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A maioria das pessoas fica extremamente tensa 

quando procura conseguir algo que considera 

muito importante. Ações ansiosas e nervosas não 

atraem o poder de Deus, mas o uso contínuo, 

calmo e poderoso da vontade sacode as forças de 

criação e traz a resposta do Infinito. A semente do 

sucesso, em tudo o que deseja realizar, está na 

força da vontade. A vontade, que foi severamente 

castigada pelas dificuldades, fica temporariamente 

paralisada. O homem resoluto que afirma: “Meu 

corpo pode ser destruído, mas minha cabeça - 

minha força de vontade – permanecerá erguida”, 

demonstra a maior expressão da vontade. É a força 

de vontade que o torna divino. Ao desistir de usá-

la, você se converte em homem mortal. “A 

humanidade está empenhada em uma eterna busca 

daquele “algo mais”, segundo espera, vai trazer a 

felicidade completa e sem fim. Para as almas que 

procuraram e encontraram Deus, a busca terminou: 

Ele é esse Algo Mais.” 

(Adaptado da obra Paramahansa Yoga Nanda) 
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RESUMO 

 

No presente trabalho, foram investigados os efeitos de treinamento físico 

contínuo (TC) e intervalado (TI), com equivalente duração e volume de treinamento, na 

microcirculação e na expressão de fatores angiogênicos no miocárdio e no músculo 

esquelético grácil (locomotor) de ratos adultos. O período de treinamento consistiu de 

treze semanas de corrida em esteira durante 30 minutos, 4 vezes por semana (0% de 

inclinação). No grupo de TC, os ratos correram a 70% da capacidade máxima de 

esforço, enquanto que os ratos do grupo de TI intermitentemente correram a 90% da 

capacidade máxima de esforço por 1 minuto seguido por 1 minuto de recuperação a 

50%. Os grupos de TC e TI mostraram aumentos similares na resistência aeróbia e na 

capacidade oxidativa e redução similar do ganho de peso. A videomicroscopia intravital 

mostrou aumento na densidade capilar funcional no músculo grácil em ambos os grupos 

de TC e TI, enquanto não houve diferença na capilaridade na pele da orelha. A 

densidade capilar estrutural aumentou no músculo cardíaco e esquelético após o TC e 

TI.  O TC e TI não alteraram a expressão do fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF) e óxido nítrico sintase (eNOS) no músculo esquelético, mas o treinamento 

intervalado aumentou a expressão da eNOS no miocárdio. O treinamento intervalado 

envolve períodos repetitivos de alta intensidade de exercício, resultando em maiores 

aumentos do fluxo sanguíneo e do estresse de cisalhamento vascular. Em conclusão, em 

volumes totais de trabalho equivalentes, tanto o TC quanto o TI induzem alterações 

globais similares funcionais e estruturais na microcirculação no músculo esquelético e 

no miocárdio em ratos saudáveis. 

 

   Palavras chaves: treinamento intervalado; treinamento contínuo; 

microcirculação; capacidade oxidativa 
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ABSTRACT 

 

We subjected adult rats to continuous training (CT) and interval training (IT) 

exercise regimens with equivalent durations and workloads, and we compared their 

effects on microcirculation and the expression of angiogenic factors in the heart and 

skeletal locomotor muscle (gracilis). The training consisted of a 13-week period of 

running on a treadmill 30 min per day at no incline (0%) 4 times a week. In the CT 

group, the rats ran at 70% of their maximal
 
exercise capacity, whereas the IT animals 

intermittently ran at 90% maximal exercise capacity for 1
 
min followed by 1 min at 

50%. The CT and IT groups showed similar increases in endurance and muscle 

oxidative capacity and similarly attenuated body weight gain. Intravital 

videomicroscopy showed a marked increase in the functional capillary density of the 

gracilis muscle in both the CT and IT groups, while there was no change in ear skin 

capillarity. Structural capillary density increased in both cardiac and skeletal muscle 

after CT or IT training. Neither CT nor IT altered the expression of vascular endothelial 

growth factor (VEGF) or endothelial nitric oxide synthase (eNOS) in skeletal muscle, 

but IT significantly increased eNOS expression in the heart. IT involves repetitive 

periods of elevated exercise intensity, which causes a greater increase in blood flow and 

shear stress. In conclusion, at equivalent total work volumes, CT and IT induce similar 

overall functional and structural alterations in the microcirculation of skeletal muscle 

and myocardium in healthy rats. 

Key words: interval training; continuous exercise; microcirculation; oxidative 

capacity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

1.1 - Relação entre inatividade física e doenças cardiovasculares  

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 15 milhões de 

mortes por ano podem ser atribuídas a doenças cardiovasculares (DCVs), correspondendo a 

30% do total mundial de óbitos. Em países em desenvolvimento como o Brasil, as DCVs 

concorrem para dois terços do total de mortes representando incidência duas vezes maior do 

que a verificada em países desenvolvidos (Laurenti, 2001).  

Diversos estudos epidemiológicos vêm fornecendo uma visão mais nítida sobre os 

fatores de risco envolvidos na etiologia das DCVs (Dawer, 1980). Entre aqueles 

considerados de maior importância para o estabelecimento da doença cardiovascular, 

destacam-se hipertensão arterial, dislipidemias, obesidade, diabetes melito e alguns hábitos 

relacionados ao estilo de vida, como tabagismo, sedentarismo, dieta rica em calorias 

provenientes de gorduras saturadas e carboidratos de elevado índice glicêmico, assim como 

o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e sal (Barna e Biro, 1989; Hopkins e 

Willians,1981). Dentre estas doenças, o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral 

(AVC) representaram o maior número de óbitos no país, matando cerca de 300 mil pessoas 

em 2006, quase 30% do total de óbitos registrados neste período (SUS, 2010). 

Estudos clínicos mostram aumento significativo da morbidade e mortalidade 

cardiovascular quando mais de um dos fatores de risco encontram-se presentes no paciente 

(Albright, 2000). Desta forma, a adoção de um estilo de vida sedentário tem contribuído 

para agravar o desfecho da doença já estabelecida por outros fatores. Tais constatações 

formaram as bases que determinaram a inatividade física como fator de risco primário para 

a doença cardiovascular (Albright et al, 2000; Pecastello et al., 2004). 

Neste contexto, o combate às doenças cardiovasculares nas sociedades modernas 

depende da implementação de estratégias políticas de saúde pública que busquem a 

prevenção da doença já que uma vez instaurada no paciente, os prognósticos de 

longevidade e qualidade de vida parecem ser drasticamente afetados (Albright et al., 2000; 

Pecastello et al., 2004). Assim, acredita-se que a prática regular de atividades físicas de 
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caráter eminentemente aeróbio, aliada a dieta controlada, seja capaz de prevenir o 

surgimento da doença e reduzir a mortalidade e morbidade a ela associada.   

 

1.2 - Atividade física e doenças cardiovasculares  

 

Conforme evidenciado em escritos recuperados da Grécia antiga, a prática de 

atividades físicas no tratamento de doenças e melhoria da saúde remonta a mais de 2500 

anos (Gill e Malkova., 2006). Entretanto, foi a partir da década de 1950 que os primeiros 

estudos clínicos controlados foram realizados com a população. Entre os pioneiros, destaca-

se o estudo realizado em Londres com carteiros e trabalhadores de escritório do serviço 

postal, bem como motoristas e cobradores dos ônibus de dois andares aonde os 

investigadores constataram que atividades ocupacionais com maior gasto energético 

estavam diretamente associadas com menores taxas de morte por doenças coronarianas 

(Morris, 1953). 

Em estudo prospectivo realizado entre 1968 e 1977 com 3591 indivíduos do sexo 

masculino, 77% daqueles que reportaram não praticar exercícios físicos apresentaram taxa 

de mortalidade significativamente mais elevada do que aqueles que praticavam (Chave et 

al., 1978). Posteriormente, foi relatado, através do estudo longitudinal, que homens 

moderadamente ativos experimentavam redução em cerca de 27% na taxa de mortalidade 

em comparação com congêneres sedentários (Leon et al., 1987). 

Diversos estudos já demonstram também, que índices de atividade física semanal 

com gasto calórico inferior a 500 Kcal aumentam o risco relativo de mortalidade 

cardiovascular e que indivíduos com gasto superior a 3500 Kcal semanais parecem 

desenvolver adaptações vasculares  capazes de conferir cardioproteção (Sesso et al., 2000). 

Da mesma forma, indivíduos sedentários com elevado risco cardiovascular, quando 

ingressam em programa de treinamento aeróbio, alteram vários parâmetros metabólicos e 

melhoram o prognóstico da doença (Blair et al., 1995). 

De fato, muitos estudos clínicos e experimentais randomizados têm demonstrado 

que programas de exercícios físicos, além de reduzirem a taxa de mortalidade e melhorar a 

aptidão física, melhoram também os níveis de lipídeos sanguíneos, pressão arterial, 

composição corporal, sensibilidade à insulina e tolerância a glicose que contribuem para 

melhoria da qualidade de vida (Den Hoed et al., 2006). 
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Entretanto, de acordo com as recentes publicações de consensos internacionais, 

todos os indivíduos deveriam se engajar em programas regulares de exercício físicos 

aeróbios de intensidade moderada com duração mínima de 30 minutos, de preferência todos 

os dias da semana. Vários estudos já demonstraram que a prática regular de exercícios 

físicos é capaz de promover adaptações fisiológicas e morfológicas que contribuem 

decisivamente na prevenção de uma miríade de doenças crônicas degenerativas (Pecastello 

et al., 2004). Mesmo quando a disfunção já se encontra instalada, o exercício físico aeróbio 

de intensidade moderada, é capaz de desempenhar papel terapêutico contribuindo, por 

exemplo, para um melhor controle glicêmico em pacientes diabéticos (Morris, 1953), 

redução dos níveis de pressão arterial sanguínea em hipertensos (Pecastello et al., 2004), 

melhoria do perfil lipídico e aumento nos níveis de colesterol HDL em dislipidêmicos e 

aprimoramento do metabolismo de triglicerídeos nos obesos (Albright et al., 2000). 

 

1.3 - Treinamento contínuo 

 

O treinamento contínuo se baseia na realização dos exercícios aeróbios definidos 

como sendo aqueles capazes de envolver de forma cíclica e prolongada o recrutamento de 

grandes grupamentos musculares. Sua ação terapêutica tem sido evidenciada 

predominantemente em intensidades moderadas que utilizam entre 50 a 85% do consumo 

máximo individual de oxigênio (VO2max ).   

Este método de treinamento é aplicado em intensidade inferior ao limiar anaeróbio 

evitando-se o acúmulo de lactato e permitindo sua realização com relativo conforto por 

períodos prolongados, contribuindo para a melhoria no metabolismo aeróbio do músculo 

esquelético e cardíaco bem como para alteração significativa de parâmetros metabólicos 

alterados (Hawley, 2002).  

O exercício aeróbio crônico induz inúmeras adaptações fisiológicas que propiciam o 

aumento da capacidade aeróbia e permitem a sustentação de intensidade submáxima de 

esforço por períodos cada vez mais prolongados (Hawley, 2002; Trappe et al., 2006; 

Holloszy, 1976). De fato, uma das principais adaptações observadas no músculo esquelético 

de indivíduos saudáveis após o período de treinamento físico, é a sua maior capacidade de 

utilização de substratos energéticos, o que demonstra um aprimoramento do processo de 

respiração celular subsidiado principalmente por um aumento da densidade capilar e do 

número de mitocôndrias (Zoladz et al., 2005; Leandro et al., 2007). Com o aperfeiçoamento 
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do metabolismo energético, o músculo é capaz de ressintetizar maior quantidade de ATP 

oxidando mais velozmente moléculas de carboidratos e gorduras e possibilitando melhorias 

na captação e utilização destes substratos pela célula. 

Desta forma, o treinamento aeróbio contínuo de intensidade moderada representa a 

principal metodologia de treinamento físico utilizado tanto em terapias de prevenção quanto 

como coadjuvantes no tratamento das doenças cardiovasculares (Albright et al., 2000). Por 

seu evidente efeito sobre os perfis lipídico e glicêmico do sangue, bem como por sua 

contribuição para a manutenção da integridade vascular, garantindo aumentos na resposta 

de vasodilatação dependente de endotélio e na densidade capilar, a recomendação de 30 

minutos de atividades aeróbias realizadas 3 a 4 vezes por semana passou a ser considerada 

como “padrão-ouro” nas recomendações clínicas que visavam reduzir a incidência das 

doenças cardiovasculares (Albright et al., 2000).  

Grande parte dos efeitos vasculares atribuídos ao exercício físico aeróbio crônico 

decorrem de mecanismos celulares e moleculares que são ativados em resposta aos 

sucessivos incrementos na velocidade do fluxo sanguíneo e, conseqüente aumento do 

estresse de cisalhamento sobre o endotélio vascular. Como a disfunção do endotélio 

vascular representa o exórdio da doença vascular, o treinamento contínuo aeróbio tem sido 

amplamente utilizado com fins de proporcionar adaptações que modifiquem a estrutura e 

função do tecido endotelial (Amaral et al., 2008). De fato, vários estudos já revelaram que o 

treinamento aeróbio contínuo altera a função endotelial, melhorando os mecanismos de 

vasodilatação mediados por óxido nítrico (NO) (Delp e Donal, 2004), fator hiperpolarizante 

derivado de endotélio (EDHF) (Laughlin e Roseguini, 2008; Prior et al., 2004), 

principalmente em vasos de resistência dos leitos vasculares do músculo esquelético e 

cardíaco.  

Acredita-se que o aumento do estresse de cisalhamento no endotélio vascular 

associado a cada sessão de treinamento represente o estímulo principal para as adaptações 

induzidas pelo treinamento aeróbio (Waters et al., 2004). Durante o exercício dinâmico, o 

débito cardíaco é redistribuído, aumentando o fluxo para os músculos ativos, incluindo o 

miocárdio e reduzindo a perfusão das circulações renal, esplênica e cerebral (Delp e Donal, 

2004), o que representa desafio fisiológico para os mecanismos de controle do sistema 

cardiovascular.  

O treinamento contínuo aeróbio encontra-se igualmente associado ao processo de 

angiogênese capilar contribuindo para aumento da densidade destes vasos em tecidos ativos 
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como o miocárdio e o músculo esquelético. Evidências histológicas demonstram que o 

crescimento capilar encontra-se elevado após o treinamento aeróbio de intensidade 

moderada (Howllet et al., 2003) e corresponde a elevação significativa da expressão do 

fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) (Olfert et al., 2001). 

 

1.4  - Treinamento intervalado 

 

O treinamento intervalado consiste na aplicação alternada e repetida de exercícios 

com alta intensidade (> 85% VO2 máximo) e exercícios com baixa intensidade que permitam a 

recuperação dos estímulos fortes (Gibala, 2006). Apesar de sua prescrição se fundamentar 

na priorização de uma maior intensidade em detrimento do volume total da sessão de 

treinamento, ajustes na carga total também poderão ser efetuados através da modificação do 

tempo de recuperação (Coyle, 2000). 

De acordo com Burgomaster et al. (2005; 2006), este método de treinamento é 

capaz de promover adaptações não apenas nas fibras do tipo I (oxidativas) mas também, em 

grande quantidade de fibras do tipo IIa(oxidativas e glicolíticas) e IIb(glicolíticas). O 

acúmulo de lactato associado à realização de exercícios físicos com intensidade superior ao 

limiar do lactato, e que corresponde ao efeito dos estímulos fortes deste método, podem ser 

contra-balanceados pelos estímulos de menor intensidade aonde é propiciada a remoção do 

lactato presente nas fibras do tipo II para as fibras do tipo I no qual o mesmo será 

posteriormente oxidado e utilizado para geração de energia (Chi et al., 1983).  

Assim, o treinamento intervalado melhora a capacidade aeróbia permitindo que os 

processos de remoção de lactato sejam aprimorados e, portanto, que o limiar anaeróbio 

possa ser aumentado (Burgomaster et al., 2005). Em decorrência da intermitência de 

estímulos fortes e fracos, o dispêndio calórico total também pode aumentar 

consideravelmente, contribuindo na visão de alguns investigadores, para redução mais 

eficaz da gordura corporal (Tunstall et al., 2002). Apesar disso, muitos estudos demonstram 

que aumentos na intensidade do exercício, reduzem a metabolização de gordura sugerindo 

que tal metodologia seja inadequada para alterar positivamente as perturbações do 

metabolismo lipídico. 

Entretanto, outros estudos demonstram que após o exercício de alta intensidade 

existe também, um aumento significativo do consumo de oxigênio em níveis muito 

superiores aos observados no repouso antes do exercício. O aumento no consumo de 
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oxigênio pós exercício representa um gasto energético maior do organismo em repouso 

mesmo após o encerramento da atividade, um efeito que pode contribuir para alterar de 

forma igualmente eficaz as disfunções metabólicas de pacientes portadores de doenças 

crônico-degenerativas (Gibala, 2009).  

  
 

1.5 - Mecanismos da resposta metabólica nas metodologias de exercício 

 

Algumas evidências recentes sugerem que a intensidade do exercício é capaz de 

influenciar diretamente as adaptações biológicas associadas ao treinamento físico 

influenciando a densidade capilar e a capacidade oxidativa dos músculos esquelético e 

cardíaco (Gibala et al., 2006). Neste sentido, o treinamento intervalado tem se mostrado 

particularmente eficaz em promover adaptações mitocondriais em fibras do tipo II, 

aumentando o número e o tamanho destas organelas nestes tecidos e de promover níveis 

significativamente mais elevados de angiogênese capilar em relação ao já observado em 

tecidos submetidos ao treinamento contínuo (Gibala et al., 2006; Laughlin et al., 2004).  

De fato Laughlin et al., (2004) evidenciaram experimentalmente que a utilização de 

metodologia de treinamento intervalado é capaz de melhorar não apenas a capacidade 

oxidativa no músculo gastrocnêmio mas também, de ampliar a densidade capilar e a  

capacidade de vasodilatação dependente de endotélio, contribuindo para aumentos 

significativos do fluxo sanguíneo muscular durante o exercício (Laughlin e Roseguini, 

2008; Delp e Donal, 2004). Tais modificações, classicamente observadas em resposta ao 

treinamento contínuo eram de magnitude superior e demonstravam o potencial de aplicação 

clínica desta promissora metodologia de treinamento. 

Durante o estímulo de alta intensidade, realizado nas sessões de treinamento 

intervalado, tanto unidades motoras do tipo I, como do tipo II, encontram-se ativas 

justificando alterações do sistema de vasos que irrigam os diferentes tipos de fibra 

muscular. Neste sentido, Laughlin et al. (2004) demonstraram que o treinamento 

intervalado é capaz de induzir crescimento capilar e proliferação de células endoteliais de 

forma equivalente entre leitos vasculares que irrigam diferentes grupamentos musculares. 

Apesar de inúmeros benefícios para a saúde como aumento da capacidade de 

oxidação de gorduras e utilização de glicose comumente relatados em resposta ao 

treinamento contínuo já terem sido evidenciados em decorrência da exposição ao 

treinamento intervalado (Burgomaster et al., 2006; MacDougall et al., 1998; Green et al., 
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2000), alguns estudos especulam que a elevada produção das espécies reativas de oxigênio 

associada à alta intensidade de exercício possa comprometer muitas das adaptações 

teciduais implementadas por este último método (Hawley, 2002).  

Apesar de ambas as metodologias de treinamento exercerem estímulos sobre a rede 

vascular, as diferentes intensidades utilizadas podem interferir na reposta fisiológica das 

unidades motoras nas células musculares recrutadas (Waters et al., 2004; Prior et al., 2004). 

Tal possibilidade é relevante não apenas para o atleta que procura uma melhoria no 

rendimento, mas, principalmente, para indivíduos aparentemente saudáveis que procuram 

na atividade física um meio de promoção da saúde. 

Neste sentido, dúvidas vêm sendo levantadas no que diz respeito às modificações no 

tipo de fluxo associado à intensidade do exercício. Sabe-se que o exercício aeróbio de 

intensidade moderada é capaz de promover um estresse de cisalhamento sobre o endotélio 

vascular com característica laminar capaz, por sua vez, de ativar importantes enzimas, como 

a óxido nítrico sintase endotelial (eNOS), associada à produção de substâncias com ação 

anti-trombótica, angiogênica, vasodilatadora e antioxidante. 

Apesar das proposições de que as metodologias de treinamento que incluem 

exercício de intensidade moderada produzam maior adesão ao programa de atividades do 

que aqueles que incluem atividade física intensa (Tanesescu et al., 2002; Laufs et al., 2005, 

Leandro et al., 2007), o treinamento intervalado vem sendo cada vez mais utilizado em 

terapias clínicas de reabilitação cardíaca (Rognomo et al., 2004; Daussin et al., 2008). 

 

1.6 - Adaptações microcirculatórias do treinamento contínuo e intervalado 

 

As modificações hemodinâmicas representam o principal estímulo para as 

adaptações no controle vascular observadas após o treinamento físico. Assim, o aumento do 

fluxo sangüíneo muscular verificado durante o exercício agudo contribui para vigoroso 

estímulo para as adaptações vasculares (Delp e Laughlin, 1998).  

Em repouso, os músculos esqueléticos recebem apenas cerca de 20% de todo débito 

cardíaco, no entanto, durante o exercício físico podem passar a receber agudamente cerca 

de 80% deste total (Delp e Donal, 2004). Em sessões de treinamento com intensidade 

relativa inferior a 60% da capacidade aeróbia máxima (VO2max), a descarga simpática sobre 

os vasos libera noradrenalina que, ao interagir com os receptores alfa-adrenérgicos é capaz 

de provocar vasoconstrição do músculo liso vascular. Mesmo assim, a perfusão para os 
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tecidos muscular esquelético e cardíaco aumenta, em virtude da elevação do débito cardíaco 

e da participação de mecanismos locais de controle vascular. O gradativo aumento da 

intensidade do exercício provoca elevação progressiva do fluxo sanguíneo nos leitos 

vasculares do músculo esquelético e cardíaco, e uma concomitante redução do fluxo em 

músculos inativos e tecidos não musculares (Delp e Donal, 2004). 

A medida que ocorrem aumentos da intensidade do exercício, a integração do 

sistema nervoso com as glândulas supra-renais, proporciona intensa secreção de adrenalina 

que, ao interagir com os receptores beta-2 adrenérgicos presentes em grande quantidade nos 

vasos de resistência que abastecem a árvore capilar dos músculos cardíaco e estriado, é 

capaz de induzir importante resposta vasodilatadora sobre estes leitos vasculares (Delp e 

Donal, 2004). Além do mais, é possível ainda, que existam fibras simpáticas-colinérgicas 

inervando a musculatura lisa de vasos da pele e do músculo esquelético que permitem 

adequada distribuição do fluxo sangüíneo em situações de estresse severo.  

Outro importante fator determinante da perfusão muscular durante o exercício agudo 

é a taxa metabólica do músculo. Produtos do metabolismo provenientes dos músculos em 

contração como a adenosina, se difundem para arteríolas e atuam diretamente para provocar 

dilatação ou indiretamente inibindo a liberação de noradrelanina das terminações 

simpáticas, opondo desta forma, a vasoconstrição mediada por receptores alfa-adrenérgicos 

(Delp e Laughlin, 1998). 

Assim, os controles nervoso, endócrino, local e metabólico apresentam-se com 

importante participação no desvio do fluxo sendo capazes de, em conjunto, atender as 

necessidades teciduais e preservar a homeostasia mesmo durante situações de estresse 

acentuado como durante o exercício físico intenso (Delp e Laughlin, 1998). 

Após período de treinamento contínuo de intensidade moderada o maior fluxo no 

músculo esquelético observado em episódios agudos de exercício físico deve-se a uma série 

de fatores, incluindo o maior recrutamento de unidades motoras, maior liberação de 

metabólitos vasodilatadores, modificações qualitativas nos metabólitos, redução da 

atividade do sistema nervoso autônomo no músculo liso, menor sensibilidade à 

noradrenalina, maior vasodilatação mediada pelo endotélio na microcirculação e aumento 

da densidade capilar e potencialização da bomba muscular (Saltin et al., 1998). 

Estudos morfométricos indicam que o treinamento contínuo aumenta a densidade 

capilar do músculo esquelético, expressa como número de capilares por fibra e como 

número de capilares por unidade de área (Saltin et al., 1998). O leito capilar do músculo 
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desempenha papel crucial no fornecimento de uma superfície de troca entre o músculo e o 

sangue. Aumentos na densidade capilar permitem a elevação das taxas de perfusão por 

apresentarem maior área de superfície para a difusão e por encurtarem a distância média da 

difusão (Richardson et al., 1999). 

Alguns autores especulam que o incremento da capilaridade diminua a velocidade 

do fluxo sanguíneo através dos capilares ampliando o período de tempo disponível para a 

difusão do oxigênio (Hepple, 2000). Assim, além de aumentar a oferta de oxigênio, o 

aumento da densidade capilar é capaz de aumentar a diferença artério-venosa de oxigênio, 

adaptações que contribuem  para elevação do VO2max  em todo o organismo observada após 

um programa de treinamento aeróbio (Hepple, 2000; Daussin et al., 2008). 

Já foi demonstrado experimentalmente no músculo esquelético de ratos que o 

treinamento intervalado é capaz de aumentar a densidade capilar através da indução do fator 

de crescimento endotelial vascular (VEGF) (Waters et al., 2004). Esse efeito contribui para 

o aumento na oferta de oxigênio e nutrientes para a musculatura esquelética durante o 

exercício e pode exercer importante impacto na melhoria da sensibilidade dos receptores 

destes tecidos a insulina (Howllet et al., 2003).  

Da mesma forma, estudos clínicos conduzidos em seres humanos, sugerem que o 

treinamento intervalado seja tão eficaz quanto o contínuo no sentido de induzir adaptações 

morfológicas vasculares associadas ao aumento da densidade capilar. Neste sentido, Jensen 

et al. (2004) e Zoladz et al. (2005), demonstraram de forma pioneira, que o treinamento 

intervalado era capaz de aumentar a relação capilar-fibra no músculo esquelético 

exercitado.  

Tanto em investigações clínicas como em experimentais, o VEGF tem sido 

envolvido nas respostas angiogênicas associadas ao treinamento físico. O VEGF é um 

potente mitógeno das células endoteliais capaz de promover a migração e a diferenciação de 

novos capilares. Em adição, existem dois tipos de receptores para VEGF na célula 

endotelial: VEGFR1(Flt-1) e VEGFR2 (Flk ou KDR). A ativação do VEGFR2 exerce 

potente estimulação sobre a ativação da proteína quinase C (PKC), que por sua vez também 

se encontra envolvida na ativação do gene da enzima óxido nítrico sintetase endotelial 

(eNOS) (Prior et al., 2004).  

A eNOS é responsável pela síntese de um gás com ação anti-aterogênica e anti-

trombótica conhecido como óxido nítrico (NO). A produção do NO tem sido envolvida ao 
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lado do VEGF na ativação da resposta angiogênica observada frente aos estímulos do 

treinamento físico (Yuan, 2006).  

No entanto, outros fatores de crescimento também podem contribuir para 

angiogênese apesar de não estarem presentes em resposta aos estímulos decorrentes do 

treinamento físico de longa duração. É o caso do fator de crescimento derivado de 

fibroblastos (FGF), potente mitógeno das células endoteliais, musculares lisas e fibroblastos 

que pode estar envolvido na resposta angiogênica em decorrência da hipóxia (Richardson et 

al., 1999; Gustafsson et al., 1999).  

Foi recentemente demonstrado que a hipóxia tecidual é um potente estímulo para 

angiogênese exercendo seus efeitos primários através da regulação do fator induzível de 

hipóxia (HIF-1α) que por sua vez é capaz de estimular a transcrição do gene do VEGF 

(Bloor, 2005). Embora a comprovação da existência de hipóxia localizada no músculo 

esquelético durante o exercício ainda seja um desafio para a ciência, Gustafsson et al. 

(1999) mostraram em seres humanos submetidos ao treinamento físico, aumento no RNAm 

para HIF-1α e VEGF.  

Encontra-se bem evidenciado experimentalmente que o aumento crônico do estresse 

de cisalhamento é capaz de regular positivamente a expressão do VEGF após 8 semanas de 

treinamento contínuo (Olfert et al., 2001). Da mesma forma, Morici et al. (2005) 

demonstraram em seres humanos, que o treinamento de corrida de alta intensidade 

realizado em atletas por 3 semanas (65-95 km de volume de treino) promoveu aumentos do 

VEGF e células progenitoras de endotélio presentes no plasma sugerindo que intensidades 

mais elevadas de exercício sejam capazes de ativar o HIF-1α, mobilizar o VEGF e 

contribuir tanto para uma maior perfusão quanto aumento da densidade capilar. 

Apesar de inúmeras adaptações associadas ao exercício físico sejam compartilhadas 

tanto pelo treinamento contínuo como pelo intervalado, o aumento significativo da 

expressão de enzimas anti-oxidantes parece ser dependente da intensidade do exercício. 

Neste sentido, o treinamento intervalado, por produzir uma maior quantidade de espécies 

reativas de oxigênio poderia exercer maior efeito indutor sobre a expressão gênica destas 

enzimas (Sindler et al., 2009). 

A participação do treinamento na determinação de respostas adaptativas sobre a 

circulação coronariana é sempre revestida de grande impacto, na medida em que as 

complicações vasculares neste leito vascular específico são responsáveis por grande parte 

de mortalidade em humanos (Albright et al., 2004). A maior vasodilatação dependente de 
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endotélio em artérias coronárias de resistência após o treinamento aeróbio contínuo de 

intensidade moderada é bem evidenciada na literatura e corresponde a incrementos no fluxo 

que se encontram diretamente associados com aumentos da atividade e expressão do VEGF 

e de eNOS (Duncker e Bache, 2008). 

De fato, Marini et al. (2008) demonstraram experimentalmente a ocorrência de 

angiogênese miocárdia em resposta ao treinamento contínuo realizado a intensidade de 60% 

do VO2max, cinco vezes na semana durante 5 semanas. Similarmente Anversa et al. (1983) 

demonstraram em ratos aumento da densidade capilar durante a realização do treinamento 

de intensidade moderada.   

Assim diversos estudos demonstram que os efeitos positivos do treinamento 

contínuo e intervalado sobre a vasodilatação dependente de endotélio em vasos de 

resistência da circulação coronariana e músculo-esquelética encontram-se associados a 

alterações na expressão da eNOS, VEGF e SOD podendo estar igualmente associadas às 

respostas angiogênicas verificadas após período de exercícios aeróbios. 

 

 1.7 -Adaptações bioquímicas do treinamento contínuo e intervalado 

 

Encontra-se bem estabelecido que o exercício aeróbio crônico de intensidade 

moderada, quando praticado regularmente ao longo de 12 semanas é capaz de promover 

aumentos significativos no número de mitocôndrias e na atividade de algumas enzimas 

associadas ao metabolismo aeróbio como citocromo c, citrato sintase e piruvato 

desidrogenase (Holloszy,1976). 

De fato, a capacidade oxidativa do músculo esquelético é melhorada pelo aumento 

acentuado tanto do tamanho quanto do número de mitocôndrias por unidade de área. Ao 

mesmo tempo, tais alterações encontram-se associadas a um aumento de até duas vezes na 

atividade das enzimas do ciclo tricarboxílico e dos componentes da cadeia de transporte de 

elétrons (Holloszy, 2008). 

Estudos subseqüentes mostraram que a musculatura esquelética de animais 

aeróbicamente treinados sob o método contínuo, apresenta maior potencial para oxidação 

de gorduras (Holloszy, 1976) e corpos cetônicos (Holloszy, 1976) contribuindo para 

aumento do fluxo da β-oxidação (Tusntall et al., 2002). Entretanto, o treinamento 

intervalado também tem se mostrado capaz de induzir alterações teciduais sobre o 
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metabolismo aeróbio (Esfarjani e Laursen, 2007; Wisllof et al., 2008; Burgomaster et al., 

2008).  

De fato, o fenótipo oxidativo é rapidamente regulado pelo treinamento intervalado, 

tendo sido evidenciados importantes incrementos sobre o transporte de glicose e ácidos 

graxos que podem apresentar potencial terapêutico (Talanian et al., 2007). De fato, tanto o 

treinamento contínuo como o intervalado tem se mostrado capazes de induzir alterações 

sobre a morfologia, capacidade enzimática e função mitocondrial das fibras musculares 

(Daussin et al., 2008; Haram et al., 2009; Little et al., 2010) contribuindo não apenas para 

aumentos no  VO2max  mas também, para alterações cardiovasculares presentes em animais 

com  síndrome metabólica.  

Já foi evidenciado também, que o treinamento contínuo assim como o intervalado, 

induz efeitos significativos sobre a capacidade de tamponamento de espécies reativas de 

oxigênio (Qiao et al., 2006). Aumentos na reserva antioxidante, tem sido apontadas como 

um dos fatores mais importantes para o aumento do tempo de duração do exercício até a 

exaustão (Medved et al., 2004). É provável que alterações no estado redox intracelular, 

ative mensageiros como o fator de transcrição nuclear Kappa B (NFқB) e a proteína 

ativadora 1 (AP1) contribuindo para profundas modificações na expressão e atividade de 

enzimas aeróbias (Coffey e Hawley, 2007).   

Tem sido postulado que o NO é um importante sinalizador durante o exercício, 

contribuindo para limitações na capacidade de resistência através da oferta do fluxo 

coronário, periférico e seus efeitos metabólicos. Ambas a eNOS e nNOS são isoformas 

expressas nas fibras musculares em ratos, enquanto que em humanos, a nNOS está presente 

na musculatura esquelética e a eNOS presente nos vasos que irrigam a musculatura.  

A produção do NO e a atividade total da NOS aumentam durante a contração no 

músculo esquelético (Kingwell, 2000) e encontram-se envolvidas na biogênese 

mitocôndrial estando, portanto, diretamente associadas às adaptações aeróbias induzidas 

pelo treinamento físico Waldley et al. (2007). Recentemente Laughlin et al. (2004) 

demonstraram que a biossíntese de mitocôndrias mediada pelo NO é um fenômeno presente 

tanto no treinamento contínuo como no intervalado permanecendo, no entanto, dúvidas a 

respeito da eficácia de cada uma das metodologias. 

Parece, portanto, razoável inferir que animais e humanos apresentam adaptações 

bioquímicas semelhantes quando realizam o treinamento contínuo e intervalado. No 

músculo esquelético, ficou bem demonstrado que as enzimas oxidativas foram capazes de 
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aumentar a resistência aeróbia. A literatura atual mostra várias possibilidades de 

mecanismos para explicar a especificidade da adaptação dentre as metodologias do 

treinamento contínuo e intervalado, estando as adaptações enzimáticas incluídas no 

complexo mecanismo de sinalização resultante dos diferentes estímulos desencadeados 

pelas diferentes intensidades de treinamento.  

Apesar dos importantes e crescentes estudos nas metodologias do treinamento 

contínuo e intervalado, e suas adaptações benéficas nenhum estudo até o presente momento 

procurou investigar se as alterações metabólicas induzidas pelos diferentes tipos de 

treinamento encontram-se associadas à densidade capilar funcional e estrutural como 

músculo esquelético, pele e miocárdio. Assim essas alterações metabólicas sobre a 

microcirculação e a capacidade oxidativa devem ser profundamente analisados sobre as 

diferentes metodologias de treinamento. 
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2. Objetivos 

 

2.1 - Objetivo Geral 

 

Comparar os efeitos adaptativos microvasculares e a capacidade oxidativa no 

músculo esquelético e no ventrículo esquerdo decorrentes do treinamento de corrida 

contínuo e intervalado em ratos. 

 

2.2 - Objetivos Específicos: 

- Comparar os efeitos de diferentes metodologias de treinamento de corrida sobre a 

densidade capilar funcional no músculo grácil e na pele. 

- Comparar os efeitos de diferentes metodologias de treinamento de corrida sobre a 

densidade capilar estrutural do músculo grácil e do ventrículo esquerdo. 

- Comparar os efeitos das metodologias de treinamento de corrida sobre a expressão 

de proteínas envolvidas no processo de angiogênese, eNOS e VEGF, no músculo grácil e 

no ventrículo esquerdo. 

- Comparar os efeitos de diferentes metodologias de treinamento de corrida sobre a 

atividade da citrato sintase no músculo grácil. 
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3. Material e Métodos 

 

3.1 - Tipo de pesquisa e amostra 

Para alcançarmos os objetivos, realizamos pesquisa experimental utilizando 

treinamento físico de ratos machos normotensos Wistar Kyoto (WKY) com 10 semanas 

de idade, fornecidos pelo Centro de Criação de Animais de Laboratório (CECAL) da 

Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil. Durante o período de observações e 

experimento, os animais foram mantidos sob condições controladas de luz (ciclos de 12-

12h claro-escuro) e temperatura (22  1 C) com acesso livre à água e ração padrão de 

ratos. 

3.2 - Teste de Esforço Máximo 

Trinta ratos WKY foram divididos de maneira aleatória em três grupos de 

animais (10 animais por grupo): controle, treinamento contínuo e treinamento 

intervalado. 

 A capacidade aeróbia dos animais foi avaliada individualmente e de forma 

indireta, através do teste de esforço máximo. O teste constitui da avaliação do 

desempenho do rato durante a corrida em esteira ergométrica, iniciando-se com 

velocidade de 5m/min e com incrementos de 1m/min a cada minuto, até o ponto de 

exaustão de cada animal. O teste foi realizado para todos os animais imediatamente 

antes do início (semana zero), na metade (6
a 

semana) e no final dos protocolos 

experimentais (13
a 
semana). 

3.3- Protocolos do treinamento físico contínuo e intervalado 

Durante um período inicial de adaptação de dez dias (quatro sessões de 10-

12m/min, 0% inclinação, 10 minutos dia) os animais foram selecionados pela habilidade 

de andar/correr na esteira motorizada (fabricada na Universidade de São Carlos, SP, 

Brasil) adaptada para ratos. 

No último dia do período de adaptação os animais foram submetidos ao teste de 

esforço máximo, cujos resultados foram utilizados para subdividir os ratos, com 

capacidade física equivalentes, em grupos de animais sedentários (SD), de treinamento 

contínuo (TC) e de treinamento intervalado (TI). 

O método de treinamento físico contínuo (70% da carga máxima atingida no 

teste de esforço) envolve um programa de exercício repetitivo realizado durante 30 
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minutos, 4 dias/semana, por 13 semanas, conforme padronizado. O método do 

treinamento físico intervalado foi realizado com estímulo de 90% da carga máxima 

durante 1 minuto e recuperação de 50% da carga máxima durante 1minuto (inclinação 

da esteira foi mantida em 0%). Nas sexta e décima terceira semanas, foram realizados 

novos testes de esforço máximo para se ajustar a intensidade de treinamento e aferir-se 

o ganho da capacidade física dos animais, respectivamente. As intensidades escolhidas 

para os treinamentos contínuo e intervalado têm sido indicadas como intensidades ideais 

para obtenção dos efeitos benéficos sobre o sistema cardiovascular, e o aumento da 

capacidade oxidativa (Brooks e White, 1978). 

Os ratos do grupo controle foram mantidos sedentários por igual período de 

tempo e colocados 4 vezes na semana para deambular na esteira sem nenhum 

incremento da velocidade. Estes também realizaram testes de capacidade máxima no 

mesmo período que os treinados. 

 

3.4 -Microscopia Intravital por Fluorescência 

 

Na manhã dos experimentos terminais, os animais foram anestesiados com 

pentobarbital sódico (75mg/kg) administrado por via intraperitoneal; a anestesia foi 

complementada pela administração intravenosa de 5mg/kg de pentobarbital 

imediatamente antes do agente bloqueador neuromuscular. Os ratos foram intubados 

através de traqueostomia com cânula de polietileno, imobilizados com brometo de 

pancurônico (1mg/kg, i.v.) e artificialmente ventilados com ar ambiente através de um 

ventilador para animais de pequeno porte (Ugo basile, Model 7025, Biological Research 

Apparatus, Varese, Itália) com volume respiratório de 1,5 mL e frequência respiratória 

50 incursões/min. A veia jugular foi cateterizada para permitir a complementação de 

anestesia e marcadores fluorescentes para a microscopia intravital, enquanto que a 

pressão arterial e a frequência cardíaca foram continuamente monitoradas através de um 

cateter inserido na artéria carótida direita. A temperatura central dos animais foi 

monitorada com auxílio de uma sonda retal e mantida a 38  0,5 C através de um 

sistema de aquecimento homeotérmico (Havard Apparatus, Boston, MA, USA). 

Utilizou-se um microscópio intravital de base fixa (Olympus BX51/WI, USA) 

acoplado a um sistema de câmera de vídeo digital (Optronics, Goleta, CA, USA). Foi 

utilizada uma objetiva Olympus 10x nos experimentos produzindo um aumento final de 
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100x no monitor. Após a administração i.v. de 0,15mL de fluoresceína-isotiocianato 

(FITC)-associado ao dextran a 5% (peso molecular de 150.000) para evitar o 

extravazamento, as imagens da microcirculação do músculo e pele foram obtidas 

sucessivamente para contagem em tempo real dos capilares com o auxílio do sofware 

Saisam 5.1.3 (Microvision, France). 

Assim, inicialmente foi obtida aleatoriamente uma imagem do músculo 

esquelético que permitisse a perfeita visualização de capilares perfundidos. Nesta 

imagem, foi delimitado um campo microscópico equivalente a 1 mm
2
 e, nesta área, 

foram contados todos os capilares espontaneamente perfundidos durante o período de 4 

minutos. Foram considerados capilares perfundidos apenas os vasos que permitissem o 

fluxo contínuo e unitário de hemácias pelo vaso. Além disso, toda vez que ocorresse a 

ramificação do capilar, os vasos originados desta ramificação eram considerados como 

sendo novos capilares. O valor total de capilares foi considerado como sendo a 

densidade capilar funcional muscular esquelética. Após a contagem, eram feitas 4 fotos 

representativas do campo microscópico utilizado, através do sofware Archimed 3.7.0 

(Microvision, France). 

Após a contagem e a obtenção das fotos dos capilares do músculo esquelético, 

foi obtida aleatoriamente uma imagem da pele da orelha que permitisse a perfeita 

visualização de capilares perfundidos. O protocolo acima descrito para o músculo 

esquelético foi seguido para determinação da densidade capilar funcional cutânea. Da 

mesma forma, foram obtidas 4 imagens representativas do campo microscópico 

utilizado na contagem utilizado na contagem. Após o experimento, o ventrículo 

esquerdo e o músculo grácil foram imediatamente dissecados e colocados em solução de 

paraformaldeído a 4% para análises morfológicas posteriores. 

3.5 - Análise Histológica 

As amostras de tecido (ventrículo esquerdo e músculo grácil) foram desidratadas 

através de uma série graduada de etanol (70, 95 e 100%) em emblocadas em parafina. Os 

blocos de parafina foram cortados em seções de 5 µm com o auxílio de um micrótomo 

(Leica RM 2125, Alemanha). A seguir, o material foi marcado com uma lectina de 

Griffonia simplicifolia conjugada a FITC, que permite a identificação de células endoteliais, 

a uma diluição de 1:20 em um ambiente escuro à temperatura ambiente por 30 min. 

As lectinas são proteínas, geralmente derivadas de plantas, que mostram ligação 

reversível e seletiva para sacarídeos terminais. Para fins histoquímicos as lectinas podem 
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ser utilizadas como um marcador visível, com derivados de perioxidase ou com marcadores 

fluoresecentes, como derivados de fluoresceína ou de rodamina. Hansen-Smith et al. (1998) 

mostraram que as células endoteliais de diversas espécies de mamíferos ligam as lectinas 

GSI e GSI-B4. Porém, diferentes graus de ligação são observados entre a porção arterial e 

venosa dos vasos, com uma redução marcante dos sítios de ligação para as vênulas. Além 

disso, este estudo mostrou que a GSI marcou significativamente mais capilares e arteríolas 

terminais do que técnicas histoquímicas como a medida da atividade da fosfatase alcalina. 

Essas observações sugerem que a lectina GSI pode ser extremamente útil como um 

marcador para capilares em muitos tipos de experimentos fisiológicos. 

A densidade de capilar estrutural (número de capilares por mm
2
) e a densidade de 

fibras (número de fibras musculares por mm
2
) foram identificadas e analisadas usando o 

software Saisam e o microcópio confocal (Olympus BX51 and Fluoview SV 300 scanning 

unit, Olympus, USA) com uma objetiva 20x e aumento de 200x no monitor. A densidade 

capilar estrutural do músculo esquelético (músculo grácil) foi avaliada utilizando pelo 

menos 12 campos microscópicos de seções teciduais aleatoriamente selecionadas. A relação 

capilar/fibra foi calculada pela razão entre a densidade capilar e a densidade de fibras e foi 

considerado como um índice anatômico de angiogênese. 

A densidade capilar do ventrículo esquerdo foi determinada utilizando o método 

orientador (Mattfeldt et al., 1990). Brevemente, este método permite gerar cortes aleatórios 

e uniformemente isotrópicos (AUI) de tecidos inicialmente anisotrópicos, que permite o 

estudo quantitativo de estruturas anisotrópicas tridimensionais em seções bidimensionais. O 

miocárdio é uma estrutura anisotrópica, onde há uma orientação definida na apresentação 

do material, porém seções isotrópicas, com estrutura homogênea, são necessárias para 

estudos esteriológicos. Segundo este método, um fragmento de tecido (ou órgão) deve ser 

seccionado em dois cortes consecutivos. O primeiro corte deve ser realizado num ângulo 

determinado aleatoriamente. A seguir, a face de corte deve ser apoiada num plano e 

novamente o tecido deve ser seccionado segundo um ângulo aleatório. Assim, pode-se 

admitir que os fragmentos obtidos contenham tecido de modo isotrópico, mas o 

procedimento pode ser repetido outras vezes para maior segurança nos casos em que o 

material for altamente anisotrópico. 

Neste trabalho, foram utilizados pelos menos 3 planos de corte para se gerar uma 

estrutura isotrópica no miocárdio. A estimativa da densidade de volume de capilares 

(Vv[cap]) e da densidade de volume de fibras (Vv[fib]) foi determinada utilizando o método do 
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“intercepto do ponto-amostrado” anteriormente descrito por Gundersen e Jensen (1985). 

Neste procedimento, pelo menos 12 campos microscópicos de três seções do tecido para 

cada animal sendo: oito animais para o grupo controle (288 campos) e nove animais para os 

grupos contínuo e intervalado (324 campos por grupos) foram aleatoriamente analisados. 

Um sistema-teste consistindo de linhas paralelas associadas com 72 pontos-teste foi 

superposto em cada campo microscópico, com o auxílio do software Saisam 5.1.3.  

A densidade de volume de capilares (Vv[cap]) foi calculada da seguinte forma: 

(Vv[cap])= Pp / Pt  (%), onde Pp é o número de pontos-teste que superpõem capilares e Pt  é o 

número total de pontos-teste ( Pt =72 neste caso). A densidade de volume de fibras foi 

calculada de maneira similar. A razão entre a densidade de volume de capilares e a 

densidade de volume de fibras (Vv[cap]/ Vv[fib) foi então diretamente calculada. 

O número total de pontos analisados do grupo controle foi de 6912 e para o 

treinamento contínuo e intervalado foi de 7776, ou seja, 12 campos microscópicos de três 

seções do tecido para cada animal sendo oito animais para o grupo controle e nove animais 

para o treinamento contínuo e intervalado, utilizando um sistema-teste com 72 pontos. 

Mandarim (2003) mostrou que podemos utilizar a seguinte fórmula para avaliarmos se o 

tamanho da amostra em um estudo estereológico deste tipo está adequado: 

 

     EPR =         (1 – Vv) 

                 n  

Sendo: 

EPR – Erro padrão relativo 

Vv – densidade de volume da estrutura em análise 

n – número de pontos a serem contados 

Considerando-se que em bioestatística frequentemente apresenta-se o índice de 

significância α de 0,05 (probabilidade = 95%), podemos atribuir este valor ao EPR. 

Além disso, o Vv médio de todos os capilares dos grupos analisados foi igual a 0,29 

(Tabela 1). 

 

Tabela. 1 – Densidade de volume de capilares  

Grupos de Animais 

 

Densidade de volume de capilares média 

após 13 semanas de treinamento 

Grupo controle 0,24 
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Treinamento contínuo 0,30 

Treinamento intervalado 0,33 

Média de todos os grupos 0,29 

Densidade de volume de capilares média grupo controle (n = 8), treinamento contínuo (n=9), treinamento 

intervalado (n=9) no ventrículo esquerdo de ratos normotensos Wistar Kyoto. 

 

 

 

Assim temos: 

0,05 =        (1 – 0,29)                       logo, 

             n  

n = 284 

Posto que o Vv = 0,29, este só ocupa 29% do tecido, por isso o resultado 

encontrado n = 284 deve ser corrigido para o Vv de nosso material, assim: 

ncorrigido = ncalculado                                logo, 

         Vv 

ncorrigido = 979 

Ou seja, o mínimo de pontos a serem contados em nossa amostra deve ser 979. 

Assim, o número de pontos contados para o grupo controle (n = 6912) e para o 

treinamento contínuo e intervalado (n=7776) supera bastante este mínimo, sendo 

considerado adequado para o nosso estudo. 

 

3.6 - Determinação da atividade da citrato sintase (CS) 

A atividade da CS foi avaliada segundo o método de Srere (1969), com 

modificações. Através desta enzima, os substratos acetil CoA e oxaloacetato formam 

citrato e citril CoA. O citril CoA transfere seus elétrons para o DTNB ( ácido 5,5ditiobis 

2-nitrobenzoico), reduzindo-o. A redução do DTNB promove um aumento na absorção 

de luz em 412 nm. O controle experimental consistiu no acompanhamento da absorção 

do meio da reação [Tris 75 mM (pH 8.0); ácido oxalacético 0,5 mM; DTNB 0,25 mM; 

acetil CoA 0,003 mM- volume final 1mL] durante 3 minutos. Posteriormente, a reação 

foi disparada através da adição de homogeneizado (aproximadamente 12µg de 

proteína), e o aumento da absorção mensurado por 1 minuto e 30 segundos. A diferença 

entre a fase linear da taxa de redução do DTNB com e sem homogeneizado foi utilizada 

para a determinação da atividade da CS. A atividade da enzima foi calculada através do 
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coeficiente de extinção molar do DTNB (13600 M
-1

/cm) e expressa em unidades 

(micromoles de DTNB reduzido por minuto) por miligrama de proteína. 

3.7- Western Blot 

O músculo esquelético grácil e o ventrículo esquerdo foram homogenizados em 

tampão de lise a 4
o 

C [50 mM Hepes (pH 6,4), 1 mM MgCl2, 10 mM EDTA, Triton X-

100 1%, 1 mg/ml de aprotinina de leupeptina e 1 mg/ml de SBTI ),colocou inibidor de 

protease e armazenados a -20
o
C. A dosagem protéica foi determinada pelo método de 

Bradford (1976). 

Colocamos 30µg de proteína em gel de acrilamida 10% (SDS-PAGE). Logo 

após, as proteínas foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose, e 

posteriormente foram colocadas na solução de bloqueio (solução contendo albumina a 

2%) por 1hora e 30 minutos, que foi incubada com anticorpo primário específico para 

cada proteína em tampão T-TBS overnight sob agitação; lavada 3 vezes com tampão T-

TBS, seguindo-se uma incubação adicional com anticorpo secundário por 1 hora sob 

agitação. Após lavagem da membrana com tampão T-TBS, esta foi revelada por 

quimioluminescência( Pierce Biotechnology Inc. USA). As imagens foram analizadas 

através do programa Image J1.34s (Wayne Rasband National Institute of Health, MA, 

USA). 

 

Tabela.2- Determinação da expressão de proteínas por western blot no músculo 

esquelético grácil e no ventrículo esquerdo. 

 

 Anticorpo primário Anticorpo Secundário 

eNOS(140 KDA)- 7% Anti-eNOS (1:1000)/ 

Sigma, USA 

 Anti-rabbit (1:5000) 

Thermo Scientific, USA. 

VEGF(20 KDA)-12% Anti-VEGF (1:1000)/ 

R&D System, INC, USA 

Anti-Goat (1:5000) 

Thermo Scientific, USA. 

 

3.8 - Análise Estatística 

Os resultados foram apresentados como média ± erro padrão da média. A análise 

estatística foi realizada através de análise de variância (ANOVA) seguido pelo teste 

Student- Newman- Keuls para localização das diferenças significativas com p<0.05. Foi 
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utilizado o programa de estatística Grahpad Prism 5.0, Graphpad Software, University 

of London, UK). 
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4. Resultados 

4.1 - Evolução do desempenho em esteira e do peso corporal durante os 

protocolos experimentais. 

A figura 1 ilustra que ao início dos treinamentos contínuo e intervalado e do 

grupo controle apresentavam capacidade física idêntica (26,13 ± 0,12 m/min). Com a 

evolução dos treinamentos os grupos exercitados obtiveram um melhor desempenho nos 

testes de esforço máximo, havendo um aumento significativo da velocidade máxima 

alcançada na sexta semana (controle: 19,4 ± 1,17 m/min x treinamento contínuo: 28 ± 

0,82 m/min x treinamento intervalado: 28,8 ± 3,33 m/min p<0,001). O ganho, que já era 

evidente na sexta
 
semana foi ainda maior na décima terceira semana de treinamento. Por 

outro lado o sedentarismo provocou redução da capacidade física do grupo controle. 

(controle: 14,6 ± 1,84 m/min x treinamento contínuo: 32,3 ± 1,25 m/min x treinamento 

intervalado: 32,8 ± 1,32 m/min p<0,001) respectivamente. 
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Figura 1- Evolução da capacidade física durante as 13 semanas de treinamento no grupo controle (n=10), 

contínuo (n=10), intervalado (n=10).  

Os valores representam a média ± EPM 

*p<0,001  vs controle. 

 

A figura 2 mostra a evolução do peso corporal dos animais dos grupos contínuo, 

intervalado e controle durante o treinamento. Houve um menor ganho de massa corporal 
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total nos animais treinados comparados ao grupo controle (p<0,05). Não houve 

diferença significativa entre os grupos de animais treinados. 
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Figura 2- Evolução do peso corporal (gramas) durante as 13 semanas de treinamento nos grupos controle 

(n=10), contínuo (n=10), intervalado (n=10).  

Os valores representam a média ± EPM. 

*p<0,05  vs controle. 

 

 

4.2 - Efeitos dos treinamentos contínuo e intervalado na densidade capilar 

funcional do músculo esquelético e da pele 

Através da videomicroscopia fluorescente intravital, foi possível a identificação 

da rede de capilares nos tecidos muscular esquelético e pele. No músculo esquelético, os 

capilares estão arranjados ao longo do eixo longitudinal das fibras musculares, em 

direções paralelas entre si. Na pele, os capilares estão arranjados em redes que se 

interconectam e as alças capilares são orientadas perpendicularmente à superfície da 

pele. Estas estruturas estão mostradas abaixo em imagens representativas da 

videomicroscopia intravital da pele e do músculo grácil após a administração 
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intravenosa de fluoresceína-isotiocianato (FITC) dextran (peso molecular 150.000), que 

permite a visualização e a contagem dos capilares nestes leitos vasculares (Figura 3).a 

 

 

Y 

 

 

 

 

 

 

A                                                                                                B 

Figura 3- Imagens representativas da videomicroscopia intravital da pele (A) e do músculo grácil (B) de 

ratos Wistar Kyoto após a administração intravenosa de fluoresceína-isotiocianato (FITC) dextran (peso 

molecular 150.000), indicando os capilares. Aumento de 100x, barra=100µm.  

 

Os treinamentos contínuo e intervalado aumentaram significativamente a 

densidade capilar funcional no músculo grácil comparado ao grupo controle (controle: 

216 ± 8 capilares/mm
2
 x treinamento contínuo: 283 ± 8 capilares/mm

2
 x treinamento 

intervalado: 283 ± 8 capilares/mm
2
; p<0,001), entretanto não houve diferença 

significativa entre os métodos de treinamento. Além disso, os treinamentos não 

provocaram nenhuma alteração significativa na densidade capilar funcional na pele 

(p>0,05) (Tabela 3 e Figura 4). 

 

Tabela. 3- Efeitos dos treinamentos contínuo e intervalado na densidade capilar 

funcional no músculo esquelético e na pele da orelha do grupo controle (n=9), 

treinamento contínuo (n=9) e treinamento intervalado (n=10).  

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Músculo Esquelético Pele da Orelha 

    Média EPM Média EPM 

Controle        216           8 216 9 

Contínuo 283*  8 254 14 

Intervalado 283*  8 254 14 
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Os valores representam a média ± EPM. 

***p<0.001 vs grupo controle. 
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Figura 4- Densidade capilar funcional no músculo esquelético (painel superior) e pele (painel inferior) 

dos grupos controle (n=9), treinamento contínuo (n=9) intervalado (n=10) após as 13 semanas de 

treinamento.  

Os valores representam a média ± EPM. 

***p<0.001 vs grupo controle. 
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4.3 Efeitos dos treinamentos contínuo e intervalado na densidade capilar 

estrutural do músculo esquelético e do ventrículo esquerdo. 

A figura 5 mostra exemplos representativos de fotomicrografias utilizadas na 

avaliação histológica da densidade capilar estrutural com FITC-conjugado ao marcador 

lectina Griffonia simplicifolia. As características da rede capilar do músculo esquelético 

em seções transversais podem ser observadas no grupo controle figura (A), treinamento 

contínuo (B) e treinamento intervalado (C). 

 

 

 

 

 

 

B 

A 



28 

 

 

Figura 5- Exemplos representativos de fotomicrografias adquiridas utilizando microscopia 

fluorescente confocal utilizada na avaliação histológica da densidade capilar estrutural com FITC-

conjugado ao marcador de lectina Griffonia simplicifolia. O arranjo anatômico da rede capilar do músculo 

esquelético em seções transversais pode ser observado em no grupo controle (A), treinamento contínuo 

(B) e treinamento intervalado (C). 

No ventrículo esquerdo, a densidade capilar estrutural foi avaliada em seções 

obtidas utilizando o método “orientator”, que permite a visualização de estruturas 

aleatórias e um uniformemente isotrópicas em tecidos anisotrópicos como o coração 

podem ser observadas no grupo controle figura (D) treinamento contínuo (E) e 

treinamento intervalado (F). 
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Figura 5- Exemplos representativos de fotomicrografias adquiridas utilizando microscopia 

fluorescente confocal utilizada na avaliação histológica da densidade capilar estrutural com FITC-

conjugado ao marcador de lectina Griffonia simplicifolia. No ventrículo esquerdo, a densidade capilar 

estrutural foi avaliada em seções obtidas utilizando o método “orientator”, que permite a visualização de 

estruturas aleatórias e uniformemente isotrópicas em tecidos anisotrópicos como coração no grupo 

controle (D), treinamento contínuo (E), treinamento intervalado(F). Aumento 200x, barra= 100µm. 

 

O treinamento contínuo e intervalado aumentou significativamente a relação 

capilar/fibra no músculo grácil comparados ao grupo controle (controle: 1,28 ± 0,18 x 

treinamento contínuo: 1,67 ± 0,19 x treinamento intervalado: 1,8 ± 0,24 capilar/fibra 

muscular). Não houve diferença significativa na relação capilar fibra entre os métodos 

de treinamento (Tabela 4 e Figura 6). 

 

 

 

E 

F 
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Tabela.4- Densidade capilar estrutural muscular esquelética representada pela relação 

capilar/fibra no grupo controle (n=8), do treinamento contínuo (n=8) e treinamento 

intervalado (n=8) durante 13 semanas.  

 

Grupo Relação capilar/fibra no músculo esquelético 

 Média EPM 

Controle              1,28 0,18 

Continuo 1,66* 0,19 

Intervalado 1,80* 0,24 

 

Os valores representam a média ± EPM. 

***p<0.001 vs grupo controle. 
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Figura 6-Relação capilar/fibra no músculo esquelético dos grupos controle (n=8),  contínuo (n=8), e 

intervalado (n=8) após as 13 semanas de treinamento. 

Os valores representam a média ± EPM. 

***p<0,001vs grupo controle. 
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A relação entre a densidade de volume de capilares e a densidade de volume de 

fibras (Vv[cap]/Vv[fib]) no ventrículo esquerdo do treinamento contínuo e intervalado 

estava significativamente aumentada comparado ao grupo controle (controle: 0,41 ± 

0,14 x treinamento contínuo:  0,64 ± 0,22 x treinamento intervalado: 0,63 ± 0,17; 

p<0,05) (figura7). Não houve diferença significativa entre os métodos de treinamento 

(Tabela 5 e Figura 7). 

 

Tabela.5- Densidade capilar estrutural do ventrículo esquerdo representada pela relação 

(Vv[cap]/Vv[fib]) em ratos submetidos ao treinamento contínuo e intervalado durante 

13 semanas. 

 

Grupo Relação (Vv[cap]/Vv[fib]) no ventrículo esquerdo 

 Média EPM 

Controle                 0,41 0,14 

Continuo 0,64* 0,22 

Intervalado 0,63* 0,17 

 

Os valores representam a média ± EPM. 

*p<0,05 vs grupo controle. 
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Figura 7- Relação entre a densidade de volume de capilares e a densidade de volume de fibras no 

ventrículo esquerdo no grupo controle (n=8), contínuo (n=9) e intervalado (n=9) após as 13 semanas de 

treinamento. 

Os valores representam a média ± EPM. 

*p<0,05 vs. grupo controle. 
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4.4 - Efeitos dos treinamentos contínuo e intervalado sobre a atividade 

enzimática citrato sintase 

O treinamento contínuo e intervalado aumentou significativamente a atividade 

enzimática da citrato sintase no músculo grácil comparados ao grupo controle. Por outro 

lado, não houve diferença significativa entre as metodologias de treinamento 

(p<0,001)(figura 8). 

controle continuo intervalado
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

*** ***

 m
o

l 
D

T
N

B
 r

ed
u

zi
d

o
/m

g
 p

ro
te

in
a/

m
in

 

Figura. 8- Atividade enzimática da enzima citrato sintase no músculo esquelético dos grupos controle 

(n=10), contínuo (n=9), intervalado (n=9) após 13 semanas de treinamento. 

Os valores representam a média ± EPM. 

***p<0,001vs grupo controle. 

 

  4.5- Efeitos dos treinamentos contínuo e intervalado sobre a expressão do 

VEGF e eNOS no músculo grácil e no ventrículo esquerdo. 

Não houve diferença significativa na expressão das proteínas de eNOS e VEGF 

no músculo grácil (figura 9), quando comparados ao grupo controle. A expressão da 

eNOS no ventrículo esquerdo apresentou-se aumentada no treinamento intervalado 

comparado ao grupo controle; não houve diferença na expressão de VEGF no músculo 

cardíaco (figura 10). 
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Figura. 9- Expressão protéica de eNOS e VEGF no músculo esquelético dos grupos controle 

(n=3), contínuo (n=3), intervalado (n=3) após 13 semanas de treinamento. 

Os valores representam a média ± EPM. 
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Figura. 10- Expressão protéica de eNOS e VEGF no ventrículo esquerdo dos grupos controle 

(n=3), contínuo (n=3), intervalado (n=3) após 13 semanas de treinamento.Os valores representam a média 

± EPM. 

 *# p<0,05 vs grupo controle. 
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5- Discussão  

 

Os resultados do presente estudo evidenciam que tanto o treinamento contínuo 

quanto o intervalado induzem alterações funcionais e estruturais similares na 

microcirculação do músculo esquelético e no miocárdio de ratos saudáveis. Ambas as 

metodologias de treinamento aumentaram de forma significativa a resistência aeróbia e 

a capacidade oxidativa e atenuaram o ganho de peso corporal. Entretanto, somente o 

treinamento intervalado foi capaz de alterar de forma significativa a expressão da 

enzima eNOS no coração.   

Conforme demonstrado através de videomicroscopia intravital, a capacidade 

funcional da microcirculação, representada pelo número de capilares espontaneamente 

perfundidos no músculo grácil, foi aumentada pelas duas metodologias de treinamento. 

Em contraste, nenhuma das metodologias de treinamento testadas foi capaz de alterar de 

forma significativa a densidade capilar funcional na pele. Durante o exercício dinâmico, 

ocorre vasoconstrição cutânea relacionada com intensidade do exercício, que é mediada 

pela resposta adrenérgica e necessária à redistribuição do fluxo sanguíneo para a 

musculatura ativa (Johson, 2010). Nossos resultados confirmam que tanto o treinamento 

contínuo quanto o intervalado por aumentarem a perfusão unicamente em tecidos que 

participam ativamente do exercício, e, portanto, freqüentemente expostos a aumentos 

repetidos no estresse de cisalhamento vascular, induzem aumentos na densidade capilar 

funcional no músculo esquelético, mas não na pele. 

Já foi bem demonstrado que o treinamento contínuo de intensidade moderada 

aumenta a atividade enzimática do ciclo de Krebs nas fibras musculares ativadas 

(Hawley, 2002) sendo este efeito verificado já com seis semanas de programação 

(Fernström et al., 2003). O aumento do consumo do oxigênio, transporte do substrato, a 

capacidade de tamponamento de radicais livres e íons de hidrogênio podem contribuir 

em conjunto ou isoladamente para o aumento da capacidade aeróbia no músculo 

esquelético e elevação da atividade enzimática da citrato sintase e da densidade 

mitocondrial (Green et al., 2000; Juel et al., 2004). 
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A maior parte dos estudos indica que o treinamento contínuo pode ser o 

responsável pela elevação das atividades enzimáticas de citrato sintase, malato 

desidrogenase, α-cetoglutarato e citocromo c nas fibras musculares recrutadas em ratos 

(Hildebrant et al., 2003), porcos (Mcallister et al., 1997) e humanos (Harmer et al., 

2000). É pertinente ressaltar que essas modificações no potencial oxidativo representem 

o principal estímulo para adaptações no controle da homeostasia após o treinamento 

(Leblanc et al., 2004).  

Com relação ao treinamento intervalado, tem sido demonstrado em ratos um 

aumento da capacidade de oxidar lipídeos e respectivas enzimas envolvidas na 

metabolização de substratos energéticos (Talanian et al., 2007). Outros investigadores, 

utilizando o mesmo modelo experimental de treinamento intervalado, relataram 

aumento significativo da resposta da atividade enzimática hexoquinase e carnitina 

aciltransferase (CAT I) relacionadas ao metabolismo glicolítico e lipídico (Chi et al., 

1983; Burgomaster et al., 2005). De fato, Burgomaster et al. (2008) demonstraram em 

humanos aumentos na atividade da citrato sintase, quando comparados com controles 

sedentários, indicando que o treinamento intervalado induziu mecanismos regulatórios 

nas células musculares.  

Conforme demonstrado por Gibala (2009) evidências experimentais sugerem 

que as adaptações no fenótipo oxidativo no músculo esquelético são altamente 

dependentes do consumo de oxigênio e do substrato utilizado. Por exemplo, este mesmo 

autor reportou significante aumento na produção de enzimas oxidativas relacionadas ao 

ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons em resposta ao treinamento 

intervalado no músculo vasto lateral. Além disso, Little et al.  (2010) demonstraram que 

o treinamento intervalado em ciclismo em humanos aumenta a performance e a 

atividade enzimática da citrato sintase. 

Os resultados do presente trabalho também mostraram que tanto o treinamento 

contínuo quanto o intervalado induzem aumentos similares da densidade capilar 

estrutural e da atividade da enzima citrato sintase no músculo esquelético. É importante 

lembrar que a atividade da citrato sintase tem sido utilizada de maneira consistente na 

avaliação da capacidade oxidativa e da densidade de volume mitocondrial durante o 

treinamento físico (Holloszy, 1984). Essas alterações são relevantes, pois permitiriam a 

sustentação da capacidade aeróbia (VO2 max) durante o exercício prolongado (Coyle, 

2000). Além disso, nossos resultados confirmam que as adaptações estruturais 
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vasculares induzidas por diferentes metodologias de treinamento e o volume 

mitocondrial no músculo esquelético estão anatomicamente acopladas, já que regiões 

que exibem aumento na capacidade oxidativa também mostram aumento da capilaridade 

(Laughlin e Roseguini, 2008).  

O aumento da capacidade aeróbia observado neste estudo é semelhante ao 

observado em estudos anteriores nos quais treinamentos de curta duração de 2 - 9 

semanas, utilizando as metodologias de exercício intervalado e contínuo foram 

executados em humanos (Evertsen et al., 2001), e nos estudos onde o volume total de 

trabalho foi equivalente (Edge et al., 2006). Entretanto, enquanto a maioria dos estudos 

sugere que adaptações do treinamento aeróbio são dependentes do volume de 

treinamento, dois estudos prévios descreveram melhores aumentos na capacidade 

aeróbia após treinamento intervalado, quando comparado ao exercício contínuo, apesar 

dos volumes de treinamento semelhantes (Poole e Gaesser, 1985). Diferenças na 

intensidade e duração de treinamento assim como das populações estudadas podem 

explicar estes resultados discrepantes. 

Ao contrário do miocárdio, os mecanismos envolvidos na angiogênese e 

vasculogênese do músculo esquelético são bem definidos (Gustafsson e Kraus, 2001; 

Conwey et al., 2001). O músculo esquelético possui mais microvasos do que qualquer 

outro órgão e pode aumentar sua taxa metabólica entre 30-50 vezes; além disso, o 

crescimento capilar pode ocorrer em questão de dias após o início do treinamento físico 

(Egginton, 2009). Por outro lado, a angiogênese não ocorre normalmente no coração do 

adulto, o que resulta em grande controvérsia com relação ao aumento da densidade 

capilar no miocárdio com o treinamento físico. Em geral, os estudos têm demonstrado 

aumento da densidade capilar do miocárdio em animais jovens submetidos ao 

treinamento físico, mas ausência de alteração ou mesmo diminuição em animais 

adultos, embora o treinamento tivesse a duração de semanas ou meses (Brown, 2003).  

Em um estudo extenso que avaliou a cinética do crescimento capilar durante o 

treinamento contínuo, os autores observaram que a síntese vascular cardíaca e o 

remodelamento ocorreram nos animais jovens durante as três primeiras semanas do 

treinamento (White et al., 1998); assim, o crescimento capilar parece ser um fenômeno 

precoce e transitório do treinamento que provavelmente não pode ser observado em 

estudos de longa duração com análise de desfechos somente no final do protocolo 

experimental.  
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Os resultados do presente estudo indicam que, mesmo após um longo período de 

treinamento contínuo e intervalado, há ainda aumentos significativos na densidade 

capilar estrutural no miocárdio dos ratos exercitados, comparados com o grupo controle 

de animais sedentários. Além disso, embora o treinamento físico induza aumento da 

capilaridade no músculo esquelético e cardíaco, o aumento parece ser maior no 

ventrículo esquerdo (TC: 57% e TI: 53%) do que no músculo grácil (TC: 30% e TI: 

43%). O aumento da densidade capilar cardíaca parece ser independente da hipertrofia 

miocárdica que usualmente é resultado do treinamento crônico, caracterizado por 

aumentos de até 30% da massa ventricular sem alteração na proporção do colágeno 

extracelular (Duncker e Bache, 2008). Na verdade, a análise estereológica utilizada no 

presente estudo mostrou que a densidade de volume de capilares aumentou com relação 

à densidade de volume da massa ventricular (Mandarim, 2003). Este resultado indica 

que alterações no volume de miócito provavelmente não tiveram impacto na densidade 

capilar cardíaca.  

Essas adaptações crônicas podem conferir, ainda, efeitos protetores 

cardiovasculares clinicamente relevantes, quando a função endotelial se encontra 

comprometida. Apesar dos mecanismos responsáveis pelas alterações no crescimento 

capilar mediadas pelo treinamento físico não terem sido profundamente investigadas no 

presente estudo, é possível que as elevações freqüentes do estresse de cisalhamento em 

cada sessão de treinamento possam, uma vez repetidas ao longo de várias semanas, 

provocar importante efeito adaptativo vascular.  

Nós não observamos nenhuma alteração na expressão do VEGF mo músculo 

esquelético e no miocárdio nos ratos submetidos aos treinamentos contínuo e 

intervalado. No músculo esquelético, a resposta angiogênica durante o treinamento é um 

mecanismo de adaptação em resposta do aumento do fluxo sanguíneo e da captação de 

oxigênio. Um estudo anterior mostrou que existe uma associação positiva entre a 

expressão do VEGF e a razão capilar/fibra no músculo esquelético após três dias de 

treinamento (Hansen et al., 2010), assim como um aumento da expressão de VEGF no 

músculo esquelético. Entretanto, este efeito não foi mantido após treze semanas de 

treinamento (Amaral., et al 2008).  

O VEGF tem como função promover adaptações fisiológicas vasculares no 

miocárdio durante o treinamento físico, aumentando sua expressão no músculo cardíaco 
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total (Husain et al., 2004) e no ventrículo esquerdo (Iemitsu et al., 2006). O treinamento 

de intensidade moderada tipicamente resulta no aumento do VEGF, nos receptores do 

VEGF (KDR e Flt) e na expressão do RNAm de eNOS em ratos (Llyod et al., 2003); 

além disso, o treinamento contínuo também aumenta a expressão do VEGF no músculo 

esquelético em camundongos (Waters et al., 2004) e seres humanos (Gustafsson et al., 

1999). A expressão do VEGF começa a diminuir previamente ao aumento da 

capilaridade (Llyod et al., 2003), o que demonstra uma vez mais a importância desse 

evento precoce na regulação da angiogênese no treinamento físico.  

Considerando que no presente trabalho a expressão do VEGF foi avaliada 

unicamente no final do treinamento (13 semanas), é provável que uma eventual 

elevação precoce da expressão de VEGF que precede o aumento da densidade capilar 

não tenha sido observada. De maneira alternativa, é possível que o aumento da 

capilaridade diminua a expressão de proteínas angiogênicas no músculo esquelético e 

no miocárdio através de um mecanismo de contra-regulação negativa.  

Em camundongos deficientes em VEGF, a rarefação capilar no músculo 

esquelético e no coração está associada com uma redução severa na resistência aeróbia, 

sugerindo que o VEGF é necessário para a regulação da rede capilar  e do fluxo 

sanguíneo nas células musculares de animais adultos (Olfert et al., 2009). Além disso, 

vários estudos têm demonstrado que o treinamento contínuo crônico aumenta a 

expressão e atividade da enzima eNOS e, portanto, da biodisponibilidade de NO no 

miocárdio (Leung et al., 2008). O aumento de eNOS é resultado do aumento do estresse 

de cisalhamento, de hipóxia, da ação de  espécies reativas de oxigênio e liberação do 

VEGF (Amaral et al., 2008; Balligand et al., 2009; Husain, 2004; Iemitsu et al., 2006). 

No presente estudo, não houve aumento na expressão da eNOS no músculo 

esquelético após treinamento contínuo ou intervalado, mas isto provavelmente ocorreu 

porque a avaliação foi realizada apenas no final do treinamento. Surpreendentemente, a 

expressão de eNOS aumentou significativamente no ventrículo esquerdo no grupo de 

animais submetidos a treinamento intervalado após treze semanas de treinamento. 

Como o aumento da intensidade do treinamento aumenta o fluxo sanguíneo e o estresse 

de cisalhamento, e como a metodologia de treinamento intervalado envolve períodos 

repetitivos de alta intensidade de exercício, houve aumento da expressão de eNOS no 

miocárdio apenas em animais submetidos a treinamento intervalado. 
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Aumentos repetidos do estresse de cisalhamento têm sido associados a uma 

regulação positiva da eNOS em modelos experimentais in vitro (Laughlin et al., 2004; 

Niebauer e Cooke, 1996). Os treinamentos contínuo e intervalado são capazes de 

provocar modificações hemodinâmicas que contribuem para aumentos do estresse de 

cisalhamento em diversos leitos vasculares, podendo contribuir para o aumento da 

reatividade vascular observada após programas de exercício. 

Alguns investigadores sugerem, também, que o treinamento intervalado estaria 

associado com a regulação positiva de sistemas de neutralização dos radicais livres os 

quais inativariam as espécies reativas de oxigênio, prevenindo, consequentemente, sua 

interação com o NO e resultando em aumentos da biodisponibilidade do NO 

(McAllister et al., 2008). 

Uma interpretação alternativa desses resultados deve ser admitida. Considerando 

o padrão de expressão da eNOS, regulada não apenas no nível transcricional, mas 

também pós-transcricional (Yuan , 2006), é possível que interações complexas entre 

diferentes mediadores endógenos liberados durante o exercício agudo representem o 

estímulo para várias adaptações crônicas. Uma vez que espécies reativas de oxigênio 

podem regular positivamente a eNOS (Lauglhin e Roseguini, 2008), admite-se que a 

exposição repetitiva aos estímulos de alta intensidade durante o treinamento intervalado 

provoque adaptações fisiológicas crônicas a longo prazo no miocárdio, favorecendo a 

vasodilatação e, com isso, preservando a função cardíaca durante o treinamento. 

Inúmeras evidências demonstram que o treinamento contínuo encontra-se 

associado com aumento da expressão da eNOS e de reservas celulares anti-oxidantes no 

músculo esquelético e cardíaco (Laughlin et al., 2004; McAllister et al., 2008). Métodos 

de treinamento físico com intensidade moderada ou elevada, tem demonstrado a 

capacidade de aumentar as reservas anti-oxidantes e provocar adequado controle do 

estresse oxidativo (McAllister et al., 2008). O método de treinamento intervalado de 

alta intensidade, realizado em ratos por oito semanas, também foi capaz de aumentar a 

vasodilatação dependente de endotélio e aumentar o fluxo sangüíneo em arteríolas de 

segunda ordem, além de aumentar o conteúdo de eNOS em artérias do músculo 

gastrocnêmio desses animais (Laughlin et al., 2004). 

Atualmente, o treinamento de alta intensidade é padrão nos programas de 

reabilitação para pacientes com doenças cardiovasculares, mesmo para pacientes idosos 
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com disfunção cardiovascular, isto porque elevados volumes de trabalho podem ser 

alcançados com baixa incidência de eventos cardíacos (Kemi e Wisloff, 2009; Rognmo 

et al., 2004; Wisloff et al., 2007). Embora os benefícios do treinamento sejam bem 

conhecidos, a aderência aos programas de reabilitação tem sido um grande obstáculo 

(Dalye et al., 2002). Por esta razão, o regime da alternância do treinamento contínuo e 

intervalado pode ser considerado como um estímulo adicional para aumentar a adesão 

dos pacientes ao treinamento. 

Em grande parte, a prevenção das doenças vasculares depende de modificação 

no estilo de vida das populações nas sociedades modernas, com lugar de destaque para 

incorporação de diferentes métodos de treinamento físico, sendo que essa prática pode 

representar importante estímulo para manutenção da homeostase vascular. O educador 

físico tem fundamental importância na medida em que pode desempenhar importante 

função preventiva junto à população na incorporação de hábitos de vida saudáveis. 

Embora nossos dados tenham revelado informações fisiológicas importantes 

relativas ao treinamento contínuo e intervalado, existem algumas limitações do estudo 

que merecem ser discutidas. Por exemplo, não foi possível determinar se diferentes 

volumes de trabalho produzem efeitos microcirculatórios semelhantes. Adicionalmente, 

os níveis de expressão de VEGF e eNOS só puderam ser avaliados no final dos períodos 

de treinamento. Contudo, novas evidências foram fornecidas sobre semelhanças e 

diferenças entre as metodologias de treinamento físico de forma contínua e intervalada.  
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6 - Conclusão  

 

Diante dos resultados encontrados neste estudo, podemos concluir que tanto o 

treinamento contínuo quanto o intervalado, com a duração de treze semanas e volumes 

equivalentes de trabalho, induzem modificações funcionais e estruturais similares na 

microcirculação no músculo esquelético e no miocárdio de ratos saudáveis. Embora a 

expressão de VEGF não tenha sido alterada no músculo esquelético e cardíaco dos 

diferentes grupos experimentais, a expressão de eNOS no ventrículo esquerdo aumentou 

de forma significativa no grupo de animais treinados pelo método intervalado. Esta 

diferença na expressão da enzima eNOS no miocárdio provavelmente foi influenciada 

pelos períodos repetitivos de exercício de alta intensidade, estando possivelmente 

relacionada a uma melhora da função endotelial cardíaca. 

Os resultados demonstram igualmente que as adaptações promovidas pelo 

treinamento contínuo e intervalado são capazes de aumentar a capilarização e a função 

endotelial no músculo esquelético e no miocárdio de ratos saudáveis treinados e podem 

representar importante medida terapêutica na prevenção e tratamento de complicações 

cardiovasculares que envolvam a disfunção vascular, como por exemplo, na 

hipertensão, diabetes e insuficiência cardíaca. 

Os efeitos da elevada capacidade oxidativa observada nas metodologias de 

treinamento são bem esclarecidos e parecem estar envolvidos no desenvolvimento do 

aumento da resistência aeróbia e da atenuação do peso corporal. Neste sentido, mesmo 

ciente das limitações de correlação entre os resultados de modelos experimentais com 

animais para aplicabilidade clínica, demonstramos que o treinamento contínuo e 

intervalado pode, além dos efeitos positivos sobre o metabolismo, ser um programa 

alternativo de treinamento físico. 

Dessa forma, a prática regular dos diferentes métodos de treinamento aeróbios 

deve ser incorporada na população de diversas faixas etárias, em especial por indivíduos 

com fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiometabólicas. 

Em grande parte, a prevenção das doenças vasculares depende da modificação 

do estilo de vida populacional nas sociedades modernas, com um lugar de destaque para 
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incorporação de exercícios aeróbios regulares, e que esta prática pode representar 

importante estímulo para manutenção da homeostase vascular. 

Diante dos resultados encontrados, podemos inferir que a alternativa do 

treinamento intervalado possa ser incluída em um programa de treinamento físico, 

simultâneo ao treinamento contínuo (padrão-ouro), por representar um método eficaz na 

microcirculação e na capacidade oxidativa.  
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7-Perspectivas  

Os resultados promovem novos interesses e possibilidades de futuras 

investigações na área de fisiologia do exercício e biologia molecular abordando 

mecanismos fisiopatológicos como hipertensão e diabetes. Sob esse enfoque, é 

fundamental a identificação molecular dos níveis de HO, HIF, eritropoetina e SOD em 

diferentes grupamentos musculares exercitados, assim como no coração e rim com 

intuito de verificar eventuais alterações na expressão, no VEGF e de eNOS. 

Os resultados de investigações dessa natureza, ao lado da mensuração qualitativa 

do nível de diferentes intensidades e volumes de treinamento, poderão melhor elucidar 

os mecanismos de adaptações angiogênicas e bioquímicas, podendo elucidar 

mecanismos fisiopatológicos durante diferentes metodologias de treinamento. 

Adicionalmente, deve-se incentivar o desenvolvimento de protocolos que 

utilizam diferentes volumes e intensidades, para verificar a velocidade do fluxo de 

perfusão uma vez que os mesmos podem representar aproximação mais fidedigna na 

realidade fisiológica durante o exercício. 

Finalmente, a incorporação da idéia de que  eNOS é capaz de modificar a 

biogênese mitocondrial, e induzir aumento de enzimas do ciclo de Krebs e da cadeia de 

transporte de elétrons pode significar instigantes investigações de terapias que 

provoquem adaptações bioquímicas e vasculares e protejam o organismo contra os 

desafios impostos por diferentes processos fisiopatológicos. 
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