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RESUMO 
 
 
Barreto, Igor Valeriano Pereira dos Santos. Efeito do estresse térmico e 
hidratação nas respostas cardiorrespiratórias durante sessões de exercício 
físico em remadores. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciências Biomédicas - 
Fisiologia) – Instituto de Biomédico, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 
 
Introdução: O exercício físico (EF) realizado em estresse térmico (ET) provoca 
aumento da temperatura central e desidratação levando a redução no desempenho 
físico, com impacto importante na manutenção do débito cardíaco (DC) e no 
consumo máximo de oxigênio. Remadores realizam sessões de treinamento em 
ambientes externos com temperatura elevada e impossibilidade de controle desta 
variável. Embora a redução do desempenho em máxima intensidade já seja descrito, 
pouco se sabe sobre os efeitos do ET nas respostas cardiorrespiratórias e de 
desempenho físico em sessões de treinamento aeróbio em remadores. Objetivo: 
Avaliar os efeitos do estresse térmico e hidratação em sessões de EF submáximo de 
longa duração sobre as variáveis cardiorrespiratórias em remadores. Métodos: Oito 
remadores realizaram quatro sessões de EF de 12km no remoergômetro em 
condições hipertérmicas (30ºC) e normotérmicas (22ºC) com reposição ou sem 
ingestão alguma de água ao longo das sessões. As condições normotérmicas 
desidratado (ND), normotérmicas hidratado (NH), hipertérmica desidratado (HD) e 
hipertérmica hidratado (HH), foram constituídos de quatro estágios de 3km cada e 
mensuradas a potência, o da frequência cardíaca (FC), o volume sistólico (VS), o 
DC, o consumo de oxigênio (VO2) e a temperatura corporal (TCO). Resultados: Em 
HH a potência foi mantida, porém o VO2 reduziu a partir de 6km, já a hidratação 
atenuou o aumento da FC e impediu a redução no VS comparado com as condições 
normotérmicas (p<0,05). Em HD a potência foi menor, porém a FC foi maior, o VS foi 
menor e o VO2 reduziu a partir de 6km comparado com as condições normotérmicas 
(p<0,05). A TCO em condições hipertérmicas foi maior comparado com as sessões 
normotérmicas (p<0,05). Conclusão: Exercício físico realizado por remadores em 
estresse térmico reduz o consumo de oxigênio e eleva a temperatura corporal, 
porém os efeitos negativos sobre o débito cardíaco, a frequência cardíaca e o 
volume sistólico são atenuados pela hidratação. 
 
Palavras-chave. Estresse térmico, desidratação, exercício físico, remo. 
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ABSTRACT 
 
 
Barreto, Igor Valeriano Pereira dos Santos. Effect of thermal stress and hydration 
on cardiorespiratory responses during sessions of physical exercise in rowers. 
2017. Dissertation (Master in Biomedical Science - Physiology) – Fluminense Federal 
University, Niterói, 2017.  
 
Introduction: Physical exercise (PE) performed in thermal stress (TS) provokes the 
increase in central temperature and dehydration leading to a reduction in physical 
performance, cardiac output (CO) and oxygen consumption (VO2). Rowers perform 
training sessions in external environment with elevated temperature and the 
impossibility to control this variable. Although the reduction in maximal physical 
performance is well recognized, little is known about the effects of TS on the 
cardiorespiratory responses and physical performance during aerobic training 
sessions with rowers. Aim: to evaluate the impact of the thermal stress and hydration 
on submaximal exercise training sessions of long duration on cardiorespiratory 
variables of rowers. Methods: Eight rowers performed four 12km of indoor rowing in 
hyperthermic (30ºC) and normothermic (22ºC) conditions, with or without water 
ingestion. The conditions normothermic dehydrated (ND), normothermic hydrated 
(NH), hyperthermic dehydrated (HD) and hyperthermic hydrated (HH), were divided 
in stages of 3km and the power, heart rate (HR), stroke volume (SV), CO, VO2 and 
body temperature (TCO) were measured. Results: In HH power was maniteined, 
however the VO2 was reduced after 6km, hydration attenuated the increase n HR 
and the reduction of SV as compared to normothermic conditions (p<0,05). In HD 
power was diminished, with a greater HR, lower SV and VO2 after 6km as compared 
to normothermic conditions (p<0,05). TCO in hyperthermic conditions was greater as 
compared to both normothermic sessions (p<0,05). Conclusion: Physical exercise 
performed by rowers in thermal stress induces reductions of oxygen consumption 

and elevates body temperature, however the negative effects on cardiac output, 
stroke volume and heart rate were attenuated with hydration. 
 
Keywords. Thermal stress, dehydration, physical exercise, rowing. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ix 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 
FIGURA 1 – Fluxograma de representação da amostra inicial e final, segundo os 
critérios de elegibilidade...............................................................................................8 
 
FIGURA 2 – Desenho experimental do estudo............................................................9 
 
FIGURA 3 – Protocolo experimental de 12km e os instrumentos utilizados na coleta 
de dados.....................................................................................................................10 
 
FIGURA 4 – Protocolo das sessões de 12 km realizadas pelos remadores. ND = 
sessão normotérmica desidratado; NH = sessão normotérmica hidratado; HD = 
sessão hipertérmica desidratado; HH = sessão hipertérmica hidratado....................11 
 
FIGURA 5 – Sessão de 12 km no protocolo experimental em estresse térmico.......12 
 
FIGURA 6 – Representação gráfica da curva de lactato sanguíneo obtido no teste de 
lactato de cinco estágios dos oito remadores. A interseção das linhas tracejadas 
representa a potência a 2,5 mmol.L-1 (W2,5) média dos sujeitos, utilizada na 
prescrição das quatro sessões de 12km....................................................................22 
 
FIGURA 7 – Representação gráfica, em delta percentual (Δ%), da média em cada 
estágio de 3km da potência nas sessões normotérmica desidratado (ND), 
normotérmica hidratado (NH), hipertérmica desidratado (HD) e hipertérmica 
hidratado (HH) dos oito remadores............................................................................26 
 
FIGURA 8 – Representação gráfica das médias em cada estágio de 3km da 
Concentração de lactato sanguíneo nas sessões normotérmica desidratado (ND), 
normotérmica hidratado (NH), hipertérmica desidratado (HD) e hipertérmica 
hidratado (HH) dos oito remadores............................................................................28 
 
FIGURA 9 – Representação gráfica das médias em cada estágio de 3km da 
Temperatura corporal nas sessões normotérmica desidratado (ND), normotérmica 
hidratado (NH), hipertérmica desidratado (HD) e hipertérmica hidratado (HH) dos oito 
remadores..................................................................................................................29 
 
FIGURA 10 – Representação gráfica das médias em cada estágio de 3km da Razão 
de troca respiratória nas sessões normotérmica desidratado (ND), normotérmica 
hidratado (NH), hipertérmica desidratado (HD) e hipertérmica hidratado (HH) dos oito 
remadores..................................................................................................................30 
 
FIGURA 11 – Representação gráfica das médias em cada estágio de 3km da 
Percepção subjetiva de esforço nas sessões normotérmica desidratado (ND), 
normotérmica hidratado (NH), hipertérmica desidratado (HD) e hipertérmica 
hidratado (HH) dos oito remadores............................................................................31 
 
FIGURA 12 – Representação gráfica das médias em cada estágio de 3km do Débito 
cardíaco (a), Frequência cardíaca (b), Volume sistólico (c), Volume diastólico final 
(d), Consumo de oxigênio (e) e Pulso de O2 (f) nas sessões normotérmica 



x 
 

desidratado (ND), normotérmica hidratado (NH), hipertérmica desidratado (HD) e 
hipertérmica hidratado (HH) dos oito remadores.......................................................33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xi 
 

LISTA DE TABELAS 
 
 
Tabela 1 – Características antropométricas e hemodinâmicas da amostra dos oito 
remadores..................................................................................................................20 
 
Tabela 2 – Variáveis meteorológicas mensuradas nos testes de 2.000 metros (T-2k), 
no teste incremental de 5 estágios (T-Lac5) e das sessões de 12km normotérmicas e 
hipertérmicas, estando os sujeitos hidratados ou não (média ± DP).........................21 
 
Tabela 3 – Variáveis hemodinâmicas, ventilatória, metabólicas, termorregulatória e 
esforço percebido no repouso dos oito atletas nas sessões normotérmicas e 
hipertérmicas hidratados ou desidratados..................................................................23 
 
Tabela 4 – Pico das variáveis hemodinâmicas, ventilatória, metabólicas, 
termorregulatória, esforço percebido, desempenho físico e hidratação nas sessões 
de 12km......................................................................................................................25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xii 
 

LISTA DE EQUAÇÕES 
 
 
Equação [1] – Estado de hidratação..........................................................................14 
 
Equação [2] – Pulso de oxigênio................................................................................15 
 
Equação [3] – Índice de massa corporal....................................................................18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xiii 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 
Δ%  Delta percentual; 
%PP  Percentual de perda de peso; 
[Lac]  Concentração de lactato sanguíneo; 
Bpm  Batimento por minuto; 
D-CV  Desvio cardiovascular; 
DC  Débito cardíaco; 
DP  Desvio padrão; 
E  Estatura em metros (m); 
ECG  Eletrocardiograma; 
EF  Exercício físico; 
FC  Frequência cardíaca; 
HD  Hipertérmica/ Desidratado; 
HH  Hipertérmica/ Hidratado; 
IBUTG Índice de bulbo úmido – termômetro de globo; 
IC  Índice de calor; 
IMC  Índice de massa corporal; 
MC  Massa corporal; 
MSSL  Máximo steady-state do lactato; 
ND  Normotérmica/ Desidratado; 
NH  Normotérmica/ Hidratado; 
PAD  Pressão arterial diastólica; 
PAS  Pressão arterial sistólica; 
PSE  Percepção subjetiva de esforço; 
RTR  Razão de troca respiratória; 
T-2k  Teste de 2km; 
T-Lac5 Teste incremental de cinco estágios; 
Ta  Temperatura ambiente; 
TCO  Temperatura corporal; 
TDE  Tamanho do efeito; 
Tt  Tempo total da sessão; 
UT1  Zona de treinamento "utilização 1"; 
UT2  Zona de treinamento "utilização 2"; 
UR  Umidade relativa do ar; 
USG  Gravidade específica da urina; 
VCO2  Produção de dióxido de carbono; 
VDF  Volume diastólico final; 
VE  Ventilação; 
VO2  Consumo de oxigênio; 
VO2Máx Consumo de oxigênio máximo; 
VS  Volume sistólico; 
W2,5  Potência equivalente a 2,5 mmol.L-1; 
W2k  Potência mantida no teste de 2km; 
Watts  Potência; 
WMáx  Potência máxima.  
 
 
 



xiv 
 

SUMÁRIO 
 
 
RESUMO....................................................................................................................vii 
ABSTRACT...............................................................................................................viii 
LISTA DE ILUSTRAÇÃO............................................................................................ix 
LISTA DE TABELAS..................................................................................................xi 
LISTA DE EQUAÇÕES..............................................................................................xii 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS...................................................................xiii 
1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 1 

1.1 Justificativa. .................................................................................................. 3 

1.2 Hipótese.........................................................................................................4 

2 OBJETIVOS ......................................................................................................... 5 

2.1 Geral. ............................................................................................................ 5 

2.1.1 Específicos............................................................................................. 5 

3 MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................... 7 

3.1 Amostra. ........................................................................................................ 7 

3.2 Protocolo experimental. ................................................................................ 8 

3.2.1 Divisão das sessões de 12km.............................................................. 10 

3.3 Teste de desempenho de 2.000 metros. ..................................................... 12 

3.4 Teste incremental para dosagem do lactato. .............................................. 13 

3.5 Sessões de 12 km. ...................................................................................... 13 

3.5.1 Avaliação da hidratação. ...................................................................... 13 

3.5.2 Avaliação das variáveis hemodinâmicas. ............................................ 14 

3.5.2.1 Variáveis hemodinâmicas no repouso. ............................................. 15 

3.5.2.2 Variáveis hemodinâmicas no exercício. ........................................... 15 

3.5.3 Avaliação das variáveis metabólicas e ventilatórias. ........................... 16 

3.5.4 Avaliação do esforço percebido. .......................................................... 16 

3.5.5 Avaliação das variáveis de desempenho físico.................................... 17 

3.5.6 Avaliação das variáveis meteorológicas. ............................................. 17 

3.5.7 Avaliação da temperatura corporal. ..................................................... 17 

3.5.8 Variáveis antropométricas. .................................................................. 18 

3.6 Processamento dos dados e análise estatística. ........................................ 18 

4 RESULTADOS .................................................................................................. 20 

4.1 Caracterização da amostra. ........................................................................ 20 



xv 
 

4.2 Variáveis meteorológicas nos testes de 2km, lactato de cinco estágios e nas 

quatro sessões de 12km. ....................................................................................... 21 

4.3 Teste incremental para dosagem de lactato. .............................................. 22 

4.4 Variáveis hemodinâmicas, ventilatória, metabólicas, termorregulatória e 

esforço percebido no repouso nas sessões de 12km. ........................................... 23 

4.5 O pico das variáveis hemodinâmicas, ventilatórias, metabólicas, 

termorregulatória, esforço percebido, desempenho físico e hidratação nas sessões 

de 12km. ................................................................................................................ 24 

4.6 Variação da potência nos estágios das sessões de 12km. ......................... 26 

4.7 Comportamento da variável concentração de lactato sanguíneo. .............. 27 

4.8 Comportamento da variável temperatura corporal. ..................................... 29 

4.9 Comportamento da variável razão de troca respiratória. ............................ 30 

4.10 Comportamento da variável percepção subjetiva de esforço. ..................... 31 

4.11 Comportamento das variáveis débito cardíaco, frequência cardíaca, volume 

sistólico, volume diastólico final, consumo de oxigênio e pulso de O2. .................. 32 

5 DISCUSSÃO ...................................................................................................... 35 

6 CONCLUSÃO .................................................................................................... 41 

7 REFERÊNCIAS ................................................................................................. 42 

ANEXO 1. PARECER SUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA DA 
UNIVERSIDADE……………………………………………………………………………46 
ANEXO 2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO………….….50 
APÊNDICE. DADOS DO ESTUDO……………………………………………………....52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nas atividades esportivas, os atletas que realizam exercício físico (EF) em 

ambiente quente e úmido podem sofrer alterações no desempenho físico, como a 

redução na potência produzida e aumento do tempo de execução (1, 2). O estresse 

cardiovascular e metabólico muscular ocasionado pelo EF em ambiente quente 

influencia a função termorregulatória, podendo contribuir para: a redução no 

desempenho físico devido à redistribuição de fluxo sanguíneo para periferia (3), 

aumento da frequência cardíaca (FC) (4) através do aumento da atividade simpática, 

alterações no metabolismo do músculo esquelético (5) como maior consumo de 

glicogênio muscular, aumento na temperatura central (6) por deficiência na troca de 

calor com o ambiente externo, maior percepção subjetiva de esforço (PSE) (7) por 

alterações metabolismo cerebral e alterações no sistema nervoso central (8, 9). 

Qualquer um desses fatores, isoladamente ou somados, podem afetar o 

desempenho físico e quando acrescido da redução na massa corporal, em 

consequência da desidratação no exercício, seus efeitos sobre o desempenho são 

ainda mais acentuados (10). Logo, a condução de atividades esportivas, como a 

corrida, o ciclismo e o remo, entre outras, quando realizadas em ambientes quentes 

requerem atenção da equipe técnica e dos atletas.  

O remo olímpico é um desporto praticado ao ar livre que demanda um 

controle e monitoramento constante das variáveis ambientais e fisiológicas (11). O 

desempenho no remo, quando aferido na água ao ar livre, não depende apenas das 

características fisiológicas, mas também dos fatores externos como a temperatura 

ambiente Ta, a umidade relativa do ar (UR), o vento e as ondas, entre outros (12) 

bem como do estado de hidratação em que se encontram os atletas. Estudos 

mostraram que a exposição ao ambiente quente (32ºC) e a perda de superior a 4% 

da massa corporal (MC) reduz o desempenho máximo em 2km contrarrelógio em 

atletas de remo (13). Dessa forma, a condição ambiental e o estado de hidratação 

são fatores limitadores de extrema importância no desempenho físico dos 

remadores. O desempenho no remo, na água e/ ou no remoergômetro, depende do 

desenvolvimento das capacidades funcionais das vias energéticas anaeróbias e 
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aeróbia, bem como da força (torque máximo que um músculo ou grupo de músculos 

pode gerar) e da potência muscular (contração do músculo no menor tempo 

possível) (12, 14-16).  

Remadores têm aproximadamente 80% do volume das sessões de 

treinamento constituído de trabalhos aeróbios de longa duração e o restante 

distribuído entre os trabalhos anaeróbio e de força (12, 17, 18). O planejamento 

adequado de um programa de treinamento inclui o controle do volume e intensidade 

do EF com o objetivo de maximizar as adaptações fisiológicas necessárias à 

atividade esportiva e evitar o excesso de treinamento em atletas (19, 20). A 

intensidade é comumente controlada pelo uso da FC (21), do consumo de oxigênio 

(VO2) (22) e da potência física gerada em determinada faixa da concentração de 

lactato sanguíneo [Lac] (23). Afim de, padronizar a prescrição da intensidade no 

treinamento e avaliações no remo olímpico, a Federação Internacional de Remo 

(FISA) desenvolve, junto às Confederações, Federações e Clubes, a orientação de 

que seja utilizada 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 (11, 24), sendo a zona UT2, segundo a FISA, 

responsável pela intensidade das sessões de treinamento de resistência, de longa 

duração e variando de 40 a 120 minutos (17). 

Remadores empregam aproximadamente 85% da massa muscular corporal 

no exercício (25), porém a produção de potência é relativamente baixa para a 

quantidade de músculos envolvidos, o que caracteriza a modalidade como de baixa 

eficiência mecânica. A eficiência mecânica do remo é de apenas 18,5% (26), 

portanto, para reproduzir o gesto motor da modalidade, o remo olímpico é umas das 

modalidades de menor eficiência mecânica (17). Por utilizar maior massa muscular 

em comparação a outras modalidades (ciclismo e corrida), pode haver maior desafio 

térmico absoluto, devido ao aumento da produção de calor metabólico nos 

remadores. Kounalakis et al., (2008) (27) compararam ciclistas pedalando 50 

minutos com uma perna e 50 minutos com duas pernas a 60% consumo de oxigênio 

máximo (VO2Máx), observaram que o EF com maior massa muscular envolvida, 

provocou maior temperatura corporal (TCO) e FC, bem como menor volume sistólico 

(VS), fenômeno este, classicamente conhecido como desvio cardiovascular (D-CV). 
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O D-CV são os ajustes realizados no sistema cardiovascular pela 

necessidade de se manter o débito cardíaco (DC) elevado ao se realizar EF (28). É 

um fenômeno de magnitude afetada pela Ta e hidratação (28), que pode prejudicar o 

desempenho no EF realizado com carga constante e de longa duração (29), através 

da redução do VS (3) e aumento da FC (4). O D-CV tem início entre 10 a 15 minutos 

de exercício submáximo em intensidade moderada, que vai de 50 a 75% do VO2Máx, 

se estende até o seu encerramento e pode ocorrer na realização de qualquer 

modalidade esportiva.  

Remadores da categoria leve, muitas vezes recorrem a desidratação para 

perder peso e competir na categoria (30), da mesma forma, os treinos de longa 

duração com carga constante também podem levar a desidratação por não 

permitirem uma completa reposição hídrica ao longo das sessões de treinamento 

dos atletas. Slater et al., (2005) avaliaram remadores de elite em diferentes 

condições ambientais (21,1ºC e 32,4ºC) e observaram que o desempenho máximo, 

na distância específica da prova de 2km, em remoergômetro foi reduzido pela efeito 

da exposição ao ambiente quente. Outro achado do mesmo estudo foi que, ao 

avaliar o desempenho físico em 2km de remadores desidratados (perda de 4,2% da 

MC) no remoergômetro em condição normotérmica (21,1ºC) e hipertérmica (32,4ºC), 

verificaram que houve uma redução de 1,1% do desempenho máximo em atletas de 

elite.  

 

1.1 Justificativa 

 

A exposição ao ambiente quente pode elevar o estresse térmico sobre as 

variáveis fisiológicas, através do aumento da TCO e desidratação, bem como, a 

redução no desempenho em atletas. Dessa forma, é importante conhecer a 

influência das condições meteorológicas nas variáveis de desempenho físico e de 

monitoramento da prescrição do treinamento. 

Os mecanismos fisiológicos responsáveis pela redução do desempenho físico 

em diversas modalidades realizadas sob estresse térmico e desidratação já foram 

estudados separadamente pela literatura (29, 31-33), bem como o impacto da 

desidratação e estresse térmico no desempenho máximo de 2km no remo (13). 
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No entanto, não foram encontrados estudos que avaliassem, 

simultaneamente, o efeito do estresse térmico e do estado de hidratação em 

sessões de EF submáximo de longa duração sobre o comportamento das variáveis 

hemodinâmicas, respiratórias, metabólicas e de desempenho físico em remadores. 

 

1.2  Hipótese 

 

Nossa hipótese é que o exercício submáximo de corpo inteiro e de longa 

duração realizado sob estresse térmico e em desidratação afetará o desempenho 

físico por aumentar o estresse fisiológico em remadores. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Geral 

 

Avaliar a influência do estresse térmico e do estado de hidratação em 

ambiente com temperatura controlada (22°C e 30°C) sobre o desempenho físico em 

sessões de exercício físico submáximo de longa duração, bem como os efeitos 

fisiológicos nas respostas hemodinâmicas, ventilatórias, concentração de lactato, 

temperatura corporal e percepção do esforço em remadores profissionais. 

 

2.1.1 Específicos 

 

 Avaliar a potência física produzida durante as sessões de exercício físico 

submáximo, com intensidade constante, em remadores hidratados ou desidratados 

em ambiente normotérmico e hipertérmico. 

 

 Avaliar a concentração de lactato sanguíneo, em remadores, durante 

sessões de exercício físico submáximas de longa duração, com intensidade 

proposta a 2,5 mmol.L-1, em ambiente controlado, estando hidratados ou 

desidratados. 

  

 Avaliar as variáveis hemodinâmicas: débito cardíaco, frequência cardíaca, 

volume sistólico, volume diastólico final (VDF) e pulso de O2 em remadores, durante 

sessões de exercício físico submáximo de longa duração, em ambiente 

normotérmico e hipertérmico, estando hidratados ou desidratados. 

 

 Avaliar o consumo de oxigênio, a produção de dióxido de carbono (VCO2), 

razão de troca respiratória (RTR) e a ventilação (VE) em remadores hidratados ou 

não, durante sessões de exercício físico submáximo de longa duração, sob 

ambiente normotérmico ou hipertérmico. 
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 Avaliar a percepção subjetiva de esforço em remadores ao realizarem 

sessões de exercício físico submáximo de longa duração, sob ambiente 

normotérmico e hipertérmico, estando hidratados ou não. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Amostra 

 

Os procedimentos realizados no presente estudo foram aprovados pelo 

Comitê de Ética da Universidade Federal Fluminense com parecer 1.252.971/2015 

(Anexo 1) (Niterói, RJ). Todos os sujeitos foram convidados a participar do estudo de 

forma voluntária e assinaram o termo de livre consentimento e esclarecimento 

(Anexo 2), concordando com os procedimentos do experimento e suas implicações 

(riscos e benefícios). 

O presente estudo trata-se de um ensaio clínico randomizado controlado. 

Prontificaram-se a participar do presente estudo, 20 atletas remadores, do sexo 

masculino, com idade de 24 ± 5 anos; MC de 83,3 ± 11,1 kg e estatura de 188,5 ± 

6,3 cm e pertencentes às categorias peso-leve (≤72,5 kg) e peso-pesado (>72,5 kg). 

Foi incluído quem realizasse treinamento regular, sistemático e periodizado há, pelo 

menos, dois anos e participassem regularmente de competições a nível estadual e/ 

ou nacional. 

Este estudo foi realizado em um dos clubes de remo do estado do Rio de 

Janeiro – Brasil, no período de agosto a setembro de 2016. Adotaram-se como 

critério de exclusão: atletas que treinassem há menos de dois anos, por qualquer 

motivo, deixassem de comparecer a alguma das sessões ou apresentassem alguma 

contraindicação à prática de EF. 

Dos atletas que atenderam aos critérios de inclusão, antes de iniciar o estudo, 

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 que 

participaram do estudo, dois indivíduos não compareceram a uma das quatro 

sessões e dois foram acometidos de lesão muscular. Assim, oito atletas concluíram 

o estudo (Figura 1). 
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Figura 1 – Fluxograma de representação da amostra inicial e final, segundo os critérios de 

elegibilidade. 

 

Os participantes foram orientados a absterem-se de cafeína e a não 

praticarem exercício físico (≥5 METs) nas 24 horas precedentes aos testes. Também 

foram orientados por uma nutricionista a manterem a mesma dieta e ingestão de 

fluidos em todos os dias que antecederam as avaliações. Todos os testes foram 

realizados no mesmo período do dia (período matutino) e aproximadamente 2 horas 

após a última refeição. 

 

3.2 Protocolo experimental 

 

O presente protocolo experimental consistiu de seis visitas, separadas por 

períodos de 48 a 72 horas. Na primeira visita, os voluntários realizaram um teste de 

desempenho máximo de 2.000 metros (T-2k) em remoergômetro (Modelo “D”; 
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Concept II, Morrisville, VT, EUA) para determinar a máxima potência mantida (W2k) 

utilizada no teste seguinte. Na segunda visita, os atletas foram submetidos a um 

teste incremental de cinco estágios percentuais (T-Lac5) no remoergômetro para 

dosagem do lactato sendo a potência dos estágios determinada pela W2k. Nas 

visitas seguintes, a partir da potência equivalente a 2,5 mmol.L-1 (W2,5) do lactato 

observado no T-Lac5, os sujeitos foram randomizados para realizarem quatro 

sessões de 12km no remoergômetro, em ambiente normotérmico (22ºC) ou 

hipertérmico (30º), estando hidratados durante o exercício ou desidratados pelo 

próprio exercício. A Ta de 22ºC foi escolhida por ser a temperatura de conforto 

térmico recomendada para realização de testes e sessões de EF (34), já para 30ºC, 

a literatura apresenta que é uma Ta que proporciona alterações fisiológicas em 

testes e sessões de EF com o mínimo de risco a saúde dos indivíduos (29, 30, 35). 

A Figura 2 demonstra esquematicamente o desenho experimental do estudo. 

 

 
Figura 2 – Desenho experimental do estudo. 

 

Durante as sessões de 12km, registraram-se variáveis de desempenho 

físico remoergômetro (Modelo “D”; Concept II, Morrisville, VT, EUA), ventilatórias e 
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metabólicas (VO2000; Medical GraphicsCorp., St. Paul, MN, EUA), hemodinâmicas 

(PhysioFlow®, PF05Lab1, França), a concentração de lactato (Lactate Plus; Nova 

Biomedical, Walthan, EUA), a temperatura corporal (Fluke Ti32; Fluke Corporation, 

Everett, EUA) e o esforço percebido (BORG 6-20). A Figura 3 ilustra como foram 

realizadas as sessões de 12km e os instrumentos utilizados para mensuração das 

variáveis cardiorrespiratórias, metabólicas, termorregulatória, esforço percebido e de 

desempenho físico. 

 

 
Figura 3 – Protocolo experimental de 12km e os instrumentos utilizados na coleta de dados. 

 

3.2.1 Divisão das sessões de 12km 

 

As sessões de 12km foram realizadas em uma sala com dimensões de 3 

metros de comprimento, 3m de altura e 3m de largura com um total de 27m3. Todas 

as quatro sessões de 12km foram realizadas no remoergômetro (Modelo “D”; 

Concept II, Morrisville, VT, EUA) e constituídas de quatro estágios de 3.000 metros 

(3km, 6km, 9km e 12km) com intervalo de um minuto entre eles para coletas das 

variáveis de desempenho físico e fisiológicas, além da ingestão de água nos 

protocolos hidratados. Nas quatro condições, os sujeitos foram instruídos a 

manterem a W2,5, respectiva à concentração de lactato sanguíneo calculado a partir 
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do T-Lac5. A W2,5 foi escolhida por está compreendida na zona de treinamento UT2, 

recomendada pela FISA para sessões de exercício submáximo de longa duração.  

As sessões foram realizadas de acordo com os protocolos: Sessão 

Normotérmica/ Desidratado (ND), Normotérmica/ Hidratado (NH), Hipertérmica/ 

Desidratado (HD) e Hipertérmica/ Hidratado (HH), sendo os indivíduos seus próprios 

controles. Nos protocolos das sessões normotérmicas, a temperatura da sala foi 

mantida a 22,4ºC ± 0,7 e nas sessões hipertérmicas a aproximadamente 30,2ºC ± 

1,1. A figura 4 apresenta o protocolo das sessões de 12km seguido pelos 

remadores. 

Nas sessões hipertérmicas, a Ta foi elevada e mantida a 30ºC por meio de 

dois aquecedores portáteis a óleo (Aquece 410; Cadence, Balneário Piçarras, SC, 

Brasil) e um ventilador-aquecedor portátil elétrico (AB 1100N; Britânia, Joinville, SC, 

Brasil). Para que não influência da UR, tentou-se mantê-la utilizando umidificador de 

ar portátil (Fresh 5l; Britânia, Joinville, SC, Brasil) e desumidificador de ar portátil 

(Force Line; Britânia, Joinville, SC, Brasil). Nas sessões normotérmicas a Ta foi 

mantida por meio de ar condicionado (Split Hi-Wall; Springer Midea, Manaus, AM, 

Brasil). 

 

 
Figura 4 – Protocolo das sessões de 12km realizadas pelos remadores. ND = sessão normotérmica 

desidratado; NH = sessão normotérmica hidratado; HD = sessão hipertérmica desidratado; HH = 

sessão hipertérmica hidratado. 
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Nos protocolos hidratados, para evitar a desidratação, os sujeitos ingeriram 

água nos intervalos de cada estágio. Já nos protocolos desidratados, não foi 

ingerido água durante as sessões. A Figura 5 ilustra o protocolo experimental em 

estresse térmico. 

 

 
Figura 5 – Sessão de 12km no protocolo experimental em estresse térmico. 

 

3.3 Teste de desempenho de 2.000 metros 

 

O T-2k é um teste de desempenho máximo “contrarrelógio” no 

remoergômetro para uma distância fixa de 2.000m sem interrupção. A voga (número 

de remadas por minuto) foi livre e o remador foi incentivado verbalmente a realizar o 

seu desempenho físico máximo para esta distância fixa (12, 18, 36). Dessa forma, 

foi mensurada, através do próprio remoergômetro, a W2k. 
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3.4 Teste incremental para dosagem do lactato 

 

O T-Lac5 foi segmentado em cinco estágios de 55%, 65%, 75%, 85% e 95% 

da W2k adquirida no T-2k. Cada estágio foi constituído de quatro minutos de duração 

com intervalos de um minuto entre eles para coleta da [Lac] (21, 37). Após o teste, a 

W2,5 foi calculada através de interpolação por meio de uma regressão polinomial de 

terceira ordem entre a potência absoluta em cada estágio e a curva da concentração 

de lactato sanguíneo mensurada. Essa regressão é amplamente utilizada para 

calcular a potência equivalente a uma determinada [Lac] em remadores (37).  

Através dos dados obtidos, foi criado um gráfico para cada indivíduo com as 

[Lac] mensuradas no T-Lac5 onde o eixo x foi a porcentagem da potência e o eixo y 

a [Lac]. A intensidade relativa à [Lac] individualizada de 2,5 mmol.L-1 foi definida 

como a potência para cada sujeito completar as sessões de 12km com carga de 

trabalho constante. Esta intensidade está dentro da zona UT2 (2 a 3 mmol.L-1) que é 

normalmente prescrita para sessões de longa duração e baixa intensidade com o 

objetivo de desenvolver a potência aeróbia (12, 15, 17, 38). 

 

3.5 Sessões de 12km 

 

As variáveis de repouso foram registradas por cinco minutos antes do inicio 

de cada sessão, ao final do repouso foi mensurado [Lac], TCO e PSE. Na sessão de 

12km propriamente dita, as variáveis hemodinâmicas foram registradas 

continuamente. As variáveis ventilatórias e metabólicas foram registradas nos 

estágios de 3km, porém, nos intervalos de 3km, a máscara era retirada e o registro 

interrompido para medida da [Lac], da TCO e PSE, bem como para ingestão de água 

nos protocolos hidratados (NH e HH). 

 

3.5.1 Avaliação da hidratação 

 

Os indivíduos iniciaram todas as sessões hidratados. Para tanto, a mesma 

nutricionista recomendou a ingestão de 500ml água, conforme Casa et al., (2000) 

(39), na noite anterior. Utilizou-se como ponto de corte para início do exercício a fim 
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de garantir o estado de hidratação adequado, a gravidade específica da urina (USG) 

de 1.020, utilizando um refratômetro portátil (OPTIKA HR-160, Itália), calibrado com 

água destilada.  

A ingestão de água durante as sessões de 12km foi calculada individualmente 

com base na taxa de suor verificada em estudo piloto. O estudo piloto foi constituído 

de duas sessões de 12km com temperatura ambiente a 22ºC e 30ºC e intensidade 

relativa a potência de 2,5 mmol.L-1 da [Lac]. Para determinar o estado de hidratação 

durante os 12km, a MC foi mensurada antes e após cada protocolo ND, NH, HD e 

HH em balança digital portátil (W-200; WELMY, Santa Bárbara d´Oeste, SP, BR), 

estando os indivíduos apenas com sunga.  

A partir das medidas da MC no início do exercício e a MC ao final do exercício 

calculou-se o índice do estado de hidratação por meio da equação (39): 

 

%PP = [(MC pré - MC pós) / MC pré] x 100    Equação [1] 

Onde, 

%PP: porcentagem de peso perdido,  

MC pré: massa corporal pré-exercício expresso em kg, e; 

MC pós: massa corporal pós-exercício expresso em kg. 

De acordo com o %PP os indivíduos são classificados em bem hidratados (+1 

a -1), levemente desidratados (-1 a -3), significativa desidratação (-3 a -5) e 

severamente desidratados (>5). 

 

3.5.2 Avaliação das variáveis hemodinâmicas 

 

As variáveis frequência cardíaca, débito cardíaco, volume sistólico e volume 

diastólico final utilizou-se a bioimpedância elétrica transtorácica (PhysioFlow®, 

PF05Lab1, France), validada, para avaliações do DC em exercícios (40, 41). 

A partir das medidas do VO2 e FC foi calculado o Pulso de O2 (ml.bat-1) por 

meio da equação (42): 
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Pulso de O2 = VO2 . FC-1
    Equação [2] 

Onde, 

VO2: consumo de oxigênio expresso em ml.min-1, e; 

FC: frequência cardíaca em bat.min-1. 

 

3.5.2.1 Variáveis hemodinâmicas no repouso 

 

Os sujeitos compareceram ao local do experimento 20 minutos antes de cada 

sessão, permaneceram sentados por dez minutos no remoergômetro, em seguida foi 

aferida a pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD) no braço 

esquerdo utilizando esfigmomanômetro digital de braço (HEM-7200; ONROM, 

Beijing, China) que permite mensurar os valores de pressão arterial absolutos. Para 

as aferições, recomendou-se que o sujeito permanecesse sentado, imóvel e não 

conversasse.  

Antes do aquecimento, foi mensurado cinco minutos de repouso das variáveis 

DC, FC e VS por meio de bioimpedância elétrica transtorácica (PhysioFlow®, 

PF05Lab1, France), por recomendação do mesmo profissional de Educação Física, 

o sujeito permanecia sentado no remoergômetro, imóvel e sem conversar para não 

interferir na avaliação. 

 

3.5.2.2 Variáveis hemodinâmicas no exercício 

 

A média de todas as sessões de 12km, bem como a de cada estágio de 3km 

do DC, da FC, do VS e VDF foram mensuradas durante o exercício por meio de 

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

instrumentação, realizou-se a tricotomia da pele e o preparo da mesma utilizando 

gel abrasivo (NuPrep; Weaver, Aurora, CO, EUA) na região do tórax onde foram 

colocados os eletrodos. A determinação da FC é baseada na duração do intervalo 

R-R determinada com a primeira derivada eletrocardiograma (ECG). Os eletrodos 

foram ligados ao PhysioFlow através de um cabo e em seguida, conectado o 

dispositivo a um computador portátil. 

 



16 
 
 

3.5.3 Avaliação das variáveis metabólicas e ventilatórias 

 

A ventilação, consumo de oxigênio, dióxido de carbono e razão de troca 

respiratória foram mensuradas por analisador portátil de gases metabólicos 

(VO2000; Medical GraphicsCorp., St. Paul, MN, EUA), validado por Melanson et al., 

1996 (43).  

No início de cada sessão, foi realizada calibração automática do analisador, 

em seguida, utilizado um pneumotacógrafo de médio fluxo para realização das 

sessões de 12km. O analisador de gases foi colocado no sujeito sentado no 

remoergômetro para registro das variáveis VE, do VO2, VCO2 e RTR a cada 20 

segundos, por cinco minutos no repouso e durante as sessões de 12km. 

A coleta do lactato sanguíneo foi realizada no repouso e nos intervalos entre 

os estágios de 3km em cada sessão do protocolo de 12km. A amostra coletada a 

partir da perfuração do lóbulo da orelha direita realizado por uma lanceta estéril em 

bisel, seguida da coleta de uma gotícula de sangue (~0,7µl)  por um analisador de 

lactato portátil (Lactate Plus; Nova Biomedical, Walthan, EUA), validado por Tanner 

et al., (2010) (44), para determinação da [Lac] no exercício. Todas as coletas foram 

realizadas por um único profissional com experiência na coleta do lactato sanguíneo. 

 

3.5.4 Avaliação do esforço percebido 

 

O esforço percebido nas sessões de 12km foi mensurado pela escala de 

percepção de esforço de BORG (6-20), sendo “6” definido como um esforço "muito, 

muito leve" e “20” um esforço "máximo, extenuante" (45). O esforço percebido foi 

informado pelos sujeitos após cinco minutos de repouso sentado no remoergômetro 

e nos intervalos dos estágios de 3km em cada sessão do protocolo de 12km. Foi 

utilizada a escala de percepção do esforço de Borg (6-20) por ter um comportamento 

proporcional à FC e à intensidade do exercício e ser recomendada para aplicação 

em sessões de exercício de carga constante (46-48).  
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3.5.5 Avaliação das variáveis de desempenho físico 

 

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

Morrisville, VT, EUA) utilizado pelos atletas em suas rotinas de treinos. Ao longo dos 

12km, o monitor do próprio remoergômetro registrou as variáveis de desempenho 

físico a cada 3km, tais como tempo total (Tt), voga e potência produzida nas 

sessões ND, NH, HD e HH. 

 

3.5.6 Avaliação das variáveis meteorológicas 

 

As variáveis meteorológicas nas diferentes sessões de EF foram verificadas 

no início e ao final de cada estágio por estação meteorológica portátil (Kestrel 4500, 

EUA) para determinar a temperatura ambiental, a unidade relativa do ar, o índice de 

calor (IC) e o índice de bulbo úmido – termômetro de globo (IBUTG). O IC é um 

índice sobre a sessão térmica que o ambiente proporcina ao ser humano e é 

mesurada através da combinação entre a Ta e UR. Já o IBUTG é o índice que 

quantifica do estresse térmico utilizando a Ta e a pressão de vapor de água no ar 

(49). A estação meteorológica ficou posicionada na região central da sala de 

realização do estudo a uma altura de 1,5 metros do solo. 

 

3.5.7 Avaliação da temperatura corporal 

 

A temperatura corporal foi mensurada no repouso em que o sujeito 

permanecia sentado por cinco minutos no remoergômetro e nos intervalos dos 

estágios de 3km em cada sessão de 12km através de uma câmera portátil 

termográfica (Fluke Ti32; Fluke Corporation, Everett, EUA).  

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

padronizada a 1,5m entre a câmera (Fluke Ti32; Fluke Corporation, Everett, EUA) e 

o rosto do voluntário por uma marca no chão. O atleta permaneceu sentado no 

remoergômetro o mais imóvel possível com a coluna ereta e a cabeça no plano de 

Frankfurt. A máscara do analisador de gases foi retirada em todas as coletas, secou-

se o suor da testa do indivíduo e o cabelo foi preso, caso necessário, a fim de não 
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prejudicar a medida. Tomou-se cuidado com a luminosidade e o aquecedor para não 

incidirem diretamente sobre o remador. Todas as fotos foram tiradas pelo mesmo 

avaliador. As imagens térmicas foram analisadas em Software SmartView 3.14 

(FLUKE ®). 

 

3.5.8 Variáveis antropométricas 

 

A massa corporal dos indivíduos foi mensurada por meio de uma balança 

digital eletrônica (W-200, WELMY, Santa Bárbara d´Oeste, BR) com capacidade 

máxima de 200kg e precisão de 10g. A estatura foi medida com antropômetro 

vertical milimetrado, com escala de 0,1cm e extensão de 2m. Todas as variáveis 

antropométricas foram mensuradas em sala anexa à da realização do protocolo 

antes do início das sessões de 12km. 

A partir das medidas da MC e estatura, calculou-se o IMC (Kg/m2) por meio 

do quociente (50): 

 

IMC = MC / E2    Equação [3] 

Onde,  

IMC: Índice de massa corporal, 

MC: massa corporal expresso em quilogramas (Kg), e; 

E: estatura em metros (m). 

 

3.6 Processamento dos dados e análise estatística 

 

O tamanho amostral de oito sujeitos foi calculado para um poder estatístico de 

0,80 e alfa de 0,05, sendo o tamanho do efeito (3,13) obtido a partir do resultado da 

concentração de lactato (0,89) utilizando o software G-Power (versão 3.1.9.2; Franz 

Faul, UniKiel, Alemanha). Para verificação da normalidade dos dados foi utilizado o 

teste de Shapiro-Wilk e os dados das tabelas foram descritos em média ± desvio 

padrão. Para melhor visualização do comportamento das variáveis, os gráficos são 

apresentados em média ± erro padrão. Realizou-se uma ANOVA com medidas 

repetidas e post hoc com correção de Bonferroni para testar a diferença entre as 
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médias das variáveis fisiológicas no repouso e as variáveis meteorológicas no 

protocolo experimental. Utilizou-se ANOVA 2 x 2 (estágio x grupo) com medidas 

repetidas em ambos os fatores para testar a diferença significante entre as médias 

das variáveis de desempenho e fisiológicas nas condições ND, NH, HD e HH no 

mesmo momento e sua interação. O tamanho de efeito foi mensurado através do f 

de Cohen que parte da estatística descritiva e serve como complemento ao teste de 

significância estatística. Cohen classifica o tamanho do efeito (TDE) entre 0,02 e 

0,15 como pequenos, de 0,15 até 0,35 como medianos e valores maiores que 0,35 

como grandes (51). O nível de significância utilizado foi de p<0,05 e os programas 

usados foram o GraphPad Prism (GraphPad versão 6.0, Inc., CA, USA) e o 

Statistical Package of Social Science 20.0 (SPSS, IBM Corp, NY, EUA). 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Caracterização da amostra 

 

As características antropométricas,  idade, E, MC e IMC, bem como as 

variáveis hemodinâmicas (PAS, PAD e FC) dos oito remadores foram quantificadas 

e estão apresentadas na tabela 1. 

 

Tabela 1– Características antropométricas e hemodinâmicas da amostra dos oito remadores. 

Variáveis Média ± DP Máximo Mínimo 

Idade (anos) 23 ± 5 35 19 

Características Antropométricas    

MC(kg) 81,9 ± 7,7 95,9 72,9 

Estatura (cm) 186,9 ± 4,3 193,2 181,6 

IMC (kg/m²) 23,4 ± 1,6 25,7 21,6 

Características Hemodinâmicas    

PAS de repouso (mmHg) 123 ± 8 135 107 

PAD de repouso (mmHg) 59 ± 7 68 51 

FC de repouso (bat.min-1) 55 ± 9 72 43 

Valores apresentados em média ± DP, valor máximo e valor mínimo. MC = Massa corporal; IMC = 

Índice de Massa Corporal; PAS = Pressão arterial sistólica; PAD = Pressão arterial diastólica e FC = 

Frequência cardíaca. 
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4.2 Variáveis meteorológicas nos testes de 2km, lactato de cinco estágios e 

nas quatro sessões de 12km 

 

A tabela 2 apresenta as variáveis meteorológicas (temperatura ambiental, 

umidade relativa, índice de calor e índice de bulbo úmido – termômetro de globo) 

mensuradas nos T-2k, T-Lac5 e sessões de 12km. 

Visando minimizar os efeitos das variáveis meteorológicas, o presente estudo 

procurou manter as mesmas condições climáticas no T-2k e T-Lac5, bem como nas 

sessões normotérmicas de 12km (ND e NH) (p>0,05). Já para produzir o estresse 

térmico proposto pelo estudo, buscou-se mudanças significativas nas variáveis 

meteorológicas Ta, IC e IBUTG entre o T-Lac5 utilizado para prescrever a W2,5 e as 

sessões HD e HH (p<0,05). A UR está diretamente relacionada com a transferência 

de calor do corpo para o meio externo através da evaporação (52), em todas as 

sessões buscou-se manter a mesma UR, porém não foi possível manter os valores, 

pois os aquecedores portáteis reduziam a UR nas sessões HD e HH. 

 

Tabela 2 – Variáveis meteorológicas mensuradas nos testes de 2.000 metros (T-2k), no teste 

incremental de 5 estágios (T-Lac5) e das sessões de 12km normotérmicas e hipertérmicas, estando 

os sujeitos hidratados ou não (média ± DP). 

Variáveis T-2k T-Lac5 ND NH HD HH 

Ta (ºC) 21,4 ± 0,9 21,6 ± 1 22,3 ± 0,8 22,4 ± 0,5 30,6 ± 0,9* 29,7 ± 1,2* 

UR (%) 76,8 ± 4,8 77 ± 5,5 76,1 ± 3,4 78,1 ± 2,5 66,1 ± 1,4* 69,7 ± 4,2* 

IC (ºC) 22 ± 1,4 22,1 ± 1,4 23 ± 1,1 23,2 ± 0,6 36,5 ± 2,3* 35,4 ± 3,6* 

IBUTG (ºC) 18,7 ± 1,4 18,8 ± 1,6 19,4 ± 1,1 19,8 ± 0,5 25,4 ± 0,9* 25,2 ± 1,6* 

Ta = temperatura ambiental, UR = umidade relativa, IC = índice de calor e IBUTG = índice de bulbo 

úmido – termômetro de globo. 

* diferença entre a sessão e o teste de [Lac5] (p<0,001); ANOVA com medidas repetidas e post-hoc 

de Bonferroni. 

 

 



22 
 
 

4.3 Teste incremental para dosagem de lactato 

 

A máxima potência mantida pelos remadores encontrada no T-2k foi de 372,6 

± 39,7w. Essa W2k foi utilizada para calcular os estágios do T-Lac5 dos oito 

remadores.  A figura 6 apresenta a curva da [Lac] e a potência dos oito remadores, 

assim como a W2,5 média dos sujeitos utilizada nas quatro sessões do protocolo 

experimental de 12km nas condições normotérmicas e hipertérmicas estando os 

remadores desidratados ou hidratados. 

 

Figura 6 – Representação gráfica da curva de lactato sanguíneo obtido no teste de lactato de cinco 

estágios dos oito remadores. A interseção das linhas tracejadas representa a potência a 2,5 mmol.L-1 

(W2,5) média dos sujeitos, utilizada na prescrição das quatro sessões de 12km. 
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4.4 Variáveis hemodinâmicas, ventilatória, metabólicas, termorregulatória e 

esforço percebido no repouso nas sessões de 12km 

 

As variáveis fisiológicas e de esforço percebido no repouso das sessões de 

ND, NH, HD e HH não apresentaram diferença significativa entre as sessões de 

12km (p>0,05), indicando que os sujeitos iniciaram todas as sessões de 12km do 

protocolo experimental nas mesmas condições. 

 

Tabela 3 – Variáveis hemodinâmicas, ventilatória, metabólicas, termorregulatória e esforço percebido 

no repouso dos oito atletas nas sessões normotérmicas e hipertérmicas hidratados ou desidratados. 

Variáveis ND NH HD HH 
p (Tamanho 

do efeito) 

DC (L.min-1) 7,4 ± 1,5 7,3 ± 1,3 7,0 ± 0,7 7,2 ± 1,2 0,71 (0,18) 

FC (bpm) 63 ± 8 60 ± 9 61 ± 8 62 ± 11 0,54 (0,32) 

VS (ml) 117 ± 16,4 122,5 ± 14,2 118,2 ± 12,9 117,2 ± 11,1 0,55 (0,28) 

VE (L.min-1) 17,3 ± 2,8 20,1 ± 7,7 18,7 ± 5 20,1 ± 6,4 0,67 (0,27) 

VO2 (L.min-1) 0,4 ± 0,1 0,5 ± 0,3 0,4 ± 0,2 0,5 ± 0,2 0,88 (0,17) 

VCO2 (L.min-1) 0,4 ± 0,1 0,5 ± 0,3 0,5 ± 0,4 0,4 ± 0,2 0,80 (0,21) 

[Lac] (mmol.L-1) 1,3 ± 0,4 1,4 ± 0,3 1,1 ± 0,3 1 ± 0,4 0,09 (0,58) 

TCO (ºC) 35,8 ± 1,4 35,7 ± 1,5 36,8 ± 1,3 36,8 ± 0,9 0,27 (0,43) 

ND = sessão normotérmica desidratado; NH = sessão normotérmica hidratado; HD = sessão 

hipertérmica desidratado; HH = sessão hipertérmica hidratado; DC = débito cardíaco; FC = frequência 

cardíaca; VS = volume sistólico; VE = ventilação; VO2 = consumo de oxigênio absoluto; VCO2 = 

produção de dióxido de carbono; [Lac] = concentração de lactato sanguíneo; TCO = temperatura 

corporal; PSE = percepção subjetiva de esforço. Valores expressos em média ± DP. p>0,05, ANOVA 

com medidas repetidas e post-hoc de Bonferroni. 
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4.5 Variáveis hemodinâmicas, ventilatórias, metabólicas, termorregulatória, 

esforço percebido, desempenho físico e hidratação de pico nas sessões 

de 12km 

 

Foram quantificados em todas as sessões de 12km, descritos na tabela 4, os 

picos das variáveis fisiológicas e de esforço percebido dos remadores nas sessões 

normotérmicas e hipertérmicas hidratados ou desidratados. 
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Tabela 4 – Pico das variáveis hemodinâmicas, ventilatória, metabólicas, termorregulatória, esforço 

percebido, desempenho físico e hidratação nas sessões de 12km. 

Variáveis ND NH HD HH 
p (Tamanho 

do efeito) 

DC Pico (L.min-1) 36,4 ± 5,0 36,1 ± 3,5 37,0 ± 6,2 37,5 ± 6,7 0,95 (0,21) 

FC Pico (bpm) 183 ± 11 181 ± 7 200 ± 10 BD 194 ± 9 E <0,01 (1,55) 

VS Pico (ml) 205 ± 22 207 ± 19 199 ± 25 209 ± 29 0,66 (0,29) 

VDF Pico (ml) 234 ± 32 240 ± 23 221 ± 36 245 ± 41 0,54 (0,49) 

VE Pico (L.min-1) 138,2 ± 13,1 145,6 ± 19,2 137,4 ± 24,5 137,6 ± 17,2 0,79 (0,34) 

VO2 Pico (L.min-1) 4,2 ± 0,3 4,4 ± 0,6 4,0 ± 0,2 3,8 ± 0,4 E <0,05 (0,96) 

VCO2 Pico (L.min-1) 3,9 ± 0,2 4,0 ± 0,5 3,9 ± 0,6 3,9 ± 0,6 0,92 (0,21) 

RTR Pico 1,2 ± 0,1 1,1 ± 0,1 1,2 ± 0,1 1,2 ± 0,1 0,55 (0,35) 

[Lac] Pico (mmol.L-1) 6,2 ± 2,2 6,2 ± 1,9 6,5 ± 2,0 6,7 ± 1,8 0,94 (0,14) 

TCO Pico (ºC) 36,2 ± 0,5 36,1 ± 1,0 38,1 ± 1,0 BD 38,1 ± 0,7 CE <0,01 (2,14) 

PSE Pico (Borg) 14 ± 4 14 ± 3 17 ± 3 16 ± 3 0,08 (0,91) 

W2,5 (watts) 246 ± 16 246 ± 17 237 ± 24 243 ± 20 0,79 (0,71) 

Voga (Remadas/ 

min) 
24 ± 2 23 ± 2 23 ± 3 25 ± 1 0,38 (0,66) 

Tempo (seg) 
2.700,4 ± 

58,5 

2.702,6 ± 

60,9 

2.739,1 ± 

98,4 

2.715,7 ± 

74,9 
0,71 (0,72) 

Perda de peso (%) -1,4 ± 0,4 A -0,2 ± 0,3 A -1,9 ± 0,5 D -0,8 ± 0,4 CF <0,01 (3,26) 

ND = sessão normotérmico desidratado; NH = sessão normotérmico hidratado; HD = sessão 

hipertérmico desidratado; HH = sessão hipertérmico hidratado; DC Pico = débito cardíaco pico; FC Pico 

= frequência cardíaca pico; VS Pico = volume sistólico pico; VDF Pico = volume diastólico final pico; VE 

Pico = ventilação pico; VO2 Pico = consumo de oxigênio absoluto pico; VCO2 Pico = produção de dióxido 

de carbono pico; RTR Pico = Razão de troca respiratória pico; [Lac] Pico = lactato sanguíneo pico; TCO 

Pico = Temperatura corporal pico; PSE Pico = percepção subjetiva de esforço pico; W2,5 = carga de 

trabalho a 2,5 mmol.L-1 de lactato sanguíneo; A = p<0,05 entre as condições ND e NH; B = p<0,05 

entre as condições ND e HD; C = p<0,05 entre as condições ND e HH; D = p<0,05 entre as condições 

NH e HD; E = p<0,05 entre as condições NH e HH; F = p<0,05 entre as condições HD e HH. ANOVA 

com medidas repetidas e post-hoc de Bonferroni. 
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O VO2 Pico foi significativamente maior em NH comparado com a sessão HD 

(p<0,05). A FC Pico na sessão HD foi maior que a FC Pico das sessões ND e NH 

(p<0,01), já a sessão HH apresentou maior FC comparado com ND (p<0,05). A TCO 

Pico em HD foi maior que em ND e NH (p<0,01) e em HH ela foi significativamente 

maior que ND e NH (p<0,01). Os dados mostram que a sessão HD apresentou maior 

temperatura corporal aos remadores. 

Como apresentado na tabela 4, as variáveis de desempenho físico (W2,5, voga 

e Tt) foram quantificadas em todas as sessões de 12km e não mostraram diferença 

significativa. Assim, nenhuma das sessões de 12km apresentou diferença 

significativa para a carga de trabalho proposta ao estudo. 

A MC, bem como a ingestão de líquido nas sessões NH e HH, foram 

quantificadas em todas as sessões de 12km nas condições pré e pós-exercício, para 

determinar o estado de hidratação da amostra, apresentados na tabela 4, nas 

sessões normotérmicas e hipertérmicas hidratadas ou desidratadas. 

O percentual de peso perdido foi menor nos indivíduos hidratados, 

permanecendo todos os atletas dentro da faixa bem hidratado (-1 a 1). Já nos 

protocolos desidratados os indivíduos apresentaram um maior % de perda de água 

corporal e se encontravam no estágio levemente desidratado (-1 a -3) (39). 

 

4.6 Variação da potência nos estágios das sessões de 12km 

 

O comportamento da W2,5 nas sessões de 12km em delta percentual (Δ%) é 

apresentado na figura 7. Na sessão HD os sujeitos geraram menor potência de 

12watts (5%, p<0,01) no estágio de 9km e em 12km de 19watts (8%, p<0,01). Já a 

sessão HH apenas apresentou redução na potência no estágio de 12km de 9watts 

(4%, p<0,05) em relação à potência controle proposta. Dessa forma, a potência 

gerada em 12km na sessão HD foi menor significativamente (p<0,01; TDE = 0,73). 

Assim, a potência proposta para 2,5 mmol.L-1 da [Lac] não variou nas sessões ND, 

NH e HH, porém, houve uma redução a partir dos 9km na sessão HD. 
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Figura 7 – Representação gráfica, em delta percentual (Δ%), da média em cada estágio de 3km da 

potência nas sessões normotérmica desidratado (ND), normotérmica hidratado (NH), hipertérmica 

desidratado (HD) e hipertérmica hidratado (HH) dos oito remadores. Os valores são apresentados em 

média ± erro padrão. A = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições ND e NH; B = p<0,05 entre 

os mesmos pontos nas condições ND e HD; C = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições ND e 

HH; D = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições NH e HD; E = p<0,05 entre os mesmos pontos 

nas condições NH e HH; F = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições HD e HH. ANOVA two-

way e post-hoc de Bonferroni. 

 

4.7 Comportamento da  concentração de lactato sanguíneo 

 

O comportamento da concentração de lactato durante os estágios de 3km, 

6km, 9km e 12km nas quatro sessões do protocolo apresentou um TDE de 0,43 e 

está apresentado na figura 8 em média ± erro padrão. 
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Figura 8 – Representação gráfica das médias em cada estágio de 3km da Concentração de lactato 

sanguíneo nas sessões normotérmica desidratado (ND), normotérmica hidratado (NH), hipertérmica 

desidratado (HD) e hipertérmica hidratado (HH) dos oito remadores. Os valores são apresentados em 

média ± erro padrão. A = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições ND e NH; B = p<0,05 entre 

os mesmos pontos nas condições ND e HD; C = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições ND e 

HH; D = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições NH e HD; E = p<0,05 entre os mesmos pontos 

nas condições NH e HH; F = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições HD e HH. ANOVA two-

way e post-hoc de Bonferroni. 

 

A [Lac] apresentou diferença significativa (p<0,05) no estágio de 6km entre as 

sessões ND e HH. Já no estágio de 9km a [Lac] foi significativamente menor na 

sessão ND quando comparada com as sessões HD e HH (p<0,05 e p<0,01 

respectivamente). Assim, os menores valores encontrados nas condições 

normotérmicas indicaram que os atletas sofreram uma menor acidose metabólica em 

relação às hipertérmicas. 
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4.8 Comportamento da temperatura corporal 

 

O comportamento da temperatura corporal durante os estágios de 3km, 6km, 

9km e 12km nas quatro sessões do protocolo apresentou um TDE de 2,35 e está 

apresentado na figura 9 em média ± erro padrão. 

 

 
Figura 9 – Representação gráfica das médias em cada estágio de 3km da Temperatura corporal nas 

sessões normotérmica desidratado (ND), normotérmica hidratado (NH), hipertérmica desidratado 

(HD) e hipertérmica hidratado (HH) dos oito remadores. Os valores são apresentados em média ± 

erro padrão. A = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições ND e NH; B = p<0,05 entre os 

mesmos pontos nas condições ND e HD; C = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições ND e 

HH; D = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições NH e HD; E = p<0,05 entre os mesmos pontos 

nas condições NH e HH; F = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições HD e HH. ANOVA two-

way e post-hoc de Bonferroni. 

 

A TCO no estágio de 3km foi maior em HD quando comparada com as outras 

três sessões (ND p<0,01; NH p<0,01 e HH p<0,05) e foi maior em HH quando 

comparada com NH (p<0,05). Em 6km, 9km e 12km das sessões ND e NH a TCO foi 

menor quando comparado com as sessões HD e HH (p<0,01), porém, não houve 
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significância entre ND vs NH e entre HD vs HH (p>0,05). Assim, os sujeitos 

apresentaram maiores valores de TCO nas sessões de 12km em estresse térmico. 

 

4.9 Comportamento da razão de troca respiratória 

 

O comportamento da razão de troca respiratória durante os estágios de 3km, 

6km, 9km e 12km nas quatro sessões do protocolo apresentou um TDE de 0,47 e 

está apresentado na figura 10 em média ± erro padrão. 

 

 
Figura 10 – Representação gráfica das médias em cada estágio de 3km da Razão de troca 

respiratória nas sessões normotérmica desidratado (ND), normotérmica hidratado (NH), hipertérmica 

desidratado (HD) e hipertérmica hidratado (HH) dos oito remadores. Os valores são apresentados em 

média ± erro padrão. A = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições ND e NH; B = p<0,05 entre 

os mesmos pontos nas condições ND e HD; C = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições ND e 

HH; D = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições NH e HD; E = p<0,05 entre os mesmos pontos 

nas condições NH e HH; F = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições HD e HH. ANOVA two-

way e post-hoc de Bonferroni. 

 

A RTR nos estágios de 9km e 12km, não houve diferença significativa entre 

as sessões ND e NH bem como entre as sessões HD e HH, porém, as duas 
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condições normotérmicas foram menores que as condições hipertérmicas em 9km 

(ND vs HD p<0,05; ND vs HH p<0,01; NH vs HD p<0,05 e NH vs HH p<0,01) e 12km 

(ND vs HD p<0,01; ND vs HH p<0,05; NH vs HD p<0,01 e NH vs HH p<0,01). 

Indicando que, nas sessões hipertémicas, houve maior contribuição da glicose como 

substrato energético em detrimento dos lipídios. 

 

4.10 Comportamento da percepção subjetiva de esforço 

 

O comportamento da percepção subjetiva de esforço durante os estágios de 

3km, 6km, 9km e 12km nas quatro sessões do protocolo apresentou um TDE de 

0,79 e está apresentado na figura 11 em média ± erro padrão. 

 

 

Figura 11 – Representação gráfica das médias em cada estágio de 3km da Percepção subjetiva de 

esforço nas sessões normotérmica desidratado (ND), normotérmica hidratado (NH), hipertérmica 

desidratado (HD) e hipertérmica hidratado (HH) dos oito remadores. Os valores são apresentados em 

média ± erro padrão. A = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições ND e NH; B = p<0,05 entre 

os mesmos pontos nas condições ND e HD; C = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições ND e 

HH; D = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições NH e HD; E = p<0,05 entre os mesmos pontos 

nas condições NH e HH; F = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições HD e HH. ANOVA two-

way e post-hoc de Bonferroni. 
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A PSE apresentou-se significativamente maior no estágio 6km em HD quando 

comparado com o mesmo estágio em NH (p<0,01). Já em 9km a PSE na sessão HD 

foi maior que as sessões ND e NH (p<0,01) bem como no HH foi maior comparado 

com NH (p<0,01). Em 12km, quando comparadas as sessões ND vs NH e HD vs 

HH, não houve diferença significativa (p>0,05) porém, os valores em ND e NH foram 

menores (p<0,01) quando comparados com 12km em HD e HH. Os dados indicaram 

que as sessões realizadas em estresse térmico proporcionaram maior sensação do 

esforço percebido nos remadores. Os maiores escores da PSE encontrados nas 

sessões HD e HH deste estudo podem estar associados ao aumento e ao somatório 

das variáveis TCO, FC e [Lac]. 

 

4.11 Comportamento das variáveis débito cardíaco, frequência cardíaca, 

volume sistólico, volume diastólico final, consumo de oxigênio e pulso de 

O2 

 

O comportamento do DC, da FC, do VS, do VDF, do VO2 e do pulso de O2 

durante os estágios de 3km, 6km, 9km e 12km nas quatro sessões do protocolo são 

apresentados na figura 12 em média ± erro padrão. 

 



33 
 
 

Figura 12 – Representação gráfica das médias em cada estágio de 3km do Débito cardíaco (a), 

Frequência cardíaca (b), Volume sistólico (c), Volume diastólico final (d), Consumo de oxigênio (e) e 

Pulso de O2 (f) nas sessões normotérmico desidratado (ND), normotérmico hidratado (NH), 

hipertérmico desidratado (HD) e hipertérmico hidratado (HH) dos oito remadores. Os valores são 

apresentados em média ± erro padrão. A = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições ND e NH; 
B = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições ND e HD; C = p<0,05 entre os mesmos pontos nas 

condições ND e HH; D = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições NH e HD; E = p<0,05 entre os 

mesmos pontos nas condições NH e HH; F = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições HD e 

HH. ANOVA two-way e post-hoc de Bonferroni. 

 

O débito cardíaco apresentou TDE de 0,32, foi significativamente maior nos 

estágios 6km e 9km na sessão HH (p<0,01 e p<0,05 respectivamente), a NH 
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(p<0,01 e p<0,01 respectivamente) e a HD (p<0,05 e p<0,05 respectivamente). Já 

em 12km, a sessão HH apresentou um DC maior que as sessões ND e HD (p<0,01 

e p<0,01 respectivamente). 

A frequência cardíaca apresentou TDE de 1,07, foi maior na sessão HD em 

comparação com as ND, NH e HH nos estágios de 3km (p<0,01; p<0,01 e p<0,05 

respectivamente). No estágio 6km, a FC nas sessões ND, NH e HH (p<0,01, p<0,01 

e p<0,01 respectivamente) foram menores que a sessão HD. Além disso, a FC em 

HH apresentou valor maior que ND e NH (p<0,01 e p<0,01 respectivamente). Em 

9km e 12km das sessões ND e NH a FC foi menor quando comparado com as 

sessões HD e HH (p<0,01), porém, não houve significância em ND vs NH e em HD 

vs HH (p>0,05).  

O volume sistólico apresentou TDE de 0,44, foi menor na sessão HD em 3km, 

6km, 9km e 12km quando comparado com o mesmo estágio em ND, NH e HH 

(p<0,01; p<0,01; p<0,01 e p<0,01 respectivamente). Além disso, a sessão ND foi 

menor que em NH (p<0,05). O VDF foi menor na sessão HD em 3km, 6km, 9km e 

12km quando comparado com o mesmo estágio em ND, NH e HH (p<0,01; p<0,01; 

p<0,01 e p<0,01 respectivamente). Da mesma forma o VDF foi maior em HH 

comparado com ND nos estágios de 3km, 6km, 9km e 12km (p<0,01; p<0,01; p<0,01 

e p<0,01 respectivamente). Além disso, em 9km e 12km em NH, o VDF foi maior 

que ND (p<0,05 e p<0,01 respectivamente). 

O consumo de oxigênio apresentou TDE de 1,03, foi maior nos estágios de 

3km, 9km e 12km da sessão ND comparado com HH (p<0,05; p<0,01 e p<0,01 

respectivamente), já nos estágios de 6km, 9km e 12km em NH foi maior que HH 

(p<0,01; p<0,01 e p<0,01 respectivamente). Além disso, em 9km e 12km o VO2 foi 

menor em HD comparado com ND e NH (p<0,01 e p<0,01 respectivamente).  

O pulso de O2 apresentou TDE de 1,47 e nos estágios de 3km, 6km, 9km e 

12km das sessões ND e NH foram menores quando comparados com as sessões 

HD e HH (p<0,01), porém, não houve diferença entre ND vs NH e HD vs HH 

(p>0,05). 

 O EF realizado nas sessões em estresse térmico do protocolo experimental 

apresentou maior estresse fisiológico aos remadores e esse efeito foi atenuado 

quando os atletas evitaram a desidratação através da ingestão de água.  
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Os principais achados do presente estudo foram: 1) A W2,5 caiu ao longo das 

sessões de exercício sob estresse térmico; 2) A manutenção do estado de 

hidratação dos sujeitos atenuou essa resposta; 3) A concentração de lactato foi 

maior nas sessões hipertérmicas; 4) a percepção subjetiva do esforço foi menor na 

condição normotérmicas quando comparada com à hipertérmicas, independente do 

estado de hidratação; 5) O desvio cardiovascular na sessão hipertérmica foi 

atenuado pela hidratação; 6) O consumo de oxigênio na condições hipertérmicas foi 

menor quando comparado com as sessões normotérmicas, independente da 

condição de hidratação. 

Em uma revisão sobre medidas de desempenho no remo, Smith e Hopkins 

(2012) afirmaram que o estresse térmico é um dos maiores limitadores do 

desempenho físico em remadores de elite. González-Alonso et al., (2012) 

demostraram que a instalação da fadiga em exercícios realizados em ambientes 

quentes é proporcional ao aumento da temperatura interna dos sujeitos, ou seja, 

quanto maior a magnitude da hipertermia, mais rápido se instala a fadiga. 

Corroborando esses achados, o presente estudo observou um aumento de 1 a 2ºC 

na temperatura corporal dos sujeitos nas sessões em estresse térmico quando 

comparados com as sessões normotérmicas e que esta condição provocou uma 

considerável redução no desempenho físico. Nybo e Nielsen (2001), demostraram 

que o desenvolvimento de máxima contração voluntária durante o exercício 

prolongado é reduzido com hipertermia, e que a redução está associada à inibição 

da contração muscular pelo comando central. O presente estudo observou que, 

após os sujeitos apresentarem um aumento de 1,5ºC na TCO em algum estágio da 

condição hipertérmica, os indivíduos não conseguiram manter a carga de trabalho 

estabelecida no estágio seguinte, indicando que a elevação da temperatura corporal 

pode levar à redução da potência. 

O comportamento da [Lac] durante o EF é resultado de uma complexa inter-

relação entre a formação, distribuição e utilização do lactato em vários tecidos do 

corpo (21, 53). O máximo steady-state do lactato (MSSL) é descrito como a maior 
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quantidade da [Lac] que pode ser mantida sem o acúmulo contínuo a uma carga de 

trabalho constante entre 30 e 60 minutos, sem que a fadiga se instale (54, 55). 

Segundo Steinacker (1993), o MSSL corresponde a 76% da potência média 

registrada no teste de 2.000 metros no remo, contudo, os remadores deste estudo 

não conseguiram manter, nas sessões hipertérmica desidratado e hipertérmica 

hidratado, a carga de trabalho correspondente a 66% (246 watts) do teste de 

desempenho máximo de 2.000 metros. Maciejewski et al., (2007) avaliaram duas 

sessões de treinamento, de 30 minutos cada, de dez remadores experientes a 14ºC 

em carga constante equivalente a 2,5 mmol.L-1 e verificou que os quatro sujeitos que 

apresentaram TCO elevada (39,4ºC) não mantiveram a potência proposta. Outro 

achado do mesmo estudo foi que os remadores não apresentaram intensidade de 

zona de trabalho inferior ou igual ao MSSL, pois os valores da [Lac] foram 

superiores à zona de treinamento UT2. A zona UT2 representa a carga de trabalho 

relativa à intensidade entre 2 e 3 mmol.L-1 da [Lac], os resultados deste estudo 

sugerem que a carga de trabalho dentro da zona UT2 superestima a potência em 

sessões de treinamento de longa duração em condição normotérmica ou 

hipertérmica. 

No presente estudo, a potência em HH (figura 7) caiu apenas no último 

estágio, já em HD a potência foi menor a partir do estágio de 6k. Como mostrado no 

comportamento da TCO (figura 9), a hidratação reduziu o aumento da TCO e pode ter 

retardado a fadiga nos remadores. Ganio et al., (2006), avaliaram sete ciclistas por 

120 minutos no cicloergômetro a 30ºC e observaram um aumento do fluxo 

sanguíneo para pele e atenuação da temperatura central quando os sujeitos 

ingeriam líquidos no decorrer da sessão. Estudos demostraram que a fadiga em 

indivíduos desidratados que realizam EF não está relacionada com o elevado lactato 

muscular ou com a redução da glicose sanguínea e/ o glicogênio muscular (56). 

Assim, a fadiga, decorrente da desidratação parece estar associada à alta TCO, 

redução do VO2 e aumento da [Lac]. 

As sessões de treinamento dos remadores foram prescritas para uma 

intensidade 2,5 mmol.L-1 da [Lac], esta intensidade é menor que o MSSL para 

remadores (53). Diferente do trabalho de Green et al., (2005) a [Lac] dos remadores 

aumentou constantemente em todas as sessões de 12km. É consistente na literatura 
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(21, 57) que uma [Lac] constante indica que a taxa de produção de lactato é 

semelhante à sua remoção. Já uma diminuição na [Lac] indica uma menor 

contribuição da glicólise anaeróbia e uma maior contribuição da via aeróbia na 

utilização dos substratos energéticos (55). Se a taxa de produção de lactato exceder 

a taxa de remoção, haverá um acúmulo do lactato, resultando em um aumento da 

[Lac], indicando maior utilização do metabolismo anaeróbio como substrato 

energético o que pode levar à fadiga através de diminuição do pH intracelular por 

acúmulo de íons de H+ (54, 55). O aumento na [Lac] em carga constante estaria 

relacionado ao fato dos remadores utilizarem aproximadamente 85% da massa 

muscular total na produção de potência, pois segundo Beneke et al., (2001) (25) o 

MSSL seria determinado pela carga de trabalho por unidade de massa muscular, 

sugerindo que a alta massa muscular envolvida poderia consumir maior quantidade 

do lactato circulante e, consequentemente, levaria à redução nos valores 

sanguíneos. No presente estudo, a intensidade prescrita para 2,5 mmol.L-1 

superestimou a carga de trabalho em todas as quatro sessões, pois a [Lac] 

aumentou ao longo de todos os estágios. Isso sugere que, para estes atletas, a 

manutenção da carga de trabalho prescrita foi relativamente maior em todas as 

condições.   

Já foi descrito na literatura que os valores de [Lac] são maiores em exercício 

de carga constante realizado em ambiente quente (58, 59). González-Alonso et al., 

(2012) demonstraram que a hipertermia induzida pela desidratação resulta em 

menor absorção dos ácidos graxos livres, maior utilização de glicogênio muscular e 

produção de lactato pelos músculos. Contrastando os dados encontrados, Lafrenz et 

al., (2007) avaliaram dez sujeitos treinados e não encontraram diferença no 

comportamento da [Lac] ao executar 45 minutos de exercício no cicloergômetro a 

22ºC e 35ºC de temperatura ambiente o que poderia está relacionado a quantidade 

de menor massa muscular envolvida no ciclismo. No presente estudo, o estado de 

hidratação dos sujeitos parece não ter efeito sobre o comportamento da [Lac], pois 

não houve diferença significativa entre as sessões HD e HH, nem entre as sessões 

ND e NH. Estudos mostraram que a desidratação não prejudica a remoção do 

lactato sanguíneo (8, 56, 60). Como apresentado no comportamento da RTR (figura 

10), acredita-se que o aumento da [Lac] nas sessões hipertérmicas, se deu por 
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maior utilização do glicogênio muscular em detrimento dos ácidos graxos livres como 

substrato energético. 

Segundo Borg (1982) , a PSE é um bom indicador de intensidade no exercício 

físico, pois integra várias informações, tais como a percepção dos sinais periféricos 

oriundos do trabalho musculoarticular e dos sinais centrais oriundos do sistema 

cardiorrespiratório. Cheung et al., (2004) relatam que o aumento da temperatura 

sanguínea afeta diretamente o funcionamento do cérebro através de alterações no 

fluxo sanguíneo e metabolismo cerebral o que pode alterar o esforço percebido. 

Apoiando os achados de aumento da PSE e da FC (figuras 11 e 12b), Nybo et al., 

(2014), apresentam que no exercício submáximo existem fortes correlações entre o 

aumento do esforço percebido, da FC e redução do desempenho, porém Green et 

al., (2005) enfatizam que mesmo a FC e a PSE aumentando linearmente, a FC não 

pode ser considerada a principal causa do aumento da PSE. Assim o aumento da 

PSE também estaria relacionado à outros fatores como concentração de lactato, 

depleção de substratos e TCO. Utter et al., (1999) encontraram respostas menores na 

PSE em 2,5 horas de ciclismo, comparado com placebo, quando ingerindo 

carboidratos e concluindo que os valores maiores da PSE no grupo placebo poderia 

ser explicado pela intensidade da fadiga muscular localizada, consequência da 

menor disponibilidade do substrato. 

O desvio cardiovascular se inicia entre 10 e 15 minutos de exercício 

submáximo de longa duração e é caracterizado pelo aumento da FC e, 

concomitante, diminuição do VS ao longo do tempo (3, 4, 27, 28, 31). Ganio et al., 

(2006) demostraram que a ingestão de líquidos melhora o desempenho no exercício 

prolongado, em parte, atenuando o declínio no VS. Assim, foi verificado maior 

redução no VS e maior aumento da FC na sessão HD (figuras 12b e 12c). Este 

achado corrobora com a hipótese apresentada por Coyle et al., (2001) e Trinity et al., 

(2010) de que o D-CV se dá pelo aumento da FC que impede o enchimento total do 

ventrículo esquerdo, ou seja, uma redução no VDF e uma menor quantidade de 

sangue ejetado. Divergindo destes achados, Rowel (1969) atribui à redução do VS 

no exercício prolongado no calor à vasodilatação periférica, para satisfazer a 

termorregulação, levando à consequente redução no volume central venoso e 

redução no VS. Este estudo demostrou que a redução no VS e aumento na FC 
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durante o exercício prolongado em estresse térmico reflete um maior estresse 

cardiovascular quando os sujeitos estão com maior TCO e desidratação. 

Numa revisão sobre estratégias para otimizar o treinamento físico de 

remadores, García-Pallarés e Izquierdo (2011) afirmaram que o desempenho físico 

em exercício de resistência aeróbia depende, principalmente, de dois componentes 

da aptidão: (I) a maior taxa de VO2 atingível durante o esforço máximo (VO2Máx); e 

(II) o nível do VO2 acima do qual a produção de energia aeróbia é suplementada por 

mecanismos anaeróbios durante o exercício, resultando em um aumento sustentado 

da concentração de lactato e acidose metabólica. A literatura é controversa quanto 

ao comportamento do VO2 no calor. Alguns estudos relatam que o VO2 durante o 

exercício submáximo no calor reduz (61, 62), não se altera (29, 63) ou, ainda, pode 

até aumentar (31, 35). Embora pareça que a redução do VO2 a partir de 9km nas 

sessões HD e HH (figura 12e) estejam relacionadas com a redução da potência 

nessas condições (figura 7), este estudo especula que a potência reduziu devido à 

redução do VO2. Tal pensamento é possível, pois, independentemente da potência 

ter reduzido a partir de 9km, as variáveis indicadoras de intensidade no EF ([Lac], 

PSE e FC) continuaram a aumentar no decorrer das sessões (figuras 8, 11 e 12b). 

Trinity et al., (2010) demostraram que o aumento típico da FC associado ao 

aumento da TCO durante o exercício foi evitado como uso de β-bloqueador, a 

redução no VS não foi observada. Neste estudo, a redução do VO2 em HD se deu 

pelo aumento da FC em consequência ao aumento da TCO, o que reduziu o tempo 

de enchimento ventricular levando à redução VDF, bem como do VS (figuras 12b, 

12c e 12d) e provável redução no fornecimento de sangue arterial para os músculos 

em atividade. Já a redução do VO2 na sessão HH não se deu pela redução do tempo 

de enchimento ventricular acarretado pelo aumento da FC associada ao aumento da 

TCO, pois a hidratação realizada pelos atletas atenuou a redução do VDF e do VS. 

Portanto, a redução do VO2 na sessão HD se deu por mecanismos termoregulatórios 

e hemodinâmicos, tais como aumento da TCO e FC, redução no VDF e VS.   

O aumento da temperatura corporal induzida pelo exercício no calor é 

fortemente correlacionado como declínio no pulso de O2 (61). O pulso de O2 reflete a 

quantidade de oxigênio que pode ser extraído em cada batimento cardíaco e é 

dependente do VS e da diferença arteriovenosa O2 no músculo (64). No entanto, já 



40 
 
 

foi mostrado que a diferença arteriovenosa de O2 não se altera com a hipertermia e 

não prejudica a extração de O2 no músculo (65). No sentido contrário ao estudo 

citado, a redução do VO2 em HH (figura 12e) pode ter acontecido pela diminuição da 

diferença arteriovenosa de O2, indicado pela redução do pulso de O2 na sessão HH, 

já que não foram observadas reduções no VDF e no VS nessa sessão. Assim, 

provavelmente, a redução do VO2 ocorreu devido à redução na diferença 

arteriovenosa de O2. Entretanto, não foi possível comprovar tal hipótese neste 

estudo. 

A maior limitação do presente estudo está na medida indireta da temperatura 

central. A termografia não é o padrão-ouro para avaliação das variações de 

temperatura interna, que podem ser significantes mesmo para pequenas 

modificações de valores. Os valores de referência para intensidade de treinamento 

entre 2 e 3 mmol.L-1 da concentração de lactato são aceitos internacionalmente (11, 

17), porém, não foi possível aqui reproduzir uma sessão de treinamento com carga 

constante e manutenção dos valores da concentração de lactato referentes ao 

prescrito. Uma possível explicação seria a de que os atletas voluntários neste estudo 

não eram de nível internacional, embora fossem remadores de equipes de 

competição em nível nacional. Portanto, a elevação da concentração de lactato, 

mesmo em condições de temperatura e hidratação ideais, parece ser devida à 

duração da sessão de exercício. Como na água não é possível ter o controle das 

condições de temperatura, umidade do ar e vento, a velocidade do barco ou tempo 

para percorrer uma distância são os principais indicadores de desempenho, embora 

muito influenciados pelas condições ambientais. Portanto, é plausível especular que, 

em barcos, os remadores podem reduzir a intensidade de treinamento em função da 

percepção subjetiva de esforço, o que não foi possível em remoergômetro, onde é 

possível o monitoramento com exatidão da potência de trabalho prescrita. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Em suma, a realização de exercício físico submáximo de longa duração sob 

estresse térmico reduziu o desempenho físico e consumo de oxigênio, aumentou o 

estresse cardiovascular e percepção do esforço em atletas de remo. Todavia, a 

ingestão de líquido ao longo das sessões de exercício físico pelos remadores, 

atenuou a redução do desempenho físico e das variáveis hemodinâmicas. 

Dessa forma, a prescrição e condução de exercício físico sob estresse 

térmico e desidratação requer grande atenção dos atletas e da equipe técnica para 

minimizar seus efeitos. Assim, estes resultados podem contribuir sobre a prescrição 

da intensidade do treinamento no remo ao apresentar que o estresse térmico e a 

hidratação exercem papel importante no desempenho dos remadores ao realizarem 

sessões de exercício submáximas de longa duração.  
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ANEXO 2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 

 

 

  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
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. 
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ANEXO 2. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(CONTINUAÇÃO). 

 
 
 
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 paciente ou responsável            Testemunha 
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APÊNDICE. DADOS DO ESTUDO. 
 
Respostas cardiorrespiratória de pico nas sessões Normotérmica desidratado, Normotérmica hidratado, Hipertérmica desidratado e Hipertérmica hidratado 
(média ± DP). 
  ND     NH   

Variáveis 3km 6km 9km 12km  3km 6km 9km 12km 

VE Pico (L.min-1) 118,3 ± 8,4 125,7 ± 9,8 131,2 ± 11,3 138,2 ± 13,1  122 ± 9,5 131 ± 11,8 135 ± 11,6 145,6 ± 19,2 

VO2 Pico (L.min-1) 4 ± 0,2 4 ± 0,3 4,1 ± 0,3 4,2 ± 0,3  4 ± 0,2 E 4,1 ± 0,4 DE 4,2 ± 0,4 DE 4,4 ± 0,6 DE 

VCO2 Pico (L.min-1) 3,7 ± 0,3 3,7 ± 0,2 3,8 ± 0,3 3,9 ± 0,2  3,7 ± 0,2 3,8 ± 0,3 3,9 ± 0,3 4 ± 0,5 

DC Pico (L.min-1) 32,2 ± 4,2 34,2 ± 4,6 35,3 ± 4,2 36,4 ± 5  32 ± 3,1 34 ± 4,1 CE 35,9 ± 3,6 36,1 ± 3,5 

FC Pico (bpm) 166 ± 8 173 ± 10 180 ± 11 183 ± 11  164 ± 8 DE 173 ± 8 DE 177 ± 6 DE 181 ± 7 DE 

VS Pico (ml) 205,1 ± 22,2 204,7 ± 22,7 204,4 ± 23,8 205,1 ± 22,4  204,5 ± 16,6 205,1 ± 17,3 D 207,2 ± 19,1 D 207,4 ± 16,3 D 

  HD     HH   

VE Pico (L.min-1) 117,5 ± 12 126,1 ± 12,9 135 ± 19,2 137,4 ± 24,5  114,6 ± 14,1 127,9 ± 11,7 135,4 ± 12,8 137,6 ± 17,2 

VO2 Pico (L.min-1) 4 ± 0,2 D 3,9 ± 0,3 D 3,8 ± 0,4 BD 3,8 ± 0,5 BD  3,8 ± 0,3 CE 3,8 ± 0,3 E 3,8 ± 0,3 CE 3,8 ± 0,4 CE 

VCO2 Pico (L.min-1) 3,6 ± 0,2 3,7 ± 0,4 3,9 ± 0,5 3,9 ±0,6  3,5 ± 0,3 3,8 ± 0,3 3,8 ± 0,4 3,9 ± 0,6 

DC Pico (L.min-1) 32,8 ± 4,4 34,6 ± 5,4 36,5 ± 5,5 C 37 ± 6,2  33,3 ± 4,5 36 ± 5,5 37,2 ± 5,9 C 37,5 ± 6,7 

FC Pico (bpm) 178 ± 6 BDF 188 ± 6 BD 194 ± 8 BD 200 ± 10 BDF  170 ± 11 EF 183 ± 11 CE 191 ± 9 CE 194 ± 9 CEF 

VS Pico (ml) 199,3 ± 25,3 194,2 ± 26,4 BDF 196,2 ± 23,8 DF 194,2 ± 23,5 BDF  205 ± 24,1 207,3 ± 29,4 F 208,6 ± 28,5 F 203,8 ± 27,5 F 

ND = Sessão normotérmico desidratado; NH = Sessão normotérmico hidratado; HD = Sessão hipertérmico desidratado; HH = Sessão hipertérmico hidratado; 
VE Pico = Ventilação; VO2 Pico = Consumo de oxigênio absoluto; VCO2 Pico = Produção de dióxido de carbono; DC Pico = Débito cardíaco; FC Pico = Frequência 
cardíaca; VS Pico = Volume sistólico; A = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições ND e NH; B = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições ND e HD; 
C = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições ND e HH; D = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições NH e HD; E = p<0,05 entre os mesmos 
pontos nas condições NH e HH; F = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições HD e HH. ANOVA two-way e post-hoc de Bonferroni. 
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APÊNDICE. DADOS DO ESTUDO (CONTINUAÇÃO). 
 
Variáveis de desempenho, metabólicas, cardiovasculares, respiratórias, percepção subjetiva de esforço e temperatura corporal em ND, NH, HD e HH (média ± DP). 

  ND     NH   

Variáveis 3km 6km 9km 12km  3km 6km 9km 12km 

W2,5 (watts) 246 ± 16 246 ± 16 247 ± 16 246 ± 16  246 ± 16 246 ± 16 246 ± 16 D 245 ± 18 D 

[Lac] (mmol.L-1) 3 ± 0,9 3,8 ± 1,3 4,6 ± 1,5 6,2 ± 2,2  3,2 ± 0,7 4,4 ± 1,1 5,3 ± 1,1 6,2 ± 1,9 

VE (L.min-1) 102,8 ± 9,5 113,3 ± 9,1 119,8 ± 9,1 125,1 ± 9,8  102 ± 9,4 117,7 ± 10,5 123 ± 11,8 132,2 ± 17,5 DE 

VO2 (L.min-1) 3,5 ± 0,2 3,6 ± 0,2 3,8 ± 0,2 3,9 ± 0,3  3,5 ± 0,2 3,8 ± 0,3 E 3,9 ± 0,4 DE 4,1 ± 0,5 DE 

VCO2 (L.min-1) 3,2 ± 0,2 3,4 ± 0,2 3,5 ± 0,2 3,6 ± 0,2  3,2 ± 0,2 DE 3,5 ± 0,3 DE 3,5 ± 0,3 DE 3,7 ± 0,4 DE 

DC (L.min-1) 26,4 ± 3,8 28 ± 4 29,2 ± 4,3 30 ± 4,2  26,6 ± 1,8 28,6 ± 2,8 30 ± 2,7 31 ± 2,6 

FC (bpm) 152 ± 9 161 ± 10 168 ± 9 172 ± 9  151 ± 8 D 162 ± 7 D 168 ± 7 DE 171 ± 6 DE 

VS (ml) 174 ± 24 174 ± 22 173 ± 23 174 ± 21  176 ± 9 D 177 ± 14 D 179 ± 13 D 181 ± 14 D 

PSE 11 ± 2 13 ± 1 14 ± 3 14 ± 4  10 ± 2 12 ± 3 D 13 ± 3 DE 14 ± 3 DE 

TCO (ºC) 36 ± 2 35,8 ± 0,5 35,8 ± 0,5 36,2 ± 0,5  35 ± 1,2 DE 35,6 ± 0,7 DE 36,1 ± 1 DE 36 ± 0,9 DE 

ND = sessão normotérmico desidratado; NH = sessão normotérmico hidratado; HD = sessão hipertérmica desidratado; HH = sessão hipertérmica hidratado; 
W2,5 = potência esperada a 2,5 mmol de lactato sanguíneo; [Lac] = lactato sanguíneo; VE = ventilação; VO2 = consumo de oxigênio absoluto; VCO2 = produção 
de dióxido de carbono; DC = débito cardíaco; FC = frequência cardíaca; VS = volume sistólico; PSE = percepção subjetiva de esforço; TCO = temperatura 
corporal; A = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições ND e NH; B = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições ND e HD; C = p<0,05 entre os 
mesmos pontos nas condições ND e HH; D = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições NH e HD; E = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições NH 
e HH; F = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições HD e HH. ANOVA two-way e post-hoc de Bonferroni. 
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APÊNDICE. DADOS DO ESTUDO (CONTINUAÇÃO). 
 
Variáveis de desempenho, metabólicas, cardiovasculares, respiratórias, percepção subjetiva de esforço e temperatura corporal em ND, NH, HD e HH (média ± 
DP) (Continuação). 

  HD     HH   

Variáveis 3km 6km 9km 12km  3km 6km 9km 12km 

W2,5 (watts) 246 ± 16 244 ± 19 233 ± 28 BD 226 ± 37 BDF  246 ± 16 246 ± 17 241 ± 21 237 ± 27 CF 

[Lac] (mmol.L-1) 3,4 ± 1,2 4,9 ± 1,7 6,1 ± 2,1 B 6,5 ± 2  3,6 ± 1,5 5,2 ± 2,1 C 6,2 ± 2 C 6,7 ± 1,8 

VE (L.min-1) 97,4 ± 12,9 112,3 ± 15,4 119,6 ± 20,9 120,5 ± 25,6 D  97,2 ± 12,3 113 ± 12,3 122,3 ± 12,6 124 ± 16,9 E 

VO2 (L.min-1) 3,4 ± 0,3 3,6 ± 0,4 3,5 ± 0,4 BD 3,4 ± 0,6 BD  3,3 ± 0,2 3,5 ± 0,3 E 3,5 ± 0,3 CE 3,5 ± 0,4 CE 

VCO2 (L.min-1) 2,4 ± 1 BDF 2,7 ± 1,1 BDF 2,7 ± 1,1 BDF 2,7 ±1,1 BDF  3 ± 0,3 F 3,4 ± 0,3 F 3,5 ± 0,4 F 3,5 ± 0,6 F 

DC (L.min-1) 26,3 ± 4,5 28,3 ± 4,9 29,5 ± 5,3 30,1 ± 5,5  27,3 ± 3,4 29,9 ± 4,7 31,3 ± 5,4 C 31,7 ± 5,8 

FC (bpm) 160 ± 7 BDF 173 ± 7 BDF 179 ± 7 BD 182 ± 8 BD  154 ± 8 F 167 ± 7 CF 176 ± 6 CE 180 ± 8 CE 

VS (ml) 164 ± 25 DF 163 ± 27 BDF 164 ± 26 DF 165 ± 25 DF  177 ± 20 F 178 ± 25 F 177 ± 28 F 176 ± 28 F 

PSE 10 ± 3 14 ± 2 D 16 ± 3 BD 17 ± 3 BD  11 ± 2 13 ± 2 15 ± 2 E 16 ± 3 CE 

TCO (ºC) 38,7 ± 1,2 BDF 38,1 ± 1 BD 37,9 ± 0,5 BD 38,1 ± 0,5 BD  36,6 ± 0,5 EF 37,3 ± 0,2 CE 37,7 ± 0,5 CE 38,1 ± 0,7 CE 

ND = sessão normotérmico desidratado; NH = sessão normotérmico hidratado; HD = sessão hipertérmica desidratado; HH = sessão hipertérmica hidratado; 
W2,5 = potência esperada a 2,5 mmol de lactato sanguíneo; [Lac] = lactato sanguíneo; VE = ventilação; VO2 = consumo de oxigênio absoluto; VCO2 = produção 
de dióxido de carbono; DC = débito cardíaco; FC = frequência cardíaca; VS = volume sistólico; PSE = percepção subjetiva de esforço; TCO = temperatura 
corporal; A = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições ND e NH; B = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições ND e HD; C = p<0,05 entre os 
mesmos pontos nas condições ND e HH; D = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições NH e HD; E = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições NH 
e HH; F = p<0,05 entre os mesmos pontos nas condições HD e HH. ANOVA two-way e post-hoc de Bonferroni. 


