidratação) (Equação 2) conforme recomendação da 

NATA (59): 

 

 (1) 

 

     (2) 

  

MCi= massa corporal inicial; MCf= massa corporal final. 
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A classificação dos níveis de desidratação se deu a partir do índice de 

hidratação conforme proposto pela NATA (59): até 1% de perda de MC – hidratado; 

1 a 3% - levemente desidratado; 3 a 5% - moderadamente desidratado e >5% 

gravemente desidratado. 

Todos os indivíduos iniciaram o exercício hidratados e para tanto, 

recomendou-se a ingestão de 500 ml água na noite anterior, conforme preconizado 

pela NATA (59). A gravidade específica da urina (USG) foi avaliada em três 

momentos (primeira urina da manhã, pré- e pós-exercício). Os remadores receberam 

na véspera de cada sessão um coletor de urina, devidamente rotulado, para coleta 

da primeira urina do dia. A USG da primeira urina da manhã foi analisada no 

momento em que o atleta chegou na sala 1, antes de iniciar o experimento que 

antecedia à sessão dos 12 km. Utilizou-se como ponto de corte para início do 

exercício a fim de garantir o estado de hidratação adequado, a USG de 1,020, 

utilizando um refratômetro portátil (OPTIKA HR-160, Itália), calibrado com água 

destilada. Caso a USG da primeira urina da manhã ultrapassasse 1,020, solicitava-

se a ingestão de 250ml de água aproximadamente 2 horas antes do exercício (59). 

Então, a segunda urina era coletada e avaliada novamente a USG poucos minutos 

antes do exercício e previamente à coleta de sangue. 

 

 

5.11. Variáveis antropométricas e de composição corporal 

 

A massa corporal dos indivíduos foi mensurada no próprio clube, em todos os 

dias de coleta, por meio de uma balança digital eletrônica (W-200, WELMY, Santa 

Bárbara d´Oeste, BR) com capacidade máxima de 200 kg e precisão de 50 g, com 

os participantes vestindo apenas sunga e descalços, com um pequeno afastamento 

lateral das pernas, posicionando-se no centro da plataforma da balança, com os 

braços estendidos e posição ereta, com o olhar fixo no horizonte para evitar 

oscilações na leitura do peso, conforme técnica proposta por Jellife (65). A estatura 

foi medida em uma visita prévia ao Laboratório de Nutrição da UFF (LANUFF) com 

antropômetro vertical milimetrado, com escala de 0,1cm e extensão de 2 metros, 

estando os indivíduos em posição ereta, braços estendidos ao longo do corpo, pés 

unidos e descalços, segundo técnica preconizada por Jellife (65). 
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5.12. Avaliação dietética 

 

5.12.1. Registro Alimentar e recordatório de 24 h 

 

Os voluntários foram orientados a absterem-se de cafeína e a manter a 

mesma dieta e ingestão de fluidos em todos os dias que antecederem as avaliações 

a fim de que não houvesse influência da dieta em nenhum dos protocolos. Para 

tanto, foi solicitado aos remadores que registrassem, em formulário próprio, todos os 

alimentos sólidos e líquidos (inclusive água) consumidos durante o dia, em medidas 

caseiras e/ ou unidades, bem como o tamanho das porções (Apêndice III).  

Todos os atletas receberam orientação de como realizar adequadamente o 

registro alimentar (RA). Este procedimento foi realizado na véspera de cada sessão 

de 12km. De forma complementar, foi realizado um recordatório de 24 horas no 

momento em os voluntários entregaram os RAs a fim de minimizar os erros inerentes 

aos métodos.  

As medidas caseiras dos alimentos ingeridos foram convertidas em gramas. A 

ingestão calórica e de macronutrientes foram analisadas utilizando o software 

DietWin® versão profissional 2008 (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Ingestão alimentar dos remadores na véspera de cada protocolo (n=8). 

Nota: ND: Temperatura de Conforto térmico “Normal”/ Desidratado; ED: Estresse térmico/ Desidratado; NH: 

Normal/ Hidratado; EH: Estresse térmico/ Hidratado. CHO: Carboidrato; PTN: Proteína; LIP: Lipídeo. ANOVA 
One way de medidas repetidas e post-hoc de Bonferroni. 
 

 

 

5.13. Avaliação de Repouso – Pré e Pós-exercício 

 

Aproximadamente 60 minutos antes e após a realização do exercício, o 

indivíduo permaneceu na posição supina por 20 minutos. Foram avaliados 10 

minutos com respiração espontânea (Apêndices IV e V) e 10min com respiração 

controlada a 15 ciclos por minuto (0,25Hz) através de metrônomo audiovisual, em 

sala apropriada e mantida à temperatura ambiente (~23°C). A respiração 

espontânea foi avaliada para conhecer a frequência respiratória normal do 

indivíduo. No entanto, devido à influência da respiração no componente de alta 

frequência (HF) da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e a fim de comparar 

as avaliações nas posições supina e ortostática, apenas dados da respiração 

controlada foram apresentados. 

 
NH  

Média ± DP 

ND 

Média ± DP  

EH 

Média ± DP 

ED 

Média ± DP 
p (η2) 

Energia 

(Kcal) 
2391,0 ± 966,0 2468,0 ± 556,0 2309,0 ± 852,1 2417,0 ± 956,7 >0,05 (0,16) 

CHO (g) 306,5 ± 122,9 354,9 ± 99,1 321,6 ± 106,3 377,7 ± 180,2 >0,05 (0,27) 

CHO (g/kg) 3,7 ± 1,6 4,4 ± 1,6 3,9 ± 1,5 4,7 ± 2,6 >0,05 (0,02) 

CHO (%) 52,1 ± 10,8 57,7 ± 8,5 56,3 ± 6,0 61,3 ± 6,2 >0,05 (0,15) 

PTN (g) 115,2 ± 41,7 117,5 ± 28,1 122,0 ± 57,7 101,9 ± 34,3 >0,05 (0,00) 

PTN (g/kg) 1,4 ± 0,5 1,4 ± 0,3 1,4 ± 0,7 1,3 ± 0,5 >0,05 (0,01) 

PTN (%) 19,7 ± 3,7 19,6 ± 4,8 21,3 ± 6,9 19,5 ± 6,3 >0,05 (0,00) 

LIP (g) 78,2 ± 53,8 64,3 ± 33,1 59,1 ± 31,4 53,4 ± 29,9 >0,05 (0,00) 

LIP (g/kg) 0,9 ± 0,6 0,8 ± 0,4 0,7 ± 0,5 0,7 ± 0,4 >0,05 (0,00) 

LIP (%) 28,1 ± 13,3 22,7 ± 8,6 22,7 ± 5,1 19,7 ± 5,6 >0,05 (0,00) 
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Durante a avaliação de repouso, as respostas hemodinâmicas foram 

registradas pelo FMS. Qualquer sinal de sono, incômodo, tosse, espirro ou outros 

foram relatados e anotados com a finalidade de diminuir o viés para futura análise 

dos dados. O antebraço acoplado ao cuff do FMS ficava apoiado na própria maca 

de forma que o antebraço ficasse na altura do coração (66). Foram adquiridos 

para avaliações os trechos dos últimos cinco minutos dos 10 minutos de cada 

etapa.  

Na metade do tempo entre as avaliações de um mesmo voluntário, o 

aparelho de fotopletismografia foi desligado e os testes foram interrompidos por 10 

minutos para recalibração do FMS. Tal procedimento foi adotado para evitar a perda 

de sinal por redução do fluxo sanguíneo no dedo dos voluntários provocada pela 

contração contínua do cuff do aparelho. 

A Figura 9 mostra os registros e a potência espectral dos intervalos RR (R-

R) e da pressão arterial sistólica (PAS) em respiração controlada de um dos 

voluntários. 

 

Figura 9 – Registro do intervalo RR e da PAS e suas análises espectrais de um voluntário com 
respiração controlada (15 ciclos/minuto) em 0,25Hz na posição supina. 
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5.14. Teste de Ortostatismo 

 

Os indivíduos após a avaliação de repouso, imediatamente passavam para a 

posição ortostática de forma ativa, porém, com ajuda do avaliador e tentando fazer 

o mínimo de movimento corporal e esforço possível. O teste de ortostatismo foi 

realizado com respiração controlada (0,25Hz) através de metrônomo audiovisual. 

 Caso o atleta apresentasse sinais ou sintomas de pré-síncope 

(aparecimento repentino de náuseas, sudorese, tonturas, bradicardia ou 

hipotensão) ou diminuição sustentada da pressão arterial sistólica abaixo de 

90mmHg, interrompia-se o teste, conforme Levine et al. (67). Os testes foram 

interrompidos em dois atletas no final do teste de ortostatismo. Entretanto, todos 

os atletas permaneceram na posição ortostática sem sintomas por pelo menos 

sete minutos.  

O antebraço de cada indivíduo acoplado ao cuff do FMS e ficou apoiado a 

uma mesa alta na tentativa de deixar o antebraço na altura do coração, 

semelhante ao protocolo de repouso. A fim de eliminar a resposta da transição 

“deitado-em-pé” e de padronizar as análises, os dados de ORT foram analisados 

nos cinco minutos finais de sete minutos de teste. 

A Figura 10 mostra os registros e a potências espectrais dos intervalos RR e 

da PAS durante o ORT de um dos voluntários. 

 

Figura 10– Registro do intervalo RR e da PAS e suas análises espectrais de um voluntário com 
respiração controlada em 0,25Hz na posição ortostática. 
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5.15. Registros Hemodinâmicos em repouso 

 

A pressão arterial (PA) foi avaliada continuamente e de forma não-invasiva 

por FMS (FINOMETER, FMS, Holanda) e assim foram estimados os valores de DC e 

VS através das curvas de PA. A FC e os intervalos R-R foram registradas por 

eletrocardiograma. Todos os dados foram monitorados e sincronizados por software 

específico (LabChart 8.0, EUA) com frequência de amostragem de 1000Hz. 

A PA foi aferida utilizando aparelho digital portátil validado (HEM-7200; 

ONROM, Beijing, China). A partir dos valores de PA sistólica (PAS) e diastólica 

(PAD), calculou-se a PA média (PAM) e, consequentemente, com dados de PAM e 

DC, obteve-se a resistência periférica total (RPT). 

 

 

5.16. Variabilidade da Frequência Cardíaca 

 

Para a análise da VFC as séries temporais de R-R foram interpoladas (cubic 

spline) e decimadas de modo a obter séries igualmente espaçadas no tempo e, 

posteriormente, submetidas à Transformada Rápida de Fourier (FFT) a partir de 

algoritmo desenvolvido em linguagem Matlab (Matlab 6.0, Mathworks Inc., USA). 

As séries temporais da FC foram analisadas nos domínios do tempo e da 

frequência e foram assim obtidos os parâmetros de variabilidade e do balanço 

autonômico. No domínio do tempo foram utilizados: a média de todos os intervalos 

R-R normais (RR); o desvio padrão de todos os intervalos R-R normais (SDNN) e a 

raiz quadrada da soma das diferenças sucessivas entre intervalos R-R normais 

adjacentes ao quadrado (rMSSD). 

No domínio da frequência utilizou-se a potência dos componentes de baixa 

frequência (LF: 0,04 a 0,15 Hz) e de alta frequência (HF: 0,15 a 0,40 Hz) 

normalizados (baixa LFu.n. e alta HFu.n.), além do balanço simpato-vagal 

(LF/HF)(68). 

 

 

 

 



38 
 

5.17. Variabilidade da Pressão Arterial e Atividade Barorreflexa 

 

A variabilidade da pressão arterial foi (VPA) avaliada pela variância da PAS 

(PAS-var) e pelo componente de baixa frequência da PAS (LF-PAS).  

A análise da SBR espontânea foi avaliada pelo índice alfa para o componente 

de baixa (α-LF) frequência através dos sinais, batimento-a-batimento, da PAS e do 

intervalo de pulso em linguagem Matlab (Matlab 6.0, Mathworks Inc., USA). 

 

 

5.18. Processamento e análises estatísticas dos dados 

 

Os dados foram apresentados em média ± DP nas tabelas e média ± EP nas 

figuras para facilitar a visualização. A normalidade das variáveis foi verificada pelo 

teste de Shapiro-Wilk. Análise de variância (ANOVA) one-way para medidas 

repetidas foi utilizada para verificar a diferença entre a ingestão alimentar nos 

diferentes dias (prévios à cada avaliação) e entre as variáveis ambientais (Ta, URA, 

IC e IBUTG) e post-hoc de Bonferroni quando necessário. A ANOVA two-way para 

medidas repetidas de ambos os fatores foi usada para avaliar a diferença entre 

tratamento e tempo, e entre dois tratamentos no mesmo momento (hidratação vs. 

temperatura), conforme estudo com protocolo semelhante (69) e o post-hoc de 

Bonferroni quando apropriado. Para comparação entre as posições supina e 

ortostática no mesmo momento foi utilizado o teste t de Student pareado, bem como 

entre os momentos (pré vs.pós). A esfericidade foi testada com o teste de Mauchly e 

se a esfericidade foi violada, a correção de Greenhouse-Geisser foi usada. O 

coeficiente d de Cohen foi usado para estimar o tamanho do efeito (η2) da 

intervenção e os valores interpretados como pequeno (η2=0,2), médio (η2=0,5) e 

grande (η2=0,8)(70). O nível de significância utilizado foi de α ≤0,05 e os softwares 

usados foram o GraphPad Prism versão 6.0 (GraphPad Software Inc., CA), SPSS 

20.0 (IBM, Chicago, IL, USA) e o G-Power 3.1.9.2 (Heinrich-Heine-Universität 

Düsseldorf, Düsseldorf, Germany). 
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6. RESULTADOS 

 

 Existiu diferença significativa entre as variáveis ambientais nos protocolos de 

estresse térmico em relação aos protocolos realizados em temperatura ambiente 

(p<0,001) (Tabela 4).  

 

Tabela 4- Variáveis ambientais segundo as quatro condições (n=8). 

Nota: NH: Temperatura de conforto térmico (“Normal”)/ Hidratado; ND: Normal/ Desidratado; EH: Estresse 

térmico/ Hidratado; ED: Estresse térmico/ Desidratado. Ta: temperatura ambiente; URA: umidade relativa do ar; 
IC: índice de calor; IBUTG: índice de bulbo úmido – termômetro de globo; DP: desvio-padrão. ANOVA One way 
para medidas e post-hoc de Bonferroni. Letras iguais indicam semelhança e letras diferentes indicam diferença 
significativa. 

 

6.1. Hidratação e temperatura corporal 

 

Em repouso o estado de hidratação e a temperatura corporal foram 

semelhantes em todas as condições (p>0,05). Existiu efeito principal do estresse 

térmico resultando em menor MC (F1,7 = 5,8; p= 0,04; η2 = 0,45), maior redução no 

percentual de desidratação (F1,7= 14,2; p= 0,007; η2= 0,67), maior redução do 

VPlasm (F1,7 = 49,3; p< 0,001; η2= 0,87), maior taxa de suor (F1,7=19,4; p=0,04; η2 = 

0,45). Foi encontrada maior temperatura corporal (F1,7 = 102,4; p< 0,001; η2 = 0,94) 

nos atletas durante os protocolos de estresse térmico em relação aos protocolos de 

temperatura ambiente confortável.  

Além disso, também houve efeito principal significante do fator hidratação no 

grau de desidratação (F1,7 = 71,9; p< 0,001; η2 = 0,91), no VPlasm (F1,7 = 23,7; p= 

0,002; η2 = 0,77) e na TS (F1,7 = 70,0; p< 0,001; η2 = 0,90). Apesar da redução 

significativa da MC na condição EH (-0,8%, p< 0,05), tal redução não foi suficiente 

para caracterizar o atleta como desidratado, já que os indivíduos permaneceram 

dentre da faixa considerada “euidratado” (-1,0% a 1,0%). 

 

Variáveis NH  ND EH ED p (η2) 

Ta (ºC) 22,4 ± 0,3 a 22,1 ± 1,1 a 30,1 ± 0,9 b 30,7 ± 0,7 b <0,001 0,97 

URA (%)  78,1 ± 2,3 a 75,6 ± 4,3 a 71,2 ± 3,5 b 67,0 ± 1,8 b <0,001 0,72 

IC (ºC) 23,2 ± 0,4 a 22,7 ± 1,5 a 36,6 ± 2,9 b 37,0 ± 1,9 b <0,001 0,99 

IBUTG (ºC) 19,8 ± 0,4 a 19,1 ± 1,4 a 25,9 ± 1,3 b 25,7 ± 0,8 b <0,001 0,99 
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Tabela 5- Respostas de hidratação e temperatura corporal às quatro condições (n=8). 

Nota: NH: Temperatura de conforto térmico (“Normal)/ Hidratado; ND: Normal/ Desidratado; EH: Estresse 

térmico/ Hidratado; ED: Estresse térmico/ Desidratado. MC: massa corporal; Htc: hematócrito; Δ VPlasm: 
variação do volume plasmático; USG: gravidade específica da urina; Tco: temperatura corporal. ANOVA two way 
e post-hoc de Bonferroni. *p<0,05 diferença significativa entre pré e pós; As letras indicam diferença significante 
no mesmo momento (p<0,05): A= NH x ND; B= NH x EH; C= NH x ED; D= ND x EH; E= ND x ED; F= EH x ED 

 NH  ND EH  ED 

Variáveis PRÉ PÓS PRÉ PÓS PRÉ PÓS PRÉ PÓS 

MC (Kg) 
 

84,3 ± 
14,7 

84,0 ± 
15,4 

84,9 ± 
15,4 

83,7 
±15,2* 

84,2 ± 
14,6 

83,4 ± 
14,3* 

84,4 ± 
14,9 

82,8 ± 
14,7* C, E 

Desidratação 
(%) - 

-0,3 ± 
0,3 * 

- 
-1,4 ± 
0,4*A 

- 
-0,8 ± 
0,5*D 

- 
-1,9 ± 

0,5* C, E, F 

Hb (g/dl) 
13,6 ± 

0,8 
13,6 ± 

1,0 
13,4 ± 

0,6 
13,5 ± 

0,6 
13,6 ± 

0,9 
13,9 ± 

1,0 
13,5 ± 

0,8 
13,6 ± 

0,9 

Htc (%) 
43,9 ± 

2,5 
44,0 ± 

2,4 
44,1 ± 

2,7 
44,5 ± 
2,7* 

44,7 ± 
2,4 

44,8 ± 
2,7 

44,1 ± 
2,3 

45,1 ± 
2,7* 

Δ VPlasm 
(%) 

- 
-0,1 ± 

0,2 
- 

-0,8 ± 
0,4*A 

- 
-0,4 ± 

0,2 
- 

-1,5 ± 
0,7* C, E, F 

USG 
1,016 ± 
0,006 

1,010 ± 
0,006* 

1,013 ± 
0,005 

1,015 ± 
0,006 

1,016 ± 
0,004 

1,011 ± 
0,008* 

1,015 ± 
0,005 

1,016 ± 
0,007 

Taxa de 
suor 

(ml/ h) 
- 

312,0 ± 
329,6* 

- 
1273,0 ± 
342,7*A 

- 
809,5 ± 
558,5*B 

- 
1788,0 ± 
658,3* F 

Tco (ºC) 
35,9 ± 

1,3 
36,2 ± 

0,9 
35,7 ± 

1,4 
36,1 ± 

0,6 
36,4 ± 

0,8 
38,1 ± 
0,5* B, D 

36,2 ± 
0,5 

38,1 ± 
0,6* C 



41 
 

Existiu efeito principal do estresse térmico sobre a temperatura corporal nos 

estágios de 3km (F1,7=15,0; p=0,006; η2=0,68), 6km (F1,7=63,3; p<0,001; η2=0,90), 

9km (F1,7=106,3; p<0,001; η2=0,93) e 12km (F1,7=102,4; p<0,001; η2=0,93) (Figura 

11). 
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Nota: ANOVA two-way para medidas repetidas (post-hoc Bonferroni). *p<0,05; #p<0,001. As letras 
indicam diferença significativa no mesmo momento: B= NH x EH; C= NH x ED; D= ND x EH; E= ND x 
ED; F= EH x ED. 

 

Figura 11 – Temperatura corporal estimada por termografia. 

 

 

6.2. Variáveis metabólicas, hemodinâmicas e de desempenho nas sessões de 

12km 

 

Não houve efeito da interação entre a temperatura ambiente e o estado de 

hidratação dos atletas sobre a [Lac], a PSE pela escala de Borg e o tempo de cada 

estágio. No entanto, evidenciou-se efeito principal do estresse térmico sobre a [Lac] 

ao término de 3 km (F1,7 = 7,8; p = 0,02; η2 = 0,52) e 6 km (F1,7 = 7,8; p= 0,02; η2 = 

0,52), apresentando diferença entre EH vs. ND (p = 0,02) em ambos os estágios. 

Da mesma forma, houve efeito principal do estresse térmico sobre a PSE e 

sobre o tempo ao término de 9 km (PSE: F1,7 = 10,7; p = 0,01; η2 = 0,60; Tempo: F1,7 

= 6,4; p = 0,03; η2 = 0,47) e 12 km (PSE: F1,7 = 17,1; p<0,01; η2 =0,71, Tempo: F1,7 = 

12,1; p = 0,01; η2 = 0,63) (NH, ND vs. EH, ED, p< 0,05) (Tabela 6). 
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Tabela 6. Valores da concentração de lactato sanguíneo [Lac], da escala de Borg da percepção subjetiva do esforço (PSE) e do tempo de execução em 
cada estágio das sessões, segundo os protocolos. 

Nota: ND: Temperatura de Conforto térmico “Normal”/ Desidratado; ED: Estresse térmico/ Desidratado; NH: Normal/ Hidratado; EH: Estresse térmico/ Hidratado. Inter: 

Interação entre os fatores; Temp: efeito principal da temperatura; Hidr:  Efeito principal da Hidratação. *(p<0,05): diferença para a condição NH; #(p<0,05): diferença para a 
condição ND. 

Atletas 
NH 

(n=8) 
ND 

(n=8) 
EH 

(n=8) 
ED 

(n=8) 

 p (η2) 

 Inter Temp Hidr 

[Lac] (mmol)         

3km 3,3 ± 0,5 2,7 ± 0,7 4,0 ± 1,2# 3,6 ± 1,2  0,70 (0,02) 0,02 (0,52) 0,04 (0,47) 

6km 4,4 ± 1,2 3,6 ± 1,2 5,4 ± 2,1# 4,8 ± 1,3  0,82 (0,00) 0,02 (0,54) 0,14 (0,27) 

9km 5,1 ± 1,3 4,3 ± 1,5 6,0 ± 3,0 5,0 ± 1,2  0,86 (0,00) 0,20 (0,21) 0,19 (0,22) 

12km 5,6 ± 2,2 5,5 ± 2,2 5,2 ± 2,2 4,7 ± 2,5  0,81 (0,00) 0,26 (0,17) 0,72 (0,01) 

PSE          

3km 12,2 ± 1,6 12,3 ± 1,0 11,6 ± 1,1 12,0 ± 3,7  0,86 (0,00) 0,41 (0,09) 0,64 (0,03) 

6km 13,8 ± 3,0 13,8 ± 3,0 14,0 ± 1,5 15,5 ± 3,4  0,33 (0,13) 0,09 (0,35) 0,26 (0,17) 

9km 15,2 ± 2,7 15,2 ± 3,2 16,7 ± 2,6*# 17,5 ± 2,7*#  0,52 (0,06) 0,01 (0,60) 0,55 (0,05) 

12km 15,2 ± 2,9 15,2 ± 3,9 17,1 ± 2,7*# 18,0 ± 2,4*#  0,57 (0,04) 0,00 (0,71) 0,49 (0,06) 

Tempo (s)         

3km 665,0 ± 21,0 666,7 ± 20,3 665,7 ± 21,3 665,1 ± 21,8  0,13 (0,09) 0,64 (0,03) 0,40 (0,09) 

6km 666,2 ± 21,4 665,1 ± 20,8 671,9 ± 20,7 670,1 ± 25,6  0,85 (0,06) 0,13 (0,28) 0,52 (0,06) 

9km 668,8 ± 20,1 669,9 ± 20,9 682,7 ± 24,5*# 684,3 ± 33,5*#  0,95 (0,00) 0,03 (0,47) 0,82 (0,00) 

12km 671,1 ± 21,2 666,6 ± 24,5 698,8 ± 26,7*# 703,6 ± 40,2*#  0,45 (0,00) 0,01 (0,63) 0,98 (0,00) 
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Apesar de haver diferença nos últimos estágios, não houve efeito da interação 

dos fatores (F1,7 = 1,75; p = 0,22; η2 = 0,20) sobre o tempo total das sessões em 

estresse térmico e em conforto térmico (NH: 2671,0 ± 83,0 s; ND: 2667,0 ± 83,0 s; 

EH: 2719,0 ± 77,0 s e ED: 2798,0 ± 172,0 s) (Figura 12). 
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Nota: ND: Temperatura de Conforto térmico “Normal”/ Desidratado; ED: Estresse térmico/ Desidratado; NH: 

Normal/ Hidratado; EH: Estresse térmico/ Hidratado. Inter: Interação entre os fatores; Temp: efeito principal da 

temperatura; Hidr:  ANOVA two-way para medidas repetidas. p>0,05. 

 

Figura 12 – Tempo total de execução de cada sessão segundo os protocolos. 

 

Existiu efeito principal do estresse térmico sobre a redução potência (W) nos 9 

km (F1,7 = 10,2; p = 0,01; η2 = 0,59) e 12 km (F1,7 = 102,4; p<0,001; η2 = 0,93) (Figura 

13A).  

Da mesma forma, foi evidenciado efeito da temperatura ambiente, causando 

maior aumento da FC nas condições de EH e ED em relação às de NH e ND ao 

término de 3 km (F1,7 = 24,5; p< 0,01; η2 = 0,77), 6 km (F1,7 = 13,3; p< 0,01; η2 = 

0,65), 9 km (F1,7 = 8,8; p = 0,02; η2 = 0,55) e 12 km (F1,7 = 6,9; p = 0,04; η2 = 0,51) 

(Figura 13B).  

O estresse térmico causou de moderado a grande efeito sobre o VS no 

estágio 3 km (F1,7 = 17,4; p = 0,004; η2 = 0,71), 6 km (F1,7 = 44,0; p< 0,001; η2 = 0,86), 

9 km (F1,7 = 22,1; p = 0,002; η2 = 0,76) e 12 km (F1,7 = 28,2; p = 0,001; η2 = 0,80), 

contribuindo para VS significativamente menor nos protocolos ED e EH (ED: 156,0 ± 

21,0 mL; EH: 160,0 ± 19,0 mL) em relação aos NH e ND (~175,0 ± 16,0 mL) (Figura 

13C).   
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 Existiu efeito principal do estresse térmico no DC, que foi significativamente 

menor nos protocolos de ED e EH em comparação com ND e NH no último estágio 

das sessões (12km: F1,7=7,3; p=0,03; η2=0,51) (Figura 13D). 
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Nota: NH: Temperatura de conforto térmico (“Normal)/ Hidratado; ND: Normal/ Desidratado; EH: Estresse térmico/ Hidratado; 
ED: Estresse térmico/ Desidratado.ANOVA two-way (post-hoc Bonferroni). *p<0,05; **p<0,01; #p<0,001; As letras indicam 
diferença significativa no mesmo momento: B= NH x EH; C= NH x ED; D= ND x EH; E= ND x ED; F= EH x ED. FC: frequência 
cardíaca; VS: volume sistólico; DC: débito cardíaco. 

 
Figura 13 – Variáveis metabólicas, hemodinâmicas e de desempenho conforme as quatro condições.  

 

 

Houve queda significativa do VO2 após o 6 km (F1,7 = 9,3; p = 0,01; η2 = 0,57) 

como resposta ao efeito principal do estresse térmico ambiental, sendo que ao final 

dos 12km (F1,7 = 43,2; p< 0,001; η2 = 0,86) a redução do VO2 foi de 17,6% em EH e 

19,7% em ED em relação ao NH.  

Acredita-se que, a redução no VO2, em decorrência do desvio de fluxo, tenha 

contribuído para redução da potência já que, após o 6km notou-se queda 

significativa (p<0,001) de aproximadamente 10,8% e 12,1% da potência quando os 

indivíduos se exercitaram sob estresse térmico euidratados e hipoidratados, 

respectivamente, comparados aos indivíduos euidratados em ambiente de conforto 

térmico (Figura 14). 
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Nota: NH: Temperatura de conforto térmico (“Normal)/ Hidratado; ND: Normal/ Desidratado; EH: Estresse térmico/ Hidratado; 

ED: Estresse térmico/ Desidratado. ANOVA two-way de medidas repetidas (post-hoc Bonferroni). *p<0,05; **p<0,01; #p<0,001; 
As letras indicam diferença significativa no mesmo momento: B= NH x EH; C= NH x ED; D= ND x EH; E= ND x ED; F= EH x 
ED. 
 
 

Figura 14 – Consumo de oxigênio e redução da potência relativa ao protocolo controle (NH). 

 

 
6.3. Variáveis hemodinâmicas após o exercício na posição supina 

 

As variáveis hemodinâmicas foram homogêneas antes do exercício (p>0,05) 

(Figura 15). Houve aumento significativo na FC pós-exercício em todos os 

protocolos (NH: p=0,01; ND: p<0,01; EH: p<0,01; ED: p<0,01). Foi evidenciado efeito 

principal significativo do estado de hidratação no momento pós-exercício (F1,7=6,2; 

p=0,04; η2=0,4), demonstrando que a FC na situação de ED foi maior que NH 

(p=0,04) (Figura 15A). 

Verificou-se redução da PAS em todos os protocolos (NH: p=0,04; ND: 

p<0,01; EH: p=0,01; ED: p<0,01), entretanto, não houve influência da temperatura e 

da hidratação provocando diferença na PAS entre as condições após o exercício 

(F1,7=0,22; p=0,65; η2=0,03) (Figura 15B).  

Os valores de PAM foram homogêneos no período prévio ao exercício 

(p>0,05). Todas as condições apresentaram significativa redução após o exercício 

(p<0,05), com exceção da condição ED (p=0,056) que apresentou uma tendência à 

redução. Não houve diferença na PAM entre as condições pós-exercício (F1,7=1,62, 

p=0,24, η2=0,18) (Tabela 7). 

A PAD não foi alterada entre os momentos pré- e pós-exercício (p>0,05) 

(Figura 15C e Tabela7). Da mesma forma, não foi evidenciada interação entre 
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hidratação e temperatura na posição supina tanto no pré- (F1,7=2,48; p=0,15; 

η2=0,26) quanto no pós-exercício (F1,7=0,15; p=0,70; η2=0,02). 

Após as sessões, houve redução significativa na RPT nas condições de 

euidratação (NH: p=0,02 e EH: p=0,03), porém, não foi evidenciada diferença entre 

as condições no pós-exercício pela interação entre os fatores (F1,7=0,91; p=0,49; 

η2=0,35) (Figura 15D). 

Houve significativa redução do VS no pós-exercício evidenciada pelo efeito 

principal da hidratação (F1,7 = 6,61; p= 0,03; η2= 0,48), com exceção da condição NH 

em que o VS foi preservado (p>0,05). Assim, o VS foi menor (p= 0,01) na condição 

ED vs. EH (média de 13mL) e ainda menor na ED vs. NH (19mL; p=0,02) (Figura 

15E). Devido ao aumento da FC (p=0,04), houve manutenção do DC (F1,7=0,77; 

p=0,40; η2=0,10) (Figura 15F). 
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Nota: FC: Frequência cardíaca; PAS e PAD: Pressão arterial sistólica e diastólica; RPT: Resistência periférica 

total; VS: Volume sistólico; DC: Débito cardíaco. NH: Temperatura de conforto térmico (“Normal)/ Hidratado; ND: 
Normal/ Desidratado; EH: Estresse térmico/ Hidratado; ED: Estresse térmico/ Desidratado. ANOVA two-way de 
medidas repetidas (post-hoc Bonferroni). A letra indica diferença significativa no mesmo momento: C= NH x ED, 
F= EH x ED. 
  

 
Figura 15 – Variáveis hemodinâmicas de repouso aproximadamente 60 minutos pré- e pós-exercício 
sob estresse térmico (~30°C) e em ambiente de conforto térmico (~22°C), estando os atletas 
hidratados ou desidratados. 
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6.4. Modulação autonômica cardíaca após o exercício na posição supina 

 
Houve efeito principal da temperatura ambiente (F1,7=7,0; p=0,03; η2=0,50) 

sobre HF (u.n.) após o exercício, evidenciando menor HF (u.n.) em ED (22,7 ± 12,4 

u.n.) em relação ao ND (43,3 ± 14,3 u.n.) (Figura 16B). Observou um aumento 

expressivo e significativo (p<0,05) no balanço simpato-vagal (LF/ HF) no ED (Figura 

16C).  

Após o exercício, houve preservação da SBR (p>0,05) apenas na condição 

controle (NH), com redução significativa da SBR (Alfa-LF) em todas as demais 

condições (de 4,8 ms/mmHg no ND à uma redução ~9,0 ms/mmHg em EH e ED). 

Significante efeito da interação entre a temperatura ambiente e o estado de 

hidratação foi encontrado na SBR (F1,7=6,94; p=0,03; η2=0,49) no momento pós-

exercício (Figura 16D). 
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Nota: LFu.n. e HFu.n.: componentes de baixa e alta frequência normalizados; LF/HF: balanço simpato-vagal; 

ANOVA two-way de medidas repetidas (post-hoc Bonferroni). As letras indicam diferença significativa no 

mesmo momento: A= NH X ND; B= NH x EH; C= NH x ED; E= ND x ED. Teste t pareado: *Diferença 
significativa entre os momentos pré vs. pós, p<0,05.  
 
 

Figura 16 – VFC no domínio da frequência na posição supina, com respiração controlada, 
antes e depois do exercício, sob estresse térmico (~30°C) e em ambiente de conforto 
térmico (~22°C), estando os atletas hidratados ou desidratados. 
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Além disso, existiu efeito principal do estado de hidratação (F1,7=6,98; p=0,03; 

η2=0,49) e uma tendência à significância do efeito principal da temperatura 

ambiente, com tamanho do efeito moderado (F1,7=4,95; p=0,06; η2=0,50) sobre a 

SBR no pós-exercício, contribuindo para redução significativa das demais condições 

em relação à NH. 

Conforme esperado, houve redução significativa do RR em todas as 

condições após o exercício (p<0,05). Da mesma forma, existiu diminuição nos 

demais componentes do domínio do tempo (SDNN e rMSSD) em todas as condições 

(p<0,05), com exceção da NH. Houve uma tendência à significância redução em 

relação ao NH pelo efeito principal do estado de hidratação sobre RR (F1,7=5,48; 

p=0,05; η2=0,43), SDNN (F1,7=4,81; p=0,06; η2=0,40) e rMSSD (F1,7=3,68; p=0,09; 

η2=0,34) no pós-exercício (Tabela 7). 

A VPA não apresentou diferença significativa entre os momentos pré- e pós-

exercício na posição SUP. Os indicadores (PAS-var e PAS-LF) analisados estão 

descritos na Tabela 10. 
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Tabela 7 – VFC no domínio do tempo na posição supina, com respiração controlada, antes e depois do exercício, sob estresse térmico (~30°C) e em 
ambiente de conforto térmico (~22°C), estando os atletas hidratados ou desidratados. 

Nota: NH: Temperatura de conforto térmico (“Normal”)/ Hidratado; ND: Normal/ Desidratado; EH: Estresse térmico/ Hidratado; ED: Estresse térmico/ Desidratado. Inter: Interação; Temp: temperatura; Hidr: 
Hidratação. RR (ms): média dos intervalos RR normais; SDNN (ms): desvio padrão dos intervalos RR normais; rMSSD: raiz quadrado das diferenças sucessivas dos intervalos RR normais 
adjacentes ao quadrado; PAS-var (ms2/mmHg): variância da pressão arterial sistólica; PAS-LF (ms2/mmHg): componente de e baixa frequência da PAS; αLF (ms/mmHg): alfa do componente de 
baixa frequência (sensibilidade barorreflexa). ANOVA two-way (post-hoc Bonferroni) para tratamento x tratamento no mesmo momento. *teste t pareado: diferença para o momento pré (p<0,05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NH (n=8) ND (n=8) EH (n=8) ED (n=8) 

 p (η2) 

  Inter Temp. Hidr. 

RR (ms)         

Pré 987,9 ±108,9 965,8 ±107,0 985,4 ±101,2 994,7 ±143,8  0,66 (0,02) 0,23 (0,19) 0,69 (0,02) 

Pós 868,9 ± 116,4* 815,4 ± 81,4* 833,7 ± 79,8* 790,2 ± 65,9*  0,75 (0,01) 0,29 (0,15) 0,05 (0,43) 

SDNN (ms)         

Pré 69,9 ± 15,5 65,7 ± 19,6 77,9 ± 26,0 74,9 ± 32,2  0,93 (0,00) 0,18 (0,23) 0,60 (0,04) 

Pós 55,4 ± 33,5 41,8 ± 18,7* 48,5 ± 19,6* 42,0 ± 25,3*  0,49 (0,06) 0,70 (0,02) 0,06 (040) 

rMSSD (ms)         

Pré 58,9 ± 17,9 55,9 ± 29,5 69,9 ± 30,4 60,1 ± 33,8  0,57 (0,04) 0,40 (0,10) 0,52 (0,06) 

Pós 42,3 ± 32,9 32,9 ± 17,7* 35,0 ± 15,5* 28,4 ± 20,2*  0,49 (0,07) 0,47 (0,07) 0,09 (0,35) 
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6.5. Variáveis hemodinâmicas e modulação autonômica cardíaca após o 

exercício no teste de ortostatismo 

 

A Tabela 8 apresenta o comportamento das variáveis hemodinâmicas nos 

testes de ortostatismo, pré- e pós-exercício, descrito a seguir. 

Após o exercício, existiu diferença significativa das variáveis hemodinâmicas 

na posição ORT em relação à SUP com redução da PAS (ND, EH e ED: p<0,01) e 

da PAM (ND, EH e ED: p<0,01), aumento da FC (NH, ND, EH e ED: p<0,01), 

redução do VS (NH, ND, EH e ED: p<0,01) e aumento da RPT (ND: p<0,01 e ED: 

p=0,02). 

Entre os momentos pré- e pós-exercício, durante a manutenção da posição 

ORT, observou-se diferença significativa com redução da PAS (ND, EH e ED: 

p<0,05) e da PAM (ND, EH e ED: p<0,05) e aumento da FC (p<0,05). 

Ao avaliar cada variável hemodinâmica na manutenção da posição ORT após 

o exercício, notou-se que não houve interação entre os fatores. No entanto, 

observou-se efeito principal da temperatura (F1,7=6,42; p=0,03, η2=0,47) e da 

hidratação (F1,7=19,2; p=0,03; η2=0,73) na FC provocando aumento médio de 16bpm 

da condição ED em relação à NH (p<0,05). 

Da mesma forma, foi evidenciado efeito principal isolado da hidratação no VS 

na manutenção da posição ORT após o exercício (F1,7=32,1; p=0,001; η2=0,82), 

contribuindo para menor VS entre as condições ND vs. NH (10,7mL; p=0,02), ED vs. 

NH (18,7mL; p=0,004) e entre ED vs. EH (14,1mL; p=0,03).  

Foi observado que dois atletas apresentaram hipotensão e sintomas de pré-

síncope no final do teste de ortostatismo, após os sete minutos utilizados para a 

avaliação, em todas as condições, exceto na NH.  

Tais atletas apresentaram tonturas e sudorese, tanto após quanto antes das 

sessões de exercício. De forma similar ao grupo que não apresentou hipotensão, 

esses atletas apresentaram redução de ~40mL de VS e de ~2,0L/min de DC em 

todas as condições. Apresentaram FC maior ou igual ao grupo sem hipotensão (ND: 

média de 30bpm vs.17bpm; EH: 45bpm vs 20bpm; ED: 29bpm vs. 27bpm, atleta(s) 

com hipotensão e grupo sem sinais ou sintomas, respectivamente). Da mesma 

forma, apresentaram RPT, aproximadamente, 50% menor em todas as condições, 

com exceção de um atleta na condição ND que apresentou RPT maior (5,5 mmHg/ 
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l-1.min) que o grupo sem hipotensão (4,0mmHg/ l-1.min). Não apresentaram 

respostas diferentes ao do grupo como um todo quanto à modulação autonômica 

cardíaca. 
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Tabela 8 – Variáveis hemodinâmicas na posição supina e ortostática, nos momentos pré- e pós- exercício, segundo as quatro condições. 

Nota: NH: Temperatura de conforto térmico (“Normal”)/ Hidratado; ND: Normal/ Desidratado; EH: Estresse térmico/ Hidratado; ED: Estresse térmico/ Desidratado; PAS e PAD: Pressão arterial sistólica e diastólica; FC: 
Frequência cardíaca; VS: Volume sistólico; DC: Débito cardíaco; RPT: Resistência periférica total. ANOVA two-way (post-hoc Bonferroni). a (p<0,05): diferença entre as posições (SUP x ORT); b 
(p<0,01): diferença em relação ao momento pré; *(p<0,05): diferença para a condição controle NH na mesma posição; #diferença para a condição EH na mesma posição. 

 NH (n=8) ND (n=8) EH (n=8) ED (n=8) 
p (interação) 

(η2) 

 SUP ORT SUP ORT SUP ORT SUP ORT SUP ORT 

PAS 
(mmHg)  Pré 127,5 ± 7,0 123,0 ± 13,2 130,2 ± 10,4 121,1 ± 18,4 129,0 ± 10,0 122,0 ± 18,0 129,0 ± 10,0 125,1 ± 8,7a 

0,77 
(0,01) 

0,64 
(0,03) 

       Pós 118,5 ± 8,1 b 112,9 ± 10,7 119,6 ± 8,9b 106,3 ± 8,8ab 118,2 ± 8,7 b 106,5±14,8ab 117,0 ± 7,8 b 106,6±12,7ab 
0,65 

(0,03) 
0,44 

(0,08) 

           

PAD 
(mmHg)  Pré 64,6 ± 6,2 64,5 ± 8,1 65,8 ± 4,5 64,6 ± 12,7 62,7 ± 7,5 59,5 ± 10,4 59,7 ± 3,5 61,1 ± 6,3 

0,15 
(0,26) 

0,83 
(0,07) 

Pós 60,1 ± 5,6 61,6 ± 9,2 58,6 ± 6,2b 57,5 ± 6,3 60,3 ± 3,0 54,9 ± 5,7 58,6 ± 5,6 57,4 ± 5,2 
0,7 

(0,02) 
0,06 

(0,40) 

           

PAM 
(mmHg)  Pré 85,6 ± 5,7 84,0 ± 9,1 87,3 ± 5,2 83,4 ± 13,5 84,9 ± 6,3 80,3 ± 11,7 82,8 ± 5,2 83,4 ± 6,2 

0,24 
(0,18) 

0,74 
(0,01) 

      Pós 79,8 ± 3,7b 78,7 ± 9,0  78,9 ± 6,5 b 73,7 ± 6,4 ab 79,6 ± 5,5 b 72,1 ± 8,4ab 78,2 ± 3,5 73,8 ± 4,7ab 
0,65 

(0,03) 
0,09 

(0,34) 

FC (bpm)           

      Pré 61,7 ± 6,6 78,9 ± 6,8 a   63,0 ± 6,7  77,3 ± 11,0 a 61,8 ± 5,9  79,2 ± 10,3 a 61,9 ± 8,9 77,0 ± 9,5 a 
0,18 

(0,23) 
0,23 

(0,19) 

      Pós 70,2 ± 8,6b 88,1 ± 9,0ab 74,4 ± 7,4 b 94,9 ±15,8ab 72,8 ± 7,1 b 96,0 ± 15,3ab 77,0 ± 6,4 b   104,2±11,2ab* 
0,9 

(0,0) 
0,84 
(0,0) 

VS (ml)           

     Pré 110,5 ± 15,3 73,8 ± 15,7 114,0 ± 20,0 77,5 ± 23,2 112,5 ± 16,9 79,8 ± 21,2 106,0 ± 26,2 72,8 ± 21,5 
0,29 

(0,15) 
0,30 

(0,14) 

      Pós 108,3 ± 22,7 67,3 ± 15,0a 98,3 ± 16,5b 56,6 ±17,0ab* 102,7 ± 9,4b   62,7 ± 17,5 ab 89,6 ± 8,6b *# 48,6 ±17,1ab*# 
0,74 

(0,01) 
0,68 

(0,02) 

DC (l/min)           

      Pré 6,8 ± 1,2 5,8 ± 1,1 7,2 ± 1,8 5,8 ± 1,2 6,9 ± 1,4 6,2 ± 1,3 6,6 ± 2,1 5,6 ± 1,7 
0,29 

(0,15) 
0,30 

(0,14) 

      Pós 7,5 ± 1,3 5,9 ± 1,1 7,4 ± 1,7 5,2 ± 1,4 7,5 ± 1,0 5,9 ± 1,1 6,9 ± 0,9 5,0 ± 1,5 
0,40 

(0,10) 
0,74 

(0,06) 

RPT (mmHg/ 

 l-1.min)      

Pré 12,9 ± 2,9 15,6 ± 4,1 12,6 ± 2,8 16,7 ± 6,3 12,5 ± 2,1 13,5 ± 2,9 13,5 ± 3,8 16,9 ± 4,7 
0,62 

(0,03) 
0,43 

(0,09) 

       Pós 10,8 ± 1,9 b 14,1 ± 4,6 11,2 ± 2,5 15,0 ± 4,4 a 10,7 ± 1,3 b 12,7 ± 2,9 11,4 ± 1,4 16,1 ± 4,8 a 
0,49 

(0,35) 
0,88 

(0,00) 
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A Tabela 9 apresenta o comportamento da VFC nos domínios da frequência 

e do tempo nos testes de ortostatismo, pré- e pós-exercício. 

Houve diferença significativa da posição SUP para a ORT, após o exercício, 

com aumento de LF(u.n.) (EH e ED: p<0,05), de LF/ HF (ED: p=0,03) e redução de 

HF(u.n.) (NH, ND, EH e ED: p<0,05), RR (NH, ND, EH e ED: p<0,05) e rMSSD (NH, 

ND, EH e ED: p<0,05). 

Durante a manutenção da posição ortostática, entre os momentos pré e pós-

exercício, a VFC apresentou redução significativa apenas nas variáveis no domínio 

do tempo (RR, SDNN e rMSSD) em todas as condições (p<0,05). 

Não houve interação dos efeitos durante a manutenção da posição ORT após 

o exercício, nem mesmo efeito principal isolado da temperatura ambiente ou do 

estado de hidratação sobre as variáveis da VFC. 

O comportamento da VPA e da SBR está representado na Tabela 10. 

Foi observado aumento significativo de PAS-var e PAS-LF durante as 

posições SUP e ORT, em todas as condições estudadas (p<0,05). Entretanto, não 

houve alterações na VPA entre os momentos pré- e pós-exercício (p>0,05), nem 

mesmo interação entre fatores ou efeito principal isolado de cada fator sobre as 

variáveis da VPA. 

Verificou-se, porém, redução significativa da SBR na posição ORT em 

relação à SUP em todas as condições (p<0,05). Ao comparar a SBR na 

manutenção da posição ORT entre os momento pré e pós, foi observado que houve 

manutenção da SBR apenas na posição controle (NH: p=0,25). 

Não houve interação entre os efeitos dos fatores estudados na SBR durante 

da posição ORT (F1,7=0,99; p=0,35; η2=0,12) após o exercício, nem mesmo efeito 

principal da temperatura (F1,7=2,0; p=0,20; η2=0,22) ou da hidratação (F1,7=5,42; 

p=0,05; η2=0,43), apesar da tendência à significância e do tamanho do efeito 

principal da hidratação.  
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Tabela 9 – VFC nos domínios da frequência e do tempo nas posições supina e ortostática, pré- e pós-exercício, segundo as quatro condições. 

Nota: NH: Temperatura de conforto térmico (“Normal”)/ Hidratado; ND: Normal/ Desidratado; EH: Estresse térmico/ Hidratado; ED: Estresse térmico/ Desidratado. LFu.n. e 

HFu.n.: componentes de baixa e alta frequência normalizados; LF/HF: balanço simpato-vagal; RR: média dos intervalos RR normais; SDNN: desvio padrão dos intervalos RR 
normais; rMSSD: raiz quadrado das diferenças sucessivas dos intervalos RR normais adjacentes ao quadrado.  ANOVA two-way (post-hoc Bonferroni). a (p<0,05): diferença 
entre as posições (SUP x ORT); b (p<0,01): diferença em relação ao momento pré; *(p<0,05): diferença para a condição ND na mesma posição; #diferença para a condição 
EH 

 NH (n=8) ND (n=8) EH (n=8) ED (n=8) 
p (interação) 

(η2) 

 SUP ORT SUP ORT SUP ORT SUP ORT SUP ORT 

LF (u.n.)           

Pré 26,9 ± 9,4 44,5 ± 25,1 27,5 ± 13,8 40,1 ±17,7 23,1 ± 10,0 45,1 ± 21,9 19,0 ± 9,2  51,1 ± 14,6a 0,48 (0,07) 0,46 (0,07) 

Pós 31,9 ± 12,2 46,0 ± 24,6 31,5 ± 19,2 43,9 ±  20,5 22,5 ± 12,2 48,9 ± 23,8a 28,2 ± 15,4 50,5 ± 30,2a 0,53 (0,05) 0,77 (0,12) 

HF (u.n.)           

Pré 40,0 ± 14,3 11,4 ± 7,3a 42,5 ± 10,6 20,1 ± 19,9a 36,9 ± 11,7  10,9 ± 7,1a 34,8 ± 16,3 15,5 ± 8,8a 0,45 (0,08) 0,67 (0,02) 

Pós 35,8 ± 11,9 11,4 ± 8,3a 43,3 ± 15,3 12,5 ± 8,1a 30,9 ± 15,1 18,5 ± 17,5a 22,8 ± 12,4* 11,2 ± 9,0a 0,07 (0,37)  0,17 (0,24) 

LF/HF           

Pré 0,8 ± 0,7 6,6 ± 7,1a 0,7 ± 0,6 5,9 ± 7,0a 0,7 ± 0,4  8,7 ± 11,5a 0,6 ± 0,4 5,3 ± 5,3a 0,81 (0,00) 0,60 (0,04) 

Pós 1,1 ± 0,7 4,7 ± 2,7 0,9 ± 0,7 4,8 ± 3,9 0,9 ± 0,9 5,2 ± 6,1 1,7 ± 1,7b 7,6 ± 7,6a 0,24 (0,19) 0,51 (0,06) 

RR (ms)           

Pré 987,9±108,9 759,5 ± 68,8 965,8±107,0 794,9 ±122,7a 985,4 ±101,2 773,2 ±109,4a 994,7 ±143,8 794,4 ±92,0a 0,66 (0,02) 0,94 (0,00) 

Pós 868,9 ±116,4 689,6 ± 72,9ab 815,4 ±  81,4 651,5 ±124,9ab 833,7 ± 79,8 642,4 ±111,5ab 790,2 ± 65,9 583,5±72,3ab 0,75 (0,01) 0,68 (0,02) 

SDNN (ms)           

Pré 69,9 ± 15,5 57,5 ± 17,2a 65,7 ± 19,6 56,2 ± 11,7 77,9 ± 26,0 49,9 ± 16,7a 74,9 ± 32,2 56,8 ± 14,4 0,93 (0,00) 0,59 (0,04) 

Pós 55,4 ± 33,5 38,8 ± 10,4b 41,8 ± 18,7 31,8 ± 19,3b 48,5 ± 19,6 32,7 ± 17,9b 42,0 ± 25,3 28,3 ± 8,9b 0,40 (0,06) 0,83 (0,00) 

rMSSD (ms)           

Pré 58,9 ± 17,9 26,4 ± 10,0a 55,9 ± 29,5 31,8 ± 18,1 69,9 ± 30,4 25,2 ± 14,4a 60,1 ± 33,8 29,8 ± 13,6a 0,57 (0,04) 0,94 (0,00) 

Pós 42,3 ± 32,9 19,2 ± 6,5ab 32,9 ± 17,7 17,3 ± 16,7ab 35,0 ± 15,5 15,5 ± 8,8ab 28,4 ± 20,2 10,6 ± 7,1ab 0,40 (0,07) 0,67 (0,02) 
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Tabela 10 – Variabilidade da pressão arterial e sensibilidade barorreflexa no teste de ortostatismo, pré- e pós-exercício, segundo quatro os protocolos. 

Nota: NH: Temperatura de conforto térmico (“Normal”)/ Hidratado; ND: Normal/ Desidratado; EH: Estresse térmico/ Hidratado; ED: Estresse térmico/ Desidratado. PAS-var: 

variância da pressão arterial sistólica; PAS-LF: componente de e baixa frequência da PAS; αLF: alfa do componente de baixa frequência (sensibilidade barorreflexa). ANOVA 
two-way (post-hoc Bonferroni). a (p<0,05): diferença entre as posições (SUP x ORT); b (p<0,01): diferença em relação ao momento pré; *(p<0,05): diferença para a condição 

controle NH na mesma posição 

 NH (n=8) ND (n=8) EH (n=8) ED (n=8) 
p (interação) 

(η2) 

 SUP ORT SUP ORT SUP ORT SUP ORT SUP ORT 

PAS-var            

(ms2/mmHg)     Pré 36,2 ± 17,3 84,0 ± 31,9 63,5 ± 61,8 74,5 ± 62,7 68,9 ± 88,5 66,3 ± 25,3 62,7 ± 44,6 59,9 ± 21,3 0,31 (0,14) 0,91 (0,00) 

Pós 26,9 ± 23,8 64,2 ± 26,1a 29,2 ± 23,8 61,3 ± 28,6a 28,3 ± 14,8 48,3 ± 17,3a 35,1 ± 26,2 57,5 ± 22,9a 0,80 (0,00) 0,62 (0,03) 

PAS-LF            

(ms2/mmHg)    Pré 7,1 ± 5,1 32,4 ± 24,3 7,2 ± 2,6 17,7 ± 10,0 5,5 ± 3,7 20,9 ± 11,0 3,2 ± 2,0 25,8 ± 24,5 0,21 (0,21) 0,18 (0,23) 

Pós 3,5 ± 2,0 24,8 ± 18,7a 7,8 ± 6,1 20,9 ± 15,9a 6,0 ± 4,2 18,6 ± 15,9a 7,3 ± 5,8 29,0 ± 15,3a 0,48 (0,07) 0,39 (0,10) 

α-LF            

(ms/mmHg)      Pré 13,5 ± 5,5 6,1 ± 1,4 12,5 ± 9,3 8,0 ± 3,7 18,1 ± 9,9 6,9± 2,0 16,8 ± 7,2 7,9 ± 1,9 0,95 (0,00) 0,56 (0,05) 

Pós 17,3 ± 11,1 5,3 ± 2,2a 7,7 ± 2,9* 5,0 ± 3,6ab 9,1 ± 3,8* 5,0 ± 2,3 ab 8,2 ± 4,6* 3,4 ± 1,3ab 0,03 (0,48) 0,35 (012) 
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7.  DISCUSSÃO 

 
Esse estudo foi o primeiro a demonstrar o efeito combinado do estresse 

térmico e da desidratação induzida por exercício prolongado com uso de grande 

massa muscular, sobre as variáveis hemodinâmicas durante o exercício e o controle 

autonômico cardíaco de remadores no período de recuperação. Nosso principais 

achados foram: 1) Efeito principal do estresse térmico sobre as variáveis 

cardiovasculares durante o exercício, provocando D-CV, redução do VO2 e, 

consequentemente, redução da potência; 2) Interação entre os efeitos da 

desidratação e do estresse térmico, após o exercício, na modificação da regulação 

autonômica cardíaca, caracterizada principalmente, pela redução da SBR e da VFC, 

sendo preservadas apenas na condição NH, com especial aumento do balanço 

simpato-vagal em ED na posição supina e 3) Efeito principal do estresse térmico e 

do estado de hidratação na FC e apenas efeito principal isolado da hidratação sobre 

o VS no teste de ortostatismo. Observou-se também aumento da influência simpática 

da posição SUP para a ORT nos protocolos de estresse térmico e manutenção da 

SBR na condição controle (NH). 

Sabe-se que o exercício sob alta temperatura sobrecarrega o sistema 

cardiovascular e termorregulatório (8), principalmente, exercício prolongado com 

utilização de grande massa muscular como no caso do remo (2, 3), requerendo 

grande dissipação de calor para manutenção da temperatura (71). Ambientes com 

alta temperatura combinada a alta URA desafiam ainda mais o equilíbrio térmico, 

uma vez que estas condições minimizam acentuadamente a perda de calor pela 

evaporação do suor. Consequentemente, um ambiente quente e úmido pode 

diminuir significativamente o desempenho no exercício de resistência, além de 

aumentar o risco de enfermidades associadas ao calor (71).  

No presente estudo verificou-se, conforme proposto, que os protocolos de 

estresse térmico apresentaram todas as variáveis ambientais significativamente mais 

altas que os protocolos de conforto térmico (p<0,001). No entanto, apesar da 

tentativa de controlar a URA, o calor seco do ambiente fez com que a URA fosse 

menor nas condições de estresse térmico do que nos protocolos de temperatura 

confortável. Esse fato, porém, não alterou os resultados, considerando que os 

protocolos ED e EH apresentaram URA ligeiramente menor, não sendo portanto, a 

URA o fator que causou aumento da temperatura corporal central, já que a URA 
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mais baixa favorece a dissipação de calor. Se a URA fosse a mesma, a temperatura 

corporal central tenderia a ser maior do que temperatura encontrada devido à menor 

dissipação de calor para o ambiente. Assim os efeitos provocados pelo estresse 

térmico encontrados no atual estudo, provavelmente, provocariam impacto ainda 

maior tanto durante o exercício quanto após a realização do mesmo. 

Todos os indivíduos iniciaram o exercício em semelhante estado de 

hidratação, demonstrado tanto pela MC similar no momento pré-exercício e pela 

USG, quanto pelo hematócrito, que se apresentou normal para atletas em repouso e 

homogêneo em relação aos diferentes protocolos no momento prévio ao exercício. 

Apesar da redução de MC ter sido significante em todos os protocolos pela perda de 

suor, nos protocolos NH e EH, a reposição de água durante o exercício foi suficiente 

para manter os atletas dentro do estado normal de hidratação (estado euidratado) 

conforme recomendação de NATA (59). 

Conforme esperado, a desidratação comparada à euidratação resultou em 

significativamente (p< 0,05) menor MC (perda média de 1,2 ± 0,4 kg a 1,6 ± 0,5 kg) e 

maior hematócrito (~1,0%) em ambos os protocolos (ND e ED) após o exercício. Em 

grande parte, devido à maior taxa de suor (>950mL) e à maior perda de volume 

plasmático (redução de 0,8% em ND e 1,5% em ED). A alta taxa de suor necessária 

para sustentar a perda de calor durante o exercício vigoroso inevitavelmente leva à 

desidratação, a menos que fluido seja ingerido para compensar a perda de suor e 

manter o indivíduo hidratado (20), como verificado no presente estudo. Em estresse 

térmico, a temperatura corporal no final do exercício aumentou aproximadamente 

1,9°C em ED (p<0,001) e 1,7°C em EH (p<0,001) em relação ao repouso. 

A desidratação contribui para prejuízo nos sistemas cardiovascular e 

termorregulatório. No entanto, apesar de menos provável, é possível observar 

hipertermia em atletas bem hidratados (20), possivelmente, devido à alta 

temperatura ambiente. Mesmo nos indivíduos hidratados, no presente estudo, a 

temperatura central foi significativamente maior em estresse térmico do que na 

execução do exercício em temperatura ambiente (~38°C vs. ~36°C, 

respectivamente).  

 

 

 



59 
 

7.1. Efeito do estresse térmico e da desidratação sobre o desempenho 

 

Apesar do estresse térmico e da desidratação não prejudicarem o tempo total 

do exercício, nota-se que o exercício em ED e EH provocou maior esforço 

cardiovascular e metabólico dos atletas em relação às situações ND e NH. A maior 

sobrecarga foi evidenciada, dentre as alterações fisiológicas, pelo aumento da PSE 

no final do exercício. Provavelmente, o estresse térmico provocou inabilidade da 

maior parte dos atletas em manter a intensidade, reduzindo a potência final (10,8% 

em EH e 12,1% em ED) em relação aos indivíduos euidratados em temperatura de 

conforto térmico. Em concordância, Sawka et al. (72) reportaram redução de 7% na 

potência aeróbia máxima quando indivíduos euidratados realizaram exercício sob 

estresse térmico em comparação com temperaturas de conforto térmico. 

Mínimas reduções no DC tem sido encontradas em indivíduos se exercitando 

em intensidades submáximas em estresse térmico (36). No presente estudo, não 

houve redução do DC e do VS ao longo das sessões de 12km. Entretanto, conforme 

esperado, comparando as situações de estresse e conforto térmico ambiental, foi 

observado menor VS (ED: 19 mL e EH:15 mL), maior FC (EH: 6 bpm; ED: 8 bpm) e 

DC significativamente menor (~2,0 l/ min, apenas no último estágio – 12 km) em 

exercício prolongado sob estresse térmico em relação ao realizado em temperatura 

ambiente confortável, independentemente do estado de hidratação, o que suporta o 

descrito pela literatura (8, 36). Assim, foi possível verificar que o aumento 

compensatório da FC durante o exercício não foi capaz de contrabalançar a redução 

do VS ocorrida em ED e EH, razão pela qual houve redução significativa do DC em 

relação às condições ND e NH, em especial no último estágio das sessões. 

Em um estudo clássico, Rowell et al. (36) avaliaram seis homens não 

aclimatados ao calor em resposta ao exercício em 25,6°C e 43,3°C. Os autores 

mostraram VS significativamente menor, menor DC e volume de sangue central 

durante esforço moderado a intenso em 43°C do que em 26°C. Está bem 

estabelecido que o estresse térmico, mesmo em indivíduos euidratados pode reduzir 

o VS e aumentar a FC durante o exercício, de maneira que o DC seja comprometido. 

É possível que a redução do VS mediada pelo estresse térmico em indivíduos 

euidratados esteja associada à elevação da temperatura central atuando no 

aumento da FC e do fluxo sanguíneo para a pele (47).  
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Conforme demonstrado, quando o exercício é realizado no calor, o sistema 

cardiovascular não consegue satisfazer as necessidades máximas da 

termorregulação, desviando o fluxo para a pele para resfriamento corporal, 

simultaneamente às demandas do músculo ativo. Assim, a manutenção da PA, 

provavelmente, terá precedência ao fluxo sanguíneo para a pele e para os músculos 

ativos, porém, concomitantemente, poderá resultar em aumento da temperatura 

central e ineficiência metabólica (8). 

Conforme Casa et al. (8) as alterações metabólicas são refletidas pelo 

aumento do lactato devido à diminuição do fluxo sanguíneo hepático e muscular, o 

que causa redução na remoção dos resíduos metabólicos, bem como diminuição da 

entrega de oxigênio, podendo assim, levar o atleta a experimentar a fadiga mais 

precocemente. Assim, acredita-se que, no atual estudo, a redução do VO2 

apresentado pelos atletas após 6 km de exercício em estresse térmico tenha 

contribuído para a redução significativa da potência após 9km, levando a uma 

redução de aproximadamente 12,0% da W em ED comparada ao NH.  

Wingo et al. (10) investigaram se o aumento progressivo da FC e a queda no 

VS (D-CV) durante exercício prolongado (45min de ciclismo), com carga moderada e 

constante (60,0% VO2máx), em ambiente de temperatura elevada (35°C e 40%URA) 

estaria associado à redução do VO2máx. Um aumento de 12,0% na FC e uma 

diminuição de 16,0% no VS durante o exercício (entre 15 e 45min) foram associados 

a uma redução de 19,0% VO2máx. 

 

7.2. Alterações hemodinâmicas e na modulação autonômica cardíaca durante 

o período de recuperação na posição supina 

 

O presente estudo foi o primeiro a demonstrar que o estresse térmico e a 

desidratação, mesmo que em grau leve, durante o exercício prolongado de 

remadores profissionais provocou significante redução da VFC e da SBR, além de 

redução da PA e alterações hemodinâmicas no pós-exercício.  

A análise dos domínios do tempo e da frequência indicaram redução da VFC 

e da influência parassimpática (diminuição de RMSSD e SDNN em todos os 

protocolos, com exceção do NH, e HF (u.n.) significativamente menor em ED que em 
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ND), com aumento da simpática na modulação cardíaca, em especial, na condição 

de maior estresse (ED: maior LF/HF).  

Iellamo et al. (78) acompanharam o treinamento da seleção de remo italiana 

com cargas de trabalho de 75% a 100% da carga máxima, em ambiente de conforto 

térmico (22°C a 24°C), nos últimos 20 dias antes do Campeonato Mundial de Remo. 

Os autores observaram que o treinamento de resistência muito intenso alterou a 

modulação autonômica cardiovascular de predominância parassimpática para 

simpática. 

No presente estudo, significante efeito da interação entre estresse térmico e a 

desidratação, mesmo que em grau leve (ND: redução de 1,4 ± 0,4% e ED: 1,9 ± 

0,5%), contribuiu para diminuição da SBR nos protocolos estudados (de 4,8 

ms/mmHg no ND à uma redução ~9,0 ms/mmHg em EH e ED), com exceção do NH 

cuja SBR foi preservada. No pós-exercício foi demonstrada SBR média nos 

protocolos ND (7,7 ms/mmHg), EH (9,1 ms/mmHg) e ED (8,2 ms/mmHg) 

significativamente menor que a SBR na condição controle (NH: 17,3 ms/mmHg). 

Em concordância, Charkoudian et al. (45) verificaram que a hipoidratação 

provocada pelo exercício (1,6 ± 0,1% de redução da MC) diminuiu a SBR (18,6 ± 2,2 

ms/mmHg para 9,1 ± 1,0 ms/mmHg, p<0,05) e provocou hipotensão pós-exercício 

(HPE) (141,0 ± 3,0 mmHg e 77,0 ± 2,0 mmHg para 125,0 ± 3,0 mmHg e 68,0 ± 2,0 

mmHg, pressão arterial sistólica e diastólica, respectivamente; ambas p<0,05) no 

período de recuperação. 

A hipotensão pós-exercício (HPE) é caracterizada por valores de PA após o 

exercício inferiores aos encontrados no momento prévio à sessão (79). Segundo 

Mach et al. (80), pode ser caracterizada por redução apenas na PAS, sem alteração 

da PAD.  

 O remo por si só, foi capaz de produzir o fenômeno da HPE, considerando 

que em todos os protocolos (ND= -10,6mmHg; EH= -11,0mmHg; ED= -12,0mmHg), 

inclusive no protocolo NH (-9mmHg), houve redução significativa da PAS. Foram 

observadas reduções maiores do que as encontradas no ciclismo (-2,0mmHg; 

p>0,05), na caminhada (-3mmHg; p>0,05) e na corrida (-6mmHg; p<0,05) (52).  

Segundo Mach et al. (80) a redução da pressão arterial pode ocorrer se 

houver redução da RPT, o que foi demonstrado no atual estudo, em concordância 

com Mach et al. (80) e Cunha et al. (52). 
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De acordo com os resultados demonstrados por Cunha et al. (52) a 

modalidade e o volume de exercício são os maiores determinantes da magnitude da 

HPE. Segundo os pesquisadores (52) a HPE ocorreu principalmente pela redução 

na RPT que aconteceu concomitantemente à atenuação da SBR, ao aumento da 

atividade cardíaca simpática e à redução parassimpática, com maior balanço 

simpato-vagal. Eles observaram que a HPE é dependente da massa muscular 

empregada e somente a corrida foi capaz de provocar efeito hipotensor no período 

de recuperação. 

Em concordância com Cunha et al. (52), a recuperação após o remo 

apresentou maior FC (de 8,0 a 15,0bpm), redução da PAS (de 9 a 12mmHg), 

nenhuma alteração na PAD e menor RPT (NH: 2,1 e EH: 1,87mmHg/ l-1.min), 

apresentou também menor VS em todos os protocolos (~10mL em EH e ~16mL em 

ND e ED) com exceção do NH e, diferentemente deles, o DC não apresentou 

modificação, provavelmente, pelo aumento da FC contrabalançando a queda do VS.  

Nossos achados estão em concordância com resultados anteriores (52, 81) 

indicando que a HPE foi resultado da redução da RPT e da menor SBR. A HPE 

ocorreu de forma concomitante à alteração no controle autonômico cardíaco, 

caracterizada por redução da VFC e diminuição da modulação parassimpática, com 

aumento do balanço simpato-vagal na condição ED. Acredita-se que tal modulação 

autonômica seria uma resposta fisiológica para compensar a redução na pressão 

arterial e a queda na SBR, uma vez que os barorreceptores estariam atuando em um 

limiar de pressão mais baixo no pós-exercício (81). 

O barorreflexo tem duas importantes funções. A primeira é exercer reflexo por 

feedback negativo que regula a PA em torno de um valor pré-estabelecido chamado 

de “ponto operacional”. E a segunda, é que o barorreflexo estabelece o valor 

prevalente de PA ajustando o ponto operacional, ou seja, a modulação da resposta 

dos neurônios barossensitivos no sistema nervoso central estabelece o ponto 

operacional e a PA predominante. Portanto, o ponto operacional do barorreflexo não 

é fixo. Assim, aumentar o ponto operacional do barorreflexo durante o exercício 

explica o aumento simultâneo da PA, da FC e da atividade nervosa simpática, do 

mesmo modo que uma redução do ponto de operação do barorreflexo arterial reflete 

em redução na PA no pós-exercício (82). Nenhuma alteração significativa foi 

encontrada na VPA após o exercício durante a posição supina. 
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7.3. Alterações hemodinâmicas e na modulação autonômica cardíaca no 

período de recuperação durante o teste de ortostatismo 

 

Fatores independentes como exercício, exposição a ambiente com 

temperatura elevada e/ ou alteração ortostática são conhecidos por afetar as 

funções do SNA (16). 

O ortostatismo resulta em hipovolemia que ocorre como resposta ao acúmulo 

de sangue nas pernas devido à gravidade. Assim, para manter a PA e a tolerância 

ao estresse ortostático com a diminuição da pré-carga de enchimento ventricular e, 

consequentemente, do VS, uma série de ajustes cardiovasculares mediados pelo 

barorreflexo e SNS devem ocorrer para manter o DC (83).  

Tais ajustes incluem respostas neuro-humorais reflexas como taquicardia e 

vasoconstrição. A hipotensão ortostática ocorrerá se esses ajustes forem 

insuficientes ou se a necessidade de ajuste exceder a capacidade de modular a FC 

e a RPT, em virtude de uma descompensação cardiovascular (67, 83). 

Os atletas avaliados no presente estudo apresentaram redução significativa 

do VS em todas as condições (de ~40 a 45mL) da posição SUP para a ORT. Como 

consequência, houve aumento da FC (de 18 a 27bpm) e manutenção do DC, além 

de aumento da RPT nas condições de desidratação (ND: 3,8mmHg/ l-1.min e ED: 

4,7mmHg/ l-1.min). Assim, percebeu-se um aumento da FC secundário à redução da 

VFC nos domínios do tempo (rMSSD: de ~15 a 23ms em todas as condições) e da 

frequência (HF: de ~12 a 31u.n em todas as condições), índices relacionados à 

atividade parassimpática. Além do aumento da atividade simpática, em especial nas 

condições de estresse térmico (LF u.n. – EH: 26,4 e ED: 22,3; LF/ HF -  ED: 5,9).  

Entretanto, a taquicardia reflexa contribuiu para compensar a redução do 

retorno venoso e manter a PAS apenas na condição NH, considerando que houve 

redução significativa da PAS e da PAM em todas as demais condições na 

manutenção da posição ORT. 

Possivelmente, conforme reportado por Levine et al. (67) e Schlader et al. 

(83), os ajustes necessários para compensar a redução da PAS e PAM excederam a 

capacidade de aumentar a FC e a RPT. Esse fato se apoia na redução da SBR 

observada em todas as condições (NH: 12ms/mmHg; ND: 2,7 ms/mmHg; EH: 4,1 
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ms/mmHg e ED: 4,8 ms/mmHg) com aumento da VPA (PAS-var: de 20 a ~37 

ms2/mmHg; PAS-LF: ~13 a ~22 ms2/mmHg). 

O barorreflexo é um dos mecanismos mais importantes para controle da 

pressão arterial (PA), mantendo-a estável dentro de uma faixa estreita de variação 

(40). Assim, o conceito amplamente aceito é de que a maior VPA representa uma 

redução da eficácia do mecanismo barorreflexo (41), o que pode ser verificado no 

presente estudo. 

Em concordância com nossos achados, ao realizar sucessivos tilt tests, após 

hipertermia induzida pelo exercício (EIH) ou após a situação controle (sem exercício/ 

sem hipertermia), Armstrong et al. (41) observaram que, apesar de reduções 

significativas do VS, o DC foi mantido, o que parece ter ocorrido pelo aumento da FC 

(Controle: 76,0 ± 3,0bpm vs. EIH: 126,0 ± 6,0bpm). Provavelmente, segundo os 

autores (41), decorrente da modulação do SNA com dominância simpática em 

períodos recentes (<80min) de recuperação do exercício. A retirada vagal foi 

evidenciada pela redução em rMSSD (Controle: 66,0 ± 12,0ms vs.  EIH= 9,0 ± 

1,0ms; p<0,05) paralela à redução da SBR (Controle: 20,6 ± 4,7ms/mmHg vs.  EIH= 

1,9 ± 0,3 ms/mmHg; p<0,05). Apesar da significante modulação do SNA, devido à 

manutenção do DC, os participantes não apresentaram intolerância ortostática. 

A intolerância ortostática tem sido relatada como prevalente em atletas de 

resistência (84) e a falha na manutenção da PA tem sido atribuída, principalmente, à 

anormalidade na regulação barorreflexa da FC e da RPT (85). Entretanto, além da 

modulação autonômica cardíaca, um fator potencialmente importante está 

relacionado a mecanismos estruturais ou mecânicos de adaptações 

cardiovasculares sofridas por atletas de resistência (67). Assim, Levine et al. (67) 

tem enfatizado a igual importância do VS no “tríplice produto” de controle da PA (FC 

x VS x RPT). 

No presente estudo, dos oito atletas estudados, dois apresentaram sinais e 

sintomas de pré-síncope durante o teste de ortostatismo, caracterizado por 

hipotensão, relatos de sudorese e tonturas. Apresentaram grande redução do VS 

na manutenção da posição ORT em relação à SUP em todas as condições 

(~40mL) e redução do DC. Entretanto, tal redução foi semelhante à dos atletas 

que não apresentaram sinais e/ ou sintomas relacionados à pré-síncope. 

Apresentaram maior ou semelhante taquicardia e menor RPT. As respostas 
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desses atletas, no entanto, não diferiu nas respostas do grupo nos sete minutos do 

teste de ortostatismo, tanto nas variáveis hemodinâmicas quanto na modulação 

autonômica cardíaca. É importante ressaltar que os dois atletas, apesar de 

descreverem alguns sintomas, não apresentaram bradicardia, alteração que, 

normalmente, acompanha a pré-síncope.  

A grande redução do VS encontrada no presente estudo está em 

conformidade com o reportado por Levine et al. (67). Os autores (67) demonstraram 

que atletas de resistência apresentam ventrículos mais complacentes e distensíveis 

do que não atletas e, portanto, uma inclinação mais acentuada na curva de Frank-

Starling relacionando a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo com o VS. 

Dessa forma, a distensão da câmara e a curva íngreme de Frank-Starling facilita a 

entrega de grande volume de sangue aos músculos ativos. No entanto, durante o 

estresse ortostático, resulta em grande diminuição do VS quando a pressão de 

enchimento é reduzida, o que pode ser um mecanismo não autonômico da 

intolerância ortostática. Os pesquisadores (67) não excluem a atuação do controle 

autonômico cardíaco, eles afirmam que essa adaptação ventricular tenderia a 

ampliar os efeitos do comprometimento do barorreflexo da FC e da RPT, o que 

aumentaria as chances de atletas de resistência apresentarem hipotensão quando 

submetidos ao estresse postural.   

As principais contribuições do atual estudo se referem às alterações 

cardiovasculares ocorridas durante o exercício em resposta ao D-CV, com redução 

do VO2 e, consequentemente, da potência, principalmente, devido ao efeito do 

estresse térmico. 

Além disso, foi observado que a desidratação, mesmo em grau leve, provocou 

efeito adicional ao do estresse térmico na alteração da regulação autonômica 

cardíaca de remadores no pós-exercício. Foi observado, na posição supina, que 

apenas na condição controle (NH) a SBR e a VFC foram preservadas.  

Adicionalmente, acrescentando o estresse ortostático, observou-se efeito 

principal tanto do estresse térmico quanto do estado de hidratação no aumento da 

FC e efeito principal isolado da hidratação na redução do VS dos remadores. Houve 

aumento da influência simpática ao comparar na posição ORT em relação à SUP 

nos protocolos de estresse térmico e manutenção da SBR apenas na condição 

controle (NH). 
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8. CONCLUSÃO 

 
 

Nossos resultados sugerem que a temperatura ambiente elevada durante o 

exercício exerceu maior influência sobre as alterações cardiovasculares de 

remadores. O desvio cardiovascular durante as condições de estresse térmico 

contribuiu para redução do VO2 e, consequentemente, menor potência.  

Adicionalmente, nossos dados sugerem que a desidratação provocou efeito 

adicional ao do estresse térmico na regulação autonômica cardiovascular no pós-

exercício. Foi evidenciada redução da SBR e da VFC, com menor influência 

parassimpática em todos os protocolos, com exceção do controle e, em especial no 

protocolo de maior estresse, aumento da influência simpática na modulação 

cardíaca. 

Durante o estresse ortostático no período de recuperação, houve efeito tanto 

do estresse térmico quanto do estado de hidratação, contribuindo para o aumento da 

FC. Houve influência isolada do estado de hidratação na redução do VS dos 

remadores durante a manutenção da posição ortostática. Observou-se também 

modificação na modulação autonômica cardíaca nos protocolos de estresse térmico 

com aumento da influência simpática e manutenção da SBR apenas na condição 

controle. 

Acredita-se que a inclusão de múltiplas perturbações impostas no presente 

estudo forneça novas informações quanto ao desempenho e alterações 

hemodinâmicas durante o exercício executado sob estresse térmico com remadores 

desidratados, bem como à regulação autonômica cardíaca durante o período de 

recuperação do exercício, tanto na posição supina quanto após estresse ortostático. 
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11.1 APÊNDICE I 
 
Tabela 11 - Ingestão voluntária de água durante o exercício, perda de suor, taxa de suor e 
percentual de desidratação no remoergômetro e no barco. 

NH: não houve ingestão; URA: umidade relativa do ar. 

 
 

 
 

Duração 
(min:seg) 

Temperatura 
ambiente 

URA 

Ingestão de líquido 
(ml) 

Mediana 
(Mín – Máx) 

Perda de suor (ml) 
Mediana 

(Mín – Máx) 

Taxa de suor (ml/h) 
Mediana 

(Mín – Máx) 

 
Desidratação 

(%) 
Mediana 

(Mín – Máx) 

 REMOERGÔMETRO 

 Leve (n= 5) 

2km 

09:22±02:37 
19,2 ± 4,0°C 
58,1 ± 4,8 % 

NH 

 
300,0 

(200,0 – 200,0) 
 

2200 
(923,1 - 2590) 

 
0,39 

(0,25 – 0,41) 

Aberto (n= 8) 

07:05 ± 1:22 
19,7 ± 0,8°C 
59,0 ± 3,5% 

NH 

 
300,0 

(100,0 – 800,0) 
 

2590,0 
(779,2 - 7763) 

 
0,33 

(0,12 – 0,83) 

 Leve (n= 6) 

6km 

22:02±02:03 
22,0 ± 0,7°C 
65,4 ± 3,9 % 

0,0 
(0,0 – 700,0) 

 
600,0 

(400,0 – 600,0) 
 

1544,0 
(1094,0–1753,0) 

 
0,76 

(0,52 – 0,83) 
 

Aberto (n= 13) 

22:24 ± 3:20 
22,1 ± 0,8°C 
66,3 ± 3,7 % 

0,0 
(0,0 – 500,0) 

 
500,0 

(100,0 – 900,0) 
 

1443,0 
(750,0 - 2714,0) 

 
0,58 

(0,09 – 0,94) 

 Leve (n= 4) 

12km 

47:11 ± 2:23 
21,4 ± 0,2°C 
64,0 ± 1,8 % 

 
585,0 

(360,0 – 1640,0) 
 

650,0 
(500,0– 1000,0) 

1627,0 
(1363,0- 2988,0) 

 
0,88 

(0,65 – 1,25) 
 

Aberto (n= 3) 

48:04 ± 0:57 
21,8 ± 0,8°C 
63,5 ± 2,7 % 

 
250,0 

(0,0 – 500,0) 
 

950,0 
(600,0 – 1300,0) 

1489,0 
(1352,0- 1625,0) 

 
1,10 

(0,73 – 1,48) 

BARCO 

 Leve (n= 11) 

12km 

56:01 ± 5:25 
24,5 ± 0,5°C 
73,5 ± 5,6 % 

 

600,0 
(140,0  - 1340,0) 

500,0 
(100,0– 1000,0) 

763,2 
(218,2 - 2388,0) 

0,60 
(0,14 – 1,34) 

Aberto (n=6) 

53:33 ± 3:28 
24,3 ± 0,7°C 
73,7 ± 6,3 % 

400,0 
(200,0 - 1050,0) 

500,0 
(200,0– 1000,0) 

940,9 
(720,0 – 2220,0) 

0,62 
(0,21 - 1,17) 
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11.2 APÊNDICE II  
 

  
 
Projeto: Critérios de desempenho e treinamento físico nas condições ambientais do Rio de Janeiro. 
 
Pesquisador responsável: Pedro Paulo da Silva Soares 
Instituto Biomédico – Universidade Federal Fluminense 
Rua Prof. Hernani Pires de Melo 101, São Domingos, Niterói, RJ, Brasil, CEP 24210-130 
Telefone para contato: (21) 2629-2459 
 
Nome do voluntário: _______________________________________________________________ 
Idade: __________________________      RG: _______________________________ 
  
Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa: Critérios de desempenho e treinamento físico 
nas condições ambientais do Rio de Janeiro de responsabilidade do pesquisador Pedro Paulo da Silva 

Soares. Este projeto de pesquisa segue os padrões éticos e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
(CONEP – Brasília) do Conselho Nacional de Saúde (Ministério da Saúde). 
 
Justificativa: aplicar conhecimento científico para desenvolver novas abordagens de métodos nos esportes e 

programas de atividades físicas, e oferecer parâmetros de treinamento e critérios de desempenho físico. 
 
Objetivo: Desenvolver métodos inovadores de avaliação e prescrição de treinamento para modalidades 

olímpicas e paraolímpicas, integrando aspectos fisiológicos, biomecânicos, nutricionais e psicológicos ao 
treinamento em condições ambientais de laboratório e de clima variável em campo no Rio de Janeiro.  
 
Procedimentos: Você está sendo selecionado a realizar testes relacionados à prática de esportes, desempenho 

físico e treinamento nos esportes em ambiente de laboratório e de campo durante o exercício físico e em 
repouso.  
 
Desconfortos ou riscos esperados: Os desconfortos esperados pela aplicação dos testes são os mesmos 

experimentados durante o treinamento esportivo: cansaço, dor nas pernas, incapacidade de continuar se 
exercitando, sensação de falta de ar e calor. Porém, todas as medidas de precauções serão tomadas 
(acompanhamento constante e interrupção do teste, se necessário) para reduzir as possibilidades de 
complicações e quaisquer efeitos indesejáveis. Em testes de campo no ambiente aquático para a natação ou 
remo, medidas de auxílio estarão disponíveis. As coletas de sangue consistem na introdução de uma agulha 
descartável em uma veia do braço e pode causar uma pequena sensação dolorosa, mas que será realizada por 
um profissional treinado em local reservado e limpo, de forma segura e minimizando qualquer risco. A coleta de 
urina será realizada em frascos apropriados e individuais. Todo material biológico será descartado após as 
análises em local apropriado, não sendo armazenados para uso posterior. 
 
Benefícios: Os resultados de todas as avaliações realizadas serão entregues a você ou ao treinador 

responsável gratuitamente em uma ficha individual. Estamos propondo uma metodologia de avaliação e 
monitoramento de desempenho esportivo integrando diversas variáveis e abordagens que permitirão uma 
mudança de referencial para o treinamento esportivo incorporando e desenvolvendo tecnologias aplicadas aos 
esportes, em particular ao remo, triatlo, taekwondo e pentatlo moderno. 

Você poderá sanar qualquer dúvida acerca das avaliações realizadas, dos riscos, dos benefícios e 
outros assuntos relacionados com a pesquisa. Poderá interromper sua participação no estudo a qualquer 
momento, sem necessidade de se justificar. Será mantido o caráter confidencial das informações relacionadas 
com a sua privacidade, ou seja, nenhuma informação pessoal do voluntário será divulgada. Será oferecido, por 
parte da instituição, tratamento médico em caso de danos, ou qualquer tipo de complicação, diretamente 
causados por esta pesquisa. 
 
Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, declaro ter sido 
informado e concordo em participar, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 
 
Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 
_________________________________                             _______________________________  
      Nome e assinatura do voluntário                    Testemunha 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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11.3 APÊNDICE III   

 

 Formulário de Registro Alimentar 

Na véspera de cada avaliação anote: data, hora, descreva detalhadamente o 
alimento e também a quantidade deste alimento consumida (conforme exemplo 
abaixo). Anote logo após o consumo e não altere sua rotina alimentar. 
Nome completo:____________________________________ Peso 

(kg):_________________ 

Data:___/___/___      Dia da Semana:________     Cel 

(Whatsapp):______________________ 

Exemplo 

Hora/ Local Alimento Quantidade 

 Bolacha água e sal 8 unidades 

05:45 Margarina com sal 1 colher de sobremesa rasa 

Clube Leite integral ½ copo de requeijão  

 Café com açúcar ½ copo de requeijão + 1 colher de 
chá 

 Banana nanica 1 unidade média 

 

Hora/ Local Alimento Quantidade 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
Instituto Biomédico 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Biomédicas  
(Fisiologia e Farmacologia) 

Laboratório de Fisiologia do Exercício Experimental e Aplicada 
(LAFEEA)   
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11.4 APÊNDICE IV   
Tabela 12 – VFC nos domínios da frequência e do tempo na posição supina, pré- e pós-exercício, com respiração espontânea, segundo as quatro 
condições. 

Nota: NH: Temperatura de conforto térmico (“Normal”)/ Hidratado; ND: Normal/ Desidratado; EH: Estresse térmico/ Hidratado; ED: Estresse térmico/ Desidratado. Inter: 

Interação entre os fatores; Temp: efeito principal da temperatura; Hidr: Efeito principal da Hidratação. LFu.n. e HFu.n.: componentes de baixa e alta frequência normalizados; 
LF/HF: balanço simpato-vagal; RR: média dos intervalos RR normais; SDNN: desvio padrão dos intervalos RR normais; rMSSD: raiz quadrado das diferenças sucessivas dos 
intervalos RR normais adjacentes ao quadrado.  ANOVA two-way (post-hoc Bonferroni). *p<0,05: diferença em relação ao momento pré. 

 NH ND EH ED  p (η2) 

 (n=8) (n=8) (n=8) (n=8)  Inter Temp Hidr 

LF (u.n.)         

Pré 35,4 ± 13,0 40,7 ± 13,6 42,4 ± 18,3 44,1 ± 21,3  0,75(0,01) 0,16 (0,25) 0,17 (0,24) 

Pós 35,0 ± 15,7 42,6 ± 25,8 40,7 ± 22,5 45,3 ± 24,5  0,82 (0,00) 0,63 (0,03) 0,46 (0,07) 

HF (u.n.)         

Pré 22,1 ± 9,3 28,3 ± 21,9 22,9 ± 11,3 22,0 ± 7,9  0,49 (0,06) 0,47 (0,07) 0,43 (0,08) 

Pós 13,9 ± 8,2 18,7 ± 10,8 16,4 ± 13,0 14,6 ± 11,3  0,17 (0,25) 0,83 (0,00) 0,55 (0,05) 

LF/HF         

Pré 1,75 ± 0,62 2,4 ± 1,7 2,4 ± 1,6 2,3 ± 1,5  0,34 (0,12) 0,45 (0,08) 0,27 (0,16) 

Pós 3,3 ± 2,4 2,9 ± 2,9 2,8 ± 1,1 5,3 ± 5,7  0,23 (0,19) 0,48 (0,07) 0,34 (0,12) 

RR (ms)         

Pré 1029,0 ± 100,2  1009,6 ± 128,4 1039,4 ± 111,2 1047,7 ± 141,7  0,77 (0,01) 0,324 (0,14) 0,77 (0,01) 

Pós 889,0 ± 68,4* 833,6 ± 84,7* 825,9 ± 58,8* 833,9 ±170,9*  0,40 (0,10) 0,41 (0,09) 0,40 (0,10) 

SDNN (ms)         

Pré 95,0 ± 41,6 80,5 ± 28,0 98,1 ± 42,1 87,3 ± 42,0  0,91 (0,0) 0,49 (0,07) 0,06 (0,41) 

Pós 52,5 ± 25,0* 49,2 ± 29,1 49,6 ± 24,3* 49,6 ± 53,8*  0,82 (0,0) 0,92 (0,0) 0,78  (0,01) 

rMSSD (ms)         

Pré 64,4 ± 38,4 66,0 ± 25,0 74,4 ± 45,1 66,26 ± 44,70  0,74 (0,01) 0,72 (0,01) 0,24 (0,01) 

Pós 35,0 ± 22,1* 31,7 ±± 18,01 13,3 ±16,4* 30,8 ± 38,9*  0,93 (0,0) 0,81 (0,00) 0,49 (0,06) 
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11.4 APÊNDICE V 
 
Tabela 13 – VPA e SBR no teste de ortostatismo pré- e pós-exercício, com respiração espontânea, segundo quatro os protocolos. 

Nota: NH: Temperatura de conforto térmico (“Normal”)/ Hidratado; ND: Normal/ Desidratado; EH: Estresse térmico/ Hidratado; ED: Estresse térmico/ Desidratado. Inter: 

Interação entre os fatores; Temp: efeito principal da temperatura; Hidr:  Efeito principal da Hidratação. PAS-var: variância da pressão arterial sistólica; PAS-LF: componente de 
e baixa frequência da PAS; αLF: alfa do componente de baixa frequência (sensibilidade barorreflexa). ANOVA two-way (post-hoc Bonferroni). *p<0,05: diferença em relação 
ao momento pré. 
 

 NH ND EH ED p (η2) 

 (n=8) (n=8) (n=8) (n=8) Inter Temp Hidr 

PAS-var (ms2/mmHg)             

Pré 55,4 ± 24,4 63,0 ± 27,5 87,6 ± 77,8 41,9 ± 24,1 0,17 (0,24) 0,69 (0,02) 0,34 (0,12) 

Pós 57,0 ± 80,7 31,4 ± 17,0 38,5 ± 19,5 40,7 ± 24,8 0,46 (0,07) 0,73 (0,01) 0,38 (0,10) 

PAS-LF (ms2/mmHg)            

Pré 8,2 ± 4,6 13,3 ± 7,3 11,1 ± 10,2 6,8 ± 5,1 0,15 (0,27) 0,42 (0,09) 0,86 (0,00) 

Pós 7,1 ± 5,6 9,3 ± 7,8 8,0 ± 4,6 7,3 ± 4,1 0,44 (0,08) 0,82 (0,00) 0,57 (0,04) 

α-LF (ms/mmHg)              

Pré 17,8 ± 8,5 13,2 ± 6,2 18,2 ± 9,3 20,3 ± 11,1 0,31 (0,14) 0,12 (0,29) 0,49 (0,06) 

Pós 11,4 ± 4,6* 11,2 ± 7,5 10,3 ± 5,2 11,1 ± 10,9* 0,84 (0,06) 0,85 (0,00) 0,80 (0,01) 


