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Por ser considerada o fator responsável pela queda no desempenhoem situações de grande
exigência física, a fadiga éum tema – e um problema – dos mais importantes no contextodo
treinamento físico-esportivo.Na busca da determinação dos fatores responsáveis pela
fadiga,este livro apresenta uma síntese das informações disponíveissobre o tema em termos
metabólicos, bioenergéticos emoleculares. Para melhor caracterização e compreensão da
fadiga,propõe o uso da abordagem integrativa do desempenhofísico-esportivo, que tem como
base teórica a Teoria da Complexidadee a Teo ria das Redes, e destaca o papel da
termorregulaçãoe da endotermia como meios qualificados para explicara fadiga, mostrando
como esses fatores são efetivamente capazesde integrar aspectos metabólicos, bioenergéticos
e molecularesdo desempenho físico-esportivo.O livro foi escrito com o intuito de servir como
base para consultaem disciplinas de graduação e pós-graduação voltadas,em particular, para a
compreensão da resistência (endurance).

"The Master Keys of Healing is written by a true Master Healer. This is Alan Cohen at his very
best, a marvelous book. I think it should be called, "The Complete Guide to Spiritual and Bodily
Healing." It is a must-read for everyone, full of wisdom and practical advice. Alan reminds us so
clearly and eloquently that wellness is our natural state, and he guides us back to our
wholeness. This book is so appropriate at this time when the world is gripped by fear and
trepidation. I cannot sing enough praises about this fantastic book! I will be re-reading it many
times."~Dr. Catherine O'Connell, Family physician, Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery,
Diploma in Child Health, Diploma of the Royal College of Obstetricians and Gynecologists,
Member of the Royal College of General Practice, with Distinction."The Master Keys of Healing
is one of the most impactful and important books I have read in decades. As a busy clinician who
has worked with thousands of clients and many celebrities, I can say with complete conviction
that this book should be the required textbook for anyone going through any healing journey. It is
whole and holy in the truest sense, a timeless map of an ancient journey. As I read, I would
internally reference study after scientific study. It is scientifically valid. As someone who also
personally healed from two years of a chronic illness, it is a complete reflection of the internal
alchemy of true healing. I could not put this book down. Almost every sentence is highlighted.
This book is a Way Maker and a sacred Compass and I recommend it wholeheartedly with
compelling love."~Matt Lyon, Doctor of Chiropractic, Master's in Acupuncture and Oriental
Medicine, Chinese Herbal Medicine, and Functional Medicine"Alan Cohen is an author who
skillfully heals others with his soothing wisdom. After 40 years of serving as a doctor, I am still
amazed by the various keys of healing available. In this most helpful book, Alan shares many
examples of these keys and why healing is possible, available, and above all dependent on how



we choose between love and fear. In my busy clinic, hardly a day passes where I do not apply
what I learned from this book--which should be read for information, inspiration, and
application."~Dr. Peter Nieman, FRCP FAAP, President of the Alberta Chapter of the American
Academy of Pediatrics, holistic health coach, marathon runner, and author of Moving Forward"I
love this book, as I have loved all of Alan's books! Alan's great stories make the ideas very
concrete and clear. This book would make a great textbook for a course in healing or wellness
offered at a university--but it is also a great book for one's own self-study of healing and wellness
for people who want to heal themselves and/or stay well! This is a book I believe everyone
should read, especially at this time when fear is so rampant on the planet! Our whole country is
suffering from fear of epidemics, cancer, heart disease, drug addiction, depression, and suicide.
Alan makes it clear that the goal of healing the planet needs to begin with oneself, and "owning"
one's own divinity. We can experience our lives here as living in heaven, or hell. I'm choosing
heaven for myself, and for all of us!" ~Frances Delahanty, Ph.D., emeritus Professor, Pace
University, Pleasantville, NYCertified New York State Psychologist, Certified Holistic Life
Coach"Filled with many pearls of wisdom, this book is a must for those seeking healing and for
those in the healing profession. As a primary care physician for over forty years, I have noticed
the patients who are ultimately healed are those who actively collaborate with me in the healing
process. Alan reminds us of our own ability to heal ourselves and also reminds the healer of
their part in the shared process.~Teresa Reid, MD, FAAP, previous Associate Professor of
Pediatrics, University of Minnesota School of Medicine, Certified Holistic Life Coach --This text
refers to the paperback edition.
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EinsteinApresentaçãoFadiga é um problema importante no contexto do desempenho físico-
esportivo (DFE) e do treinamento físico-esportivo (TFE). É considerada o fator responsável pela
queda no desempenho em situação de grande exigência física. Para explicá-la, utiliza-se, com
frequência, a identificação de fatores responsáveis ou relacionados com sua manifestação no
organismo, por exemplo, a acidez metabólica elevada pelo exercício físico intenso. Embora
tenhamos à nossa disposição vários fatores, como esse, relacionados à fadiga, ainda não
sabemos qual o real significado desse termo.Neste livro, propomos a abordagem integrativa
baseada na Teoria da Complexidade e na Teoria das Redes, para melhor caracterizá-la e
compreendê-la. Como resultado da perda de complexidade orgânica e celular em razão da
realização do exercício físico ou do TFE, ocorre queda na eficiência bioenergética, resultando
em menor disponibilização de energia livre (energia útil) para a efetivação do exercício físico,
com concomitante indução de fadiga em virtude do aumento da temperatura corporal nessa
condição. Destacamos que esse problema pode ser exacerbado em ambientes com
temperaturas elevadas. Consideramos, neste livro, a termorregulação e a endotermia meios
mais qualificados para explicar a fadiga, porque integram aspectos metabólicos, bioenergéticos
e moleculares do DFE.Esta obra tem o propósito de mostrar aos aficionados por estudos do
Esporte e Educação Física, principalmente para os pesquisadores envolvidos com pesquisas
biodinâmicas do movimento humano, que a sua prática é muito mais do que a simples coleta e



análise de dados. O livro foi escrito com o intuito de servir como base para consulta em
disciplinas de graduação e pós-graduação que objetivem a compreensão da resistência
(endurance).PrefácioO presente livro tem por objetivo sintetizar informações disponíveis sobre
fadiga, exaustão e desempenho físico-esportivo (DFE) em termos metabólicos, bioenergéticos
e moleculares. Resultados de estudos sobre esses temas, nesse nível de análise, passaram por
grandes transformações nos últimos anos. Uma consequência disso é a constatação de que
problemas relacionados com DFE não podem ser explicados por fatores fisiológicos,
metabólicos e moleculares de forma isolada e fora do contexto em que o exercício físico é
realizado. Ou seja, o DFE não pode ser explicado por alguns poucos fatores considerados
limitantes ou determinantes. Outros estudos sobre percepção subjetiva do esforço físico,
influências da personalidade e da história de vida nas características funcionais do organismo
reforçam essa opinião.Uma consequência do treinamento físico-esportivo (TFE) orientado pela
tese dos fatores limitantes e determinantes do DFE é a ocorrência de perda progressiva da
complexidade estrutural e funcional do organismo, resultando em queda na sua responsividade
à sobrecarga do exercício físico. Como consequência, constata-se menor eficiência na
liberação e no aproveitamento bioenergético pelo organismo durante a realização do esforço
físico. Estudos sobre modificações negativas na eficiência bioenergética são descritos neste
livro no contexto da abordagem integrativa do DFE, que tem como base teórica a Teoria da
Complexidade e a Teoria das Redes. Diversos assuntos são discutidos neste livro para explicar
esse fenômeno, como flexibilidade fenotípica, reprogramação celular e alometria. Como a
queda na eficiência bioenergética do organismo nessa condição pode resultar em aumento na
temperatura corporal durante o exercício físico intenso, aspectos envolvendo termorregulação
do organismo e efeitos do calor sobre o DFE e o estresse oxidativo em exercícios físicos
prolongados são ressaltados neste livro.Para que o conteúdo aqui desenvolvido seja mais bem
aproveitado pelo leitor, recomendamos a consulta de textos básicos de Bioquímica,
Bioenergética e Metabolismo Celular, assim como os livros Metabolismo celular e exercício
físico e Dimensões biológicas do treinamento físico-esportivo. O leitor também poderá consultar
os Apêndices no final do livro, para informações adicionais referentes aos assuntos aqui
abordados. Nesses Apêndices, serão encontradas informações básicas sobre energia segundo
a Termodinâmica e a Bioenergética e assuntos sobre Metodologia da Pesquisa Científica, bem
como alguns aspectos sobre genética, epigenética e exercício físico.IntroduçãoSegundo
preceitos do treinamento físico-esportivo (TFE), para que o organismo eleve o desempenho
físico-esportivo (DFE) em modalidades esportivas específicas, o exercício físico deve ser
praticado de forma sistemática, combinado com repouso e alimentação adequados (Flueck e
Eilers, 2010). Nesse caso, o exercício físico deve atender às necessidades da especialização,
que se baseia em modelos científicos derivados das noções de proporcionalidade simples
entre estímulo e resposta e mecanicismo-reducionismo, porque é reconhecida pelos
pesquisadores a presença de fatores limitantes ou determinantes do desempenho no
organismo de indivíduos praticantes do TFE (Capelli e Ferretti, 2011).Proporcionalidade entre



estímulo e resposta significa que, para cada valor de sobrecarga imposta ao atleta, um valor
correspondente de resposta é desencadeado pelo seu organismo (Figura I.1). Nesse caso,
observa-se que a relação entre estímulo e resposta retratada em gráfico no plano cartesiano
resulta em coeficiente angular da reta (coeficiente b) igual ou muito próximo de 1,0. Outra
premissa do TFE é a de que os efeitos propiciados ao organismo em longo prazo no DFE são o
resultado do somatório dos efeitos individualizados de cada sessão de treinamento. Ou seja, o
efeito crônico do TFE sobre o DFE resulta de estímulos agudos propiciados pelas sessões
diárias de TFE.Figura I.1 – Relações lineares (isométricas) e não lineares (alométricas) entre as
variáveis x (tempo) e y (desempenho).Escala isométrica: aplica-se às figuras que apresentam a
mesma proporção em todos os tamanhos (figuras geométricas).Escala alométrica: aplica-se às
figuras que apresentam mudanças em suas proporções em função do tamanho.Em termos
acadêmicos, tipos de pesquisas baseadas nessas premissas são prevalentes em projetos
destinados ao estudo de capacidades físicas como a força, a resistência (endurance) e a
velocidade, porque fatores relacionados a potências metabólicas e fisiológicas, do ponto de
vista aeróbio e anaeróbio, são considerados limitantes ou determinantes do DFE em
modalidades esportivas específicas em que essas capacidades físicas predominam (Flueck e
Eilers, 2010; Coyle, 1999). Por exemplo, em uma corrida de maratona, considera-se a potência
aeróbia e as variáveis relacionadas determinantes ou limitantes do DFE; ao passo que em
atividades físicas curtas realizadas rapidamente, como em uma corrida de 100 m rasos, a
potência anaeróbia e as variáveis relacionadas são os fatores mais importantes para o DFE
(Reilly, Morris e Whyte, 2009).Neste livro, o interesse maior é por atividades físicas em que a
potência aeróbia predomina, sendo discutidas as variáveis consideradas preditoras do DFE em
atividades físicas prolongadas, como o consumo máximo de oxigênio (O2) (VO2máx), a
economia de corrida e o limiar anaeróbio. Outras variáveis relacionadas ao VO2máx, como o
percentual de intensidade de exercício em relação ao VO2máx (%VO2máx) e a potência crítica
(PC) também serão aqui discutidas, embora não de maneira detalhada. O limiar anaeróbio
também não será discutido em detalhes nesta obra, uma vez que já o fizemos em outra
publicação (Pereira e Souza Jr., 2011).Em termos bioenergéticos, fontes endógenas de
substratos são também consideradas fatores importantes para o DFE, porque são os meios
pelos quais as necessidades energéticas do organismo são atendidas durante a realização do
esforço físico. Essas fontes são representadas principalmente pela fosfocreatina (PCr) e pelos
carboidratos (CHO), porque servem como substratos para a produção rápida de moléculas de
trifosfato de adenosina (ATP) (Figura I.2), que é a fonte imediata de energia necessária à
realização de trabalhos diversos pelas células do organismo (Storey, 1992).Figura I.2 –
Bioenergética celular.Molécula de ATP. A hidrólise do ATP libera em torno de 30,5 quilojoules
(kJ) de energia. Alguns pesquisadores creditam isso à falta de energia liberada do ATP como o
fator responsável pela fadiga durante o exercício físico.Como a quantidade de ATP intracelular é
pequena, durando apenas poucos segundos durante a contração muscular, sua regeneração
deve ocorrer continuamente nas células. Na verdade, estima-se que, em repouso, a



concentração intracelular de ATP seja da ordem de 8 mmol.kg-1 de tecido, ao passo que os
valores estimados para a PCr intracelular sejam por volta de 26 mmol.kg-1 (Baker, McCormick e
Robergs, 2010). Portanto, quando as necessidades bioenergéticas específicas do organismo
encontram-se elevadas, ocorre aumento acentuado no fluxo de ATP intracelular, com utilização
concomitante de substratos destinados à sua regeneração (Dzeja e Terzic, 2003). Além disso, a
molécula de ATP tem cargas negativas na sua estrutura em pH fisiológico, podendo limitar
sensivelmente sua difusão entre os compartimentos celulares.Para diminuir a ocorrência desse
problema, moléculas de ATP encontram-se associadas ao magnésio ou são transportadas no
meio intracelular por lançadeiras de PCr (Dzeja e Terzic, 2003). A presença dessa forma de
distribuição bioenergética pelas células do organismo, de forma controlada a partir do ATP
produzido intramitocondrialmente e na via glicolítica, para sítios de seu consumo, como no caso
da contração muscular (Gabr et al., 2011), pode explicar os efeitos positivos do consumo
adicional de creatina verificados na realização de atividades físicas curtas e rápidas e, mais
recentemente, também em atividades físicas prolongadas (Malin e Cotugna, 2008). Foi
demonstrado, nesse processo, que a Na+-K+-ATPase utiliza preferencialmente ATP derivado
da via glicolítica, com participação efetiva de lançadeiras de PCr. É aceito que, quando o
músculo esquelético encontra-se depletado de PCr ou seus valores são bastante reduzidos, o
fosfato inorgânico adentra o retículo sarcoplasmático e sequestra cálcio, prevenindo sua
liberação para a contração muscular e ativação metabólica (Ørtenblad, Westerblad e Nielsen,
2013).Alguns autores sugeriram a baixa disponibilidade de energia na forma de ATP para a
contração muscular como o principal fator envolvido com fadiga (Allen, Lamb e Westerblad,
2018; Locke e Kinsey, 2008). Por exemplo, para Ament e Verkerke (2009), qualquer exercício
físico é uma atividade que consome energia, que, mais cedo ou mais tarde, esvaziará os
estoques de substratos e de energia do nosso corpo. Contudo, sabe-se hoje que o ATP não
restringe o DFE, uma vez que sua concentração e a de outros substratos não são reduzidas no
meio intracelular durante a realização do exercício físico intenso a ponto de serem
responsabilizadas por esse fenômeno (Noakes, 2000). Inclusive, estudos sobre fadiga
utilizando fibras musculares isoladas demonstraram que, mesmo quando se constata sua
ocorrência, a utilização de estímulos adicionais com substâncias estimulantes da contração
muscular ou a adição de estímulos mais potentes acabam resultando no prolongamento da
atividade contrátil.De fato, alguns estudos revisados em 2005 demonstraram que a quantidade
muscular de ATP raramente diminui abaixo de 40% dos valores de repouso após o exercício
físico intenso (Abbiss e Laursen, 2005). Esse fenômeno se estabelece no organismo em
exercício físico intenso mesmo com a demanda por ATP sendo aumentada em mais de 1.000
vezes em comparação ao repouso (Baker, McCormick e Robergs, 2010). Por exemplo, a
concentração de ATP muscular diminui somente entre 1 e 2 mmol.kg-1 de tecido durante essa
condição, e, em situações extremas, não chega sequer a diminuir abaixo de 5 mmol.kg-1
(Baker, McCormick e Robergs, 2010). Portanto, se o metabolismo celular utiliza energia
presente em intermediários de vias metabólicas para produzir ATP sem que resulte em queda



acentuada em sua concentração intracelular, é possível afirmar que a fadiga pode ocorrer sem
que se note deficit acentuado de substratos no organismo, uma vez que esses intermediários
são oriundos de substratos como o glicogênio muscular (Ørtenblad, Westerblad e Nielsen,
2013).Evidências como essas fizeram alguns autores considerarem o organismo em exercício
físico um sistema dinâmico altamente estável, uma vez que sua concentração intracelular de
ATP assim permanece mesmo em intenso catabolismo de substratos (Hochachka e
McClelland, 1997). Outro substrato importante que se mantém estável no interior muscular é o
oxigênio (O2) (Hochachka e McClelland, 1997).Mesmo assim, há possibilidade de que a
energia disponibilizada a partir do ATP possa sofrer redução quanto à sua eficiência e
prejudicar o processo de contração muscular (Baker, McCormick e Robergs, 2010; Myburgh,
2004a, 2004b). Além disso, a velocidade com que intermediários fluem pela via metabólica
também pode ser reduzida em razão da queda na disponibilidade de substratos.No organismo,
o glicogênio encontra-se presente no fígado e no músculo esquelético. A importância do
glicogênio para a funcionalidade muscular durante o exercício físico é aceita há mais de meio
século, com essa condição sendo comprometida quando os estoques de glicogênio se
encontram reduzidos, mesmo se outros substratos estiverem disponíveis. No final da década de
1960, foi demonstrada grande relação entre a capacidade para resistência (endurance) e o
conteúdo muscular de glicogênio, com perda de condição para a manutenção do exercício
físico se os estoques de glicogênio são exauridos do organismo. Mais recentemente,
informações adicionais consideram o glicogênio muscular não somente uma molécula
relacionada com estoque de energia, mas, também, uma molécula dinâmica que regula e
controla funções celulares, funcionando como sinal regulador da atividade enzimática, função
proteica, expressão gênica e modificações funcionais e estruturais em razão do exercício físico
(Ørtenblad, Westerblad e Nielsen, 2013).Estudos in vivo e in vitro demonstraram que existe
grande associação entre baixos valores musculares de glicogênio e queda na função muscular
mesmo após o período de recuperação, quando valores de ATP se encontram normalizados. A
importância do glicogênio muscular levou diversos pesquisadores a concluírem por meio de
seus estudos que (Noakes, 2012):§o conteúdo de glicogênio encontra-se reduzido após a
contração muscular, sendo esse fato relacionado com a fadiga;§a síntese de glicogênio é
elevada após sua depleção (supercompensação);§o glicogênio é o substrato mais importante
em atividades físicas realizadas em grande intensidade;§o glicogênio é fator decisivo da
capacidade de sustentar exercícios físicos por longo tempo. Mesmo assim, existem casos em
que o organismo em exercício físico pode entrar em fadiga sem que o glicogênio muscular seja
totalmente depletado.Aproximadamente 400 mM de glicose são estocados em 0,01 µM de
glicogênio hepático, e cada molécula de glicogênio pode conter aproximadamente 55.000
resíduos de glicose em uma área de 8.000 nm3. Três pools distintos de moléculas de glicogênio
foram reconhecidos:§glicogênio subsarcolemal, imediatamente abaixo do
sarcolema;§glicogênio intermiofibrilar, localizado entre as fibras musculares, perto das
mitocôndrias e do retículo sarcoplasmático; além disso, quanto a esses dados, convém



ressaltar que as mitocôndrias se encontram localizadas exatamente nessas regiões do tecido
muscular, sendo denominadas mitocôndrias subsarcolemais e intermiofibrilares (Lundby e
Jacobs, 2016);§glicogênio intramiofibrilar.A maior quantidade de glicogênio muscular (75%)
encontra-se no espaço intermiofibrilar, e de 5% a 15% correspondem aos valores de glicogênio
intramiofibrilar e subsarcolemal (Ørtenblad, Westerblad e Nielsen, 2013).O pool intramiofibrilar
está posicionado para prover carboidratos para a formação de pontes entre a actina e a miosina
durante a contração muscular, sendo preferencialmente depletado durante o exercício físico
intenso. Esse pool de glicogênio está correlacionado com fadiga muscular. Em contrapartida, a
depleção do conteúdo intermiofibrilar correlaciona-se com o tempo de relaxamento da fibra
muscular, significando que é fator importante na repolarização dos túbulos T em razão do
provimento energético para as enzimas Na+-K+-ATPase e Ca2+-ATPase do retículo
sarcoplasmático. Atualmente, não se sabe muito bem qual a importância da fração
subsarcolemal de glicogênio para a indução de fadiga durante o exercício físico, mas há
indícios de que possa estar relacionada à sensibilidade ao exercício físico e à nutrição como
forma de sinalização intracelular (Issurin, 2013; Philp, Hargreaves e Baar, 2012).A depleção de
glicogênio resulta em aumento na liberação sistêmica de aminoácidos em razão da proteólise
muscular, do aumento no catabolismo de lipídios e da menor oxidação de piruvato. Outra
modificação reportada nessa condição é o aumento na concentração plasmática de ácidos
graxos, epinefrina e cortisol entre 90 e 120 min de exercício físico. Portanto, baixos valores
teciduais de glicogênio induzem diversas modificações no metabolismo em razão de seus
efeitos sinalizadores que podem estar envolvidos com modificações induzidas no organismo
pelo TFE (Philp, Hargreaves e Baar, 2012).Foi demonstrado que o exercício físico realizado
com baixos valores musculares de glicogênio, independentemente do estado de treinamento,
eleva a condição do organismo para oxidação de ácidos graxos de forma mais significativa, em
comparação com a condição de normalidade do glicogênio muscular. O lado negativo desse
procedimento para o organismo é a indução de estresse hiperosmótico (que resulta em grande
estresse fisiológico) em razão da queda na quantidade de água associada ao glicogênio. O
conteúdo de glicogênio muscular pode, dessa forma, regular a tensão osmótica celular. A
queda na pressão osmótica no meio intracelular pode resultar em maior síntese de glicogênio
que corrige esse problema (Issurin, 2013; Philp, Hargreaves e Baar, 2012).Ácido láctico é um
produto metabólico importante durante a contração muscular intensa, que tem como substrato
o glicogênio muscular. O ácido láctico sofre dissociação em pH fisiológico em lactato e H+. Para
atividades curtas realizadas rapidamente, há muito tempo, considera-se a acidez metabólica
um fator essencial para indução de fadiga (Noakes, 2012). Contudo, o envolvimento da acidez
metabólica com a fadiga tem sido estudado em condições laboratoriais que não retratam a
normalidade fisiológica encontrada em um organismo vivo. Isso significa que os efeitos
negativos da acidez metabólica no DFE somente foram verificados na forma de queda na
potência da contração muscular quando os experimentos foram realizados em condições não
fisiológicas de temperatura. De fato, apesar de o experimento ter demonstrado efeitos negativos



da acidez intracelular sobre a contração muscular em baixas temperaturas (10 °C), não se
observou esse mesmo efeito em temperaturas mais elevadas (30 °C), mostrando que a acidez
exerce poucos efeitos sobre a fadiga em condições próximas do normal (Pate et al., 1995). Em
geral, a temperatura do músculo esquelético situa-se por volta de 32 °C in vivo em repouso,
podendo elevar-se acima de 40 °C durante o exercício físico prolongado intenso. Isso significa
que a acidez ou, por exemplo, a verificação dos efeitos do fosfato inorgânico sobre a indução de
fadiga, não são relevantes quando estudados em condições fisiológicas de temperatura (Allen,
Lamb e Westerblad, 2008; Westerblad, Bruton e Katz, 2010).Outros estudos realizados com o
objetivo de avaliar os efeitos da acidez sobre a funcionalidade metabólica mostraram que essa
condição não afeta negativamente a atividade da glicólise nem a da glicogenólise (Bangsbo et
al., 1996). Ou seja, enzimas dessas vias metabólicas não são afetadas pela acidez metabólica
de maneira significativa durante o exercício físico intenso. Além disso, existem dados que
ressaltam a importância da acidez metabólica para a preservação da excitabilidade muscular
durante a contração muscular (Pedersen et al., 2004). Essas constatações fizeram alguns
autores considerarem o envolvimento do lactato com a fadiga um problema de incompreensão
na aplicação de princípios científicos no estudo do DFE (Morton, Doran e MacLaren, 2008).
Além disso, para alguns pesquisadores, o lactato não se caracteriza como a principal fonte de H
+ durante o exercício físico intenso (Cairns, 2006; Robergs, Ghiasvand e Parker, 2004).Um fator
historicamente considerado como responsável pela maior produção de lactato durante o
exercício físico intenso e, consequentemente, de H+, é a indução de anaerobiose tecidual
nessa condição. Entretanto, o paradoxo do lactato é um fenômeno que contraria essas
expectativas. Por exemplo, o exercício realizado em grandes altitudes produz, inicialmente,
grande quantidade de lactato muscular em comparação com o realizado ao nível do mar, mas,
com a aclimatização, o mesmo esforço físico resulta em queda na sua produção ou passa a
produzir valores similares aos obtidos ao nível do mar. Outra constatação é a queda na
produção de lactato muscular com o exercício prolongado nesse meio ambiente hipóxico.
Durante o exercício físico intenso, a concentração sanguínea de lactato declina linearmente
com a elevação da altitude. Isso também ocorre se o exercício for realizado até a exaustão.
Nenhum mecanismo isolado foi até agora capaz de explicar esse fenômeno (Issurin,
2013).Outra proposta de substâncias envolvidas com a fadiga diz respeito às espécies reativas
de O2 (EROs). Essas espécies químicas causam lesões oxidativas em diversas moléculas do
organismo, podendo, como consequência, causar restrições ao DFE. Contudo, quando
produzidas em pequenas quantidades pelo metabolismo celular em estado basal ou durante o
exercício moderado, estimulam a força da contração muscular e a síntese de enzimas
antioxidantes, assim como podem atuar como sinalizadoras efetivas para as respostas
fisiológicas e metabólicas que acompanham o estímulo do exercício físico. Entretanto, é
possível que prejudiquem essas propriedades quando produzidas em altas quantidades na
condição de exercício físico intenso (Debold, 2012; Camera, Smiles e Hawley, 2016). Ou seja,
somente quando são produzidas em condições suprafisiológicas de esforço físico que podem



contribuir para queda no DFE.Como EROs são importantes para a funcionalidade orgânica e
celular em condições metabólicas estáveis, o consumo excessivo de antioxidantes químicos
(vitaminas C e E, por exemplo) pode ocasionar modificações prejudiciais à funcionalidade do
organismo nessa condição. Além disso, as evidências disponíveis não suportam as
recomendações atuais de que o consumo de antioxidantes melhora o desempenho e a
recuperação após o esforço físico (Hernandez, Cheng e Westerblad, 2012). Na verdade, os
dados atuais são de que o consumo de antioxidantes químicos em conjunto com o TFE pode
promover queda na resposta do organismo ao estímulo do exercício físico. Ou seja, cogita-se
hoje que EROs possam exercer importante função na sinalização intracelular (Camera, Smiles
e Hawley, 2016).Pelos resultados obtidos nesses estudos, a fadiga ocorrida no organismo em
razão do exercício físico intenso tem sido considerada uma manifestação que se caracteriza por
ser um fenômeno biológico complexo, não podendo, como consequência, ser explicado por
modelos envolvendo proporcionalidade simples entre estímulo e resposta ou por alguma forma
isolada de mecanismo. Dessa forma, alguns pesquisadores começaram a enfatizar a
necessidade de estudar a fadiga de forma integrada, e a maior contribuição de pesquisas sobre
esse problema seria a de compreender como esses mecanismos trabalham conjuntamente na
sua manifestação (McKenna e Hargreaves, 2008) (Boxe I.1).Boxe I.1 – Fatores investigados
envolvendo a fadiga no exercício físico prolongadoFadiga: entendida como a queda no
desenvolvimento da força muscular, é dividida em fadiga central e periférica.§Eletrólitos: sódio,
potássio, cálcio etc.§Produtos: EROs, amônia, serotonina etc.§Combustíveis: carboidratos,
aminoácidos e lipídios.O Modelo da Catástrofe sugere que a fadiga é resultante de falta de
energia para sustentar o exercício físico intenso.PARTE 1Estudos da fadiga e da exaustãoNesta
parte, serão definidos conceitos como os de resistência (endurance), fadiga, exaustão,
consumo máximo de oxigênio (VO2máx) e eficiência de trabalho. O objetivo da parte inicial do
livro é mostrar que estudos sobre fadiga, exaustão e desempenho físico-esportivo (DFE)
resultam de abordagem baseada nos fatores limitantes e determinantes do DFE. Outro assunto
relacionado a esses conceitos encontra-se no Apêndice II, no qual se qualifica como
teleológica a explicação do DFE baseada em economia de corrida.1 Definição de resistênciaNo
Esporte, a locomoção ocorre de maneira organizada em competições, como as de atletismo,
sendo a velocidade com que são realizadas considerada fator crucial para se avaliar o
desempenho físico-esportivo (DFE). Em condições naturais (ecológicas), a velocidade
manifesta-se das seguintes formas:§Velocidade episódica: relacionada com pequenos
instantes de deslocamentos em alta velocidade. Por exemplo, o guepardo quando tenta abater
a presa em fuga bem-sucedida.§Velocidade máxima: considerada como o trabalho realizado
até ser interrompido por falta de condições que o possam sustentar por longo tempo, sendo
normalmente mensurada como distância percorrida por unidade de tempo (m.s-1). Após a
saída dos 100 m rasos, por exemplo, a velocidade máxima é atingida por volta dos 30 m a 40 m,
quando começa a se estabilizar e a declinar posteriormente nos últimos 30 m. O valor da
velocidade máxima que alguns animais conseguem atingir em curto espaço de tempo é



significativamente superior ao atingido por seres humanos (Steudel-Numbers e Wall--Scheffler,
2009). Por exemplo, para distâncias inferiores a 1 km, a velocidade dos seres humanos é de
cerca de 10 m.s-1, ao passo que as velocidades do leão e do guepardo são de 30 e 35 m.s-1,
respectivamente (Lieberman et al., 2007).Figura 1.1 – Classificações da
velocidade.§Resistência: se manifesta como a maior velocidade que um animal consegue
sustentar durante a corrida, de forma que, quanto maior for o tempo de duração para esse valor
de velocidade, maior será a resistência (Lieberman e Bramble, 2007). Ou seja, se um de dois
atletas corre uma maratona mantendo a velocidade nos valores de 5,6 m.s-1 até o final da
prova, e o outro a realiza na velocidade sustentada de 6,0 m.s-1, o segundo tem maior
resistência. A máxima velocidade que um corredor pode manter em determinada distância (Vd)
é obtida mediante a seguinte equação:Vd = Emáx.Cr-1 = (Fd × VO2máx).Cr-1Em que: Cr é o
custo energético da corrida (parâmetro que quantifica a eco-nomia de corrida); Emáx é a
potência metabólica máxima sustentável; Fd é a fração do VO2máx que pode ser sustentada
durante a corrida. Quando Emáx = VO2máx, Fd = 1; quando Emáx < VO2máx, Fd < 1 (Tam et
al., 2012).Seres humanos são bastante capazes de realizar atividades físicas com velocidade
sustentada por longo tempo. Por exemplo, maratonistas conseguem manter a velocidade de 5,6
m.s-1 por mais de 2 h. Outro fato importante que confirma grande capacidade para resistência
em humanos são as melhorias constatadas nos resultados da Maratona de Berlim nos últimos
anos. Por exemplo, em 1990 os 50 melhores resultados do ano foram, em média, 2h13min1s,
significando uma velocidade média de 5,287 m.s-1 ou 19,03 km.h-1. O desempenho
equivalente em 2010 foi de 2h08min25s e a velocidade média de 5,476 m.s-1 ou 19,72 km.h-1.
Isso representou um aumento de 3,58% no desempenho em comparação a 20 anos antes.O
que é mais notável é a responsabilidade atribuída aos atletas quenianos por esse aumento nos
valores relatados. Em 2010 havia 30 quenianos no topo da lista dos 50 melhores corredores de
maratona e 108 entre os 200 melhores. A mesma tendência se aplica aos resultados da meia
maratona (Tam et al., 2012). Além disso, quenianos podem realizar atividades que somam,
juntas, em torno de 30 km.dia-1; a título de comparação, a hiena e o cachorro africano realizam
atividades que somam entre 10 e 30 km.dia-1 (Bramble e Lieberman, 2004; Steudel-Numbers,
Weaver e Wall-Scheffler, 2007). Em vista desses números, supõe-se que nossa capacidade
para o exercício físico submáximo realizado por longo tempo pode ter tido grande importância
evolutiva para a espécie (Berg, 2003).Apesar de muitos trabalhos ressaltarem a importância da
constância da velocidade e, portanto, da constância na potência do trabalho metabólico e
fisiológico, maratonistas geralmente apresentam variação no padrão de corrida que pode ser
da ordem de 5% ou mais. Além disso, há grande dificuldade por parte dos corredores em
manter sua velocidade de forma constante durante o evento em razão da temperatura, das
características do relevo e da resistência do ar, assim como da própria duração e dinâmica de
variação ocorrida no ritmo com que a prova transcorre (Abbiss e Laursen, 2008).Por exemplo,
Ronaldo da Costa, corredor brasileiro que realizou o DFE mais rápido na maratona sem
considerar corredores africanos (2h06min00s), apresentou como ritmo na primeira metade da



corrida o tempo de 1h04min42s e de 1h01min23s na segunda parte, na cadência de 3
min.km-1. Já o corredor Haile Gebrselassie fez entre 2min58s02d e 2min53s08d por quilômetro,
quando estabeleceu o novo recorde mundial (2h03min59s) para a prova (Millet e Girard, 2011).
Posteriormente, o queniano Patrick Makau Musyoki estabeleceu uma nova marca para a
maratona com o tempo de 2h03min38s, no ritmo médio entre 2min55s e 2min56s por
quilômetro. Em setembro de 2014, em Berlim, o queniano Dennis Kimetto qubrou o recorde da
maratona, ao fazer a prova em 2h02min57s, tornando-se o primeiro atleta a cobrir a distância
abaixo das 2h03min.Makau, Gebrselassie e Kimetto estabeleceram seus recordes na Maratona
de Berlim em uma época em que as temperaturas variam entre 9 e 18 °C. Hoje, os efeitos da
temperatura ambiente sobre o DFE na maratona encontram-se sob intensa investigação. Esses
estudos serão discutidos posteriormente neste livro. Em razão do relevo do local em que as
provas de maratona são realizadas ser bastante diverso, normalmente não se considera esse
resultado como recorde, mas como a melhor marca estabelecida até o presente
momento.Tabela 1.1 – Resistência e velocidade: comparação entre homens e
animaisResistênciaVelocidade (100 m rasos)Maratonistas de outros países5,6 m/s, por mais de
2 hFlorence Griffith Joyner (10,49 s)9,53 m.s-1Quenianos30 km/diaUsain Bolt (9,58 s)10,43
m.s-1Cão-selvagem--africano (mabeco)10 km/diaLeão30 m.s-1Hiena20 km/diaGuepardo35
m.s-1.O quadrúpede é bem mais rápido que o homem (bípede)..A ocorrência de fadiga é
considerada o fator que impede o aumento contínuo na velocidade durante a corrida ou sua
sustentação em altos valores por longo tempo. Segundo os modelos antecipativo e
psicobiológico da fadiga, que serão descritos posteriormente neste livro, o estresse causado no
organismo pelo exercício físico não é considerado um tipo qualquer de estímulo que altera a
funcionalidade do organismo, uma vez que essas alterações podem ocorrer sem que o
estresse seja constatado (Koolhaas et al., 2011). Nesse caso, o conceito de resistência como o
“máximo valor de trabalho sustentado”, ou seja, “a máxima capacidade aeróbia de trabalho”
que animais e humanos podem sustentar, é fundamental na compreensão da fadiga, da
exaustão e do estresse. De fato, na sua interação com o meio ambiente e com os fatores que
causam estresse, a máxima disponibilização de energia que pode ser sustentada pela atividade
metabólica de um organismo que se alimenta adequadamente para se manter em balanço
energético é denominada teto metabólico (metabolic ceiling) (Piersma, 2011) (Figura
1.2).Figura 1.2 – Escopo metabólico.Ao contrário da taxa metabólica máxima avaliada por meio
de quantificações do VO2máx, trabalho máximo sustentado refere-se à realização do esforço
físico sem a incidência de fadiga. Ou seja, considera-se que, no trabalho máximo sustentado,
ainda há possibilidade de manutenção de balanço energético pelo organismo. Contudo, em
razão dos problemas na avaliação do VO2máx em condições experimentais, que serão
descritos posteriormente neste livro, mesmo seus valores são considerados submáximos,
podendo, dessa forma, situarem-se ainda nos limites do trabalho máximo sustentado. A
capacidade ótima de trabalho é considerada o nível de desempenho bioenergético que, uma
vez ultrapassado, pode impor ao organismo elevado risco de morte por fadiga, infecção e



predação, no caso dos animais.Animais e humanos que ignoram essa condição podem
vivenciar aumentos repentinos em fatores de risco para a morte súbita, havendo a possibilidade
de que essa condição possa ocorrer com certa frequência no Esporte, uma vez que a
capacidade ótima de trabalho é sempre ultrapassada em competições esportivas. Na verdade,
relações entre aumento repentino na funcionalidade de órgãos com queda no desempenho e
mortalidade associada com dispêndio energético já foram relatadas em termos ecológicos e
esportivos. Essa situação pode explicar o porquê de animais serem relutantes em ultrapassar
os limites de suas capacidades máximas de desempenho. Isso também se aplica aos eventos
destinados a avaliar o VO2máx ou induzir fadiga (exaustão) em estudos laboratoriais.Animais
altamente treinados podem manter por alguns minutos os valores de produção energética em
torno de 20-30 vezes o metabolismo basal, ao passo que o nível de atividade a ser exercida por
1 h ou mais raramente excede 15 vezes o metabolismo basal (Piersma, 2011). Em lobos e cães,
foi constatada a possibilidade de que o exercício físico realizado com bases bioenergéticas em
processos aeróbios pode ser sustentado por alguns minutos no valor de 32 vezes o
metabolismo basal, e acima de 20 vezes por cavalos de corrida. A manutenção do exercício no
VO2máx pode exceder 15 min independentemente do seu valor (Billat et al., 2013). Em
contrapartida, humanos e alguns vertebrados, por serem capazes de utilizar fontes
bioenergéticas derivadas do metabolismo anaeróbio, podem atingir, por alguns segundos, nível
de dispêndio bioenergético superior a 100 vezes a taxa metabólica basal. Ainda não se
compreendeu totalmente como a variação na locomoção afeta o uso de energia durante esse
comportamento ou como a seleção desse comportamento afeta a economia de movimento
(Pereira, 2014).O intervalo de tempo durante o qual um animal consegue sustentar determinado
valor de atividade metabólica máxima é bastante limitado, pois assim que o intervalo aumenta,
a atividade metabólica máxima declina em razão da queda ocorrida na velocidade com que
substratos são utilizados como fonte bioenergética. Portanto, fatores envolvendo o oferecimento
de substratos por órgãos do sistema digestório e sua capacidade de captação e
processamento por órgãos periféricos, como o músculo esquelético, podem explicar a
presença de valor-limite para a atividade aeróbia sustentada por muito tempo, além de outros
fatores envolvidos, como, por exemplo, a queda constatada na eficiência bioenergética nessa
condição. A queda nos valores dessa variável durante o exercício físico prolongado intenso
eleva o catabolismo de substratos metabólicos e resulta em elevação na temperatura corporal
(Kadenbach, 2003).O valor da taxa metabólica quando humanos estão em estado de repouso
pode variar grandemente em razão de diversos fatores (tamanho corporal, gênero e idade, por
exemplo). Um trabalho realizado por Henry (2005) envolvendo a análise de 10.552 dados sobre
taxa metabólica de humanos revelou que, para homens caucasianos, a taxa metabólica basal
de 6-7 MJ.dia-1 representa uma estimativa apropriada. Entretanto, levando-se em conta a
massa corporal magra, ainda se nota grande variação no metabolismo basal de sedentários. Na
verdade, dois indivíduos com a mesma massa corporal magra podem diferir no metabolismo
basal em 3 MJ.dia-1, mesmo com a correção do tipo de tecido predominante na massa



corporal.Durante a realização do trabalho físico sustentado, exploradores dos polos da Terra
apresentaram 4 vezes os valores sugeridos por Henry (2005), ao passo que atletas bem
nutridos participantes do Tour de France e esquiadores cross country excedem ainda mais
esses valores, chegando próximos de 5 vezes o valor da taxa metabólica basal (Piersma,
2011). Em mamíferos e aves, tanto valores basais de consumo de oxigênio (O2) como seus
valores máximos são cerca de 6 a 10 vezes maiores que aqueles registrados para répteis com
a mesma massa corporal e temperatura (Bennett, 1991). Na verdade, poucos trabalhos
investigaram os efeitos do exercício físico sustentado por aves e mamíferos em que a atividade
metabólica sustentada superou o valor de 5 vezes a taxa metabólica basal (Figura 1.3).Figura
1.3 – Máximo valor de trabalho sustentado (5 vezes o metabolismo basal).Dessa forma, um
escopo metabólico de trabalho sustentado no valor de 5 vezes o metabolismo basal parece
representar uma primeira possibilidade quanto a ser o valor máximo de atividade metabólica e
fisiológica que pode ser sustentado pelo organismo em termos bioenergéticos, sem que sua
integridade estrutural e funcional seja comprometida. Nesse caso, é como se nos
comportássemos como quando estamos dirigindo nosso carro, que normalmente opera abaixo
de suas capacidades mecânicas máximas. Assim, asseguramos que a capacidade ótima de
trabalho raramente seja ultrapassada em 5 vezes a taxa metabólica basal. Portanto, animais
vivem rotineiramente suas vidas bem abaixo de suas capacidades fisiológicas (Piersma,
2011).Escopo aeróbio é a medida do quanto um organismo pode elevar a taxa metabólica
acima do metabolismo basal. Escopo aeróbio fatorial (EAF) é a magnitude existente entre os
valores mínimos (metabolismo basal) e máximos (VO2máx) da taxa metabólica (Bishop, 1999).
É a razão entre a máxima taxa metabólica possível e o metabolismo basal. Já escopo aeróbio
absoluto é a diferença aritmética entre essas mesmas taxas. Grande escopo aeróbio propicia
que a velocidade de movimento possa ser sustentada durante o exercício sem recorrer de
maneira significativa a fontes anaeróbias suplementares (Markovic, Vucetic e Nevill, 2007).O
EAF varia com grande magnitude, com o valor de 4 para roedores e mais de 33 para lobos. O
EAF aumenta com a elevação na massa corporal em 2 a 4 vezes, do camundongo com 25 g ao
cavalo com 500 kg (Markovic, Vucetic e Nevill, 2007). Seu valor não tem unidade definida e é da
ordem de 6 a 10 para espécies animais sedentárias e de 10 a 60 para espécies animais
consideradas mais ativas, e esse valor pode aumentar com a massa corporal no mesmo tipo de
espécie a que diz respeito. O EAF pode variar em até 12 vezes em indivíduos não treinados e
em torno de 16 a 21 vezes em jogadores de futebol e ciclistas, respectivamente, e em mais de
24 vezes em corredores de longas distâncias (Bishop, 1999).A possibilidade de que o EAF
apresentado por animais de grande porte físico comparativamente aos animais menores seja
maior, aliada a uma menor produção de calor por unidade de massa corporal, pode significar
que esses animais sejam capazes de atingir valores mais altos de atividade metabólica sem
gerar grande desperdício bioenergético (Speakman e Król, 2010). Isso significa que animais
maiores podem ter tempo de resistência superior aos animais menores, que é definido como a
razão existente entre taxa metabólica específica (expressa por grama de tecido) e quantidade



de substratos disponíveis (Schmidt-Nielsen, 2002). Essa mesma variável tem sido definida no
treinamento físico-esportivo (TFE) e na Fisiologia do Exercício como economia de movimento
(Saunders, 2004). Apesar dessa característica apresentada por animais maiores ser vantajosa
em termos evolutivos, eles somente podem sustentar a atividade física prolongada se esta for
realizada em baixa intensidade ou se for de curta duração e em alta intensidade por tempo
muito limitado. A alometria explica por que animais maiores são mais eficientes que animais
menores (Porter, 2001a).O escopo aeróbio também pode ser definido como a fração do fluxo
de energia e potência metabólica disponível após os custos de manutenção basal terem sido
atendidos. Quando as variáveis ambientais desviam da normalidade ou do valor ótimo, o
escopo aeróbio de um organismo diminui em razão do aumento nos custos da manutenção
basal, impondo limitações ao consumo e à distribuição sistêmica de O2, produção de ATP etc.
(Pereira, 2014). A queda no escopo aeróbio em virtude do calor é provocada pela capacidade
limitada do sistema circulatório e sistema respiratório em atender as necessidades dos tecidos
periféricos, ao passo que sua redução pelo frio pode ocorrer em razão da baixa capacidade
mitocondrial para síntese de ATP nessa condição. Portanto, o escopo aeróbio impõe limites à
tolerância à temperatura, aos valores de O2, à poluição, à hipercapnia etc., ou seja, à tolerância
do organismo ao estresse ambiental e do próprio exercício físico (Sokolova, 2013).Alguns
autores relacionam escopo aeróbio com capacidade respiratória de reserva (spare respiratory
capacity ou reserve respiratory capacity). Nesse caso, é considerado que, quando essa reserva
é ultrapassada para atender à demanda bioenergética do organismo, podem ocorrer diversas
alterações prejudiciais à funcionalidade celular. A exaustão dessa reserva tem sido
correlacionada a doenças cardíacas, neurodegenerativas e morte do tecido muscular liso. Por
definição, capacidade respiratória de reserva é a diferença entre o ATP produzido pela
fosforilação oxidativa pelo metabolismo basal e sua produção pela atividade respiratória
máxima. Além disso, essa reserva é definida pela inter-relação entre reguladores em curto
(variação na razão ATP/ADP) e em longo prazo (modificações na síntese enzimática e proteínas
mitocondriais) da fosforilação oxidativa. O envelhecimento, ao afetar a funcionalidade
mitocondrial e o controle da fosforilação oxidativa, pode reduzir os valores dessa reserva
metabólica (Desler et al., 2012).Um fator diretamente relacionado com a capacidade aeróbia
sustentada e que se relaciona com escopo aeróbio durante o exercício físico é o tempo de sua
execução. Por exemplo, em estudos realizados com ciclistas, foi verificado que, tanto na Volta
da França (Tour de France) como na Volta da Espanha (Vuelta a España), mesmo organizadas
com diferentes tempos de competições (três semanas – no primeiro caso – e duas semanas –
no segundo), o dispêndio bioenergético foi similar, com intensidade igual de esforço físico
(Lucia et al., 2003). Isso indica que, ao liberar energia, humanos e, provavelmente, outros
animais, levam em conta o tempo com que o exercício será executado. Ou seja, animais são
preparados somente para desempenho ou realização do esforço físico por certo período de
tempo, um fenômeno explorado por atletas e treinadores conhecido no Esporte como estratégia
de corrida. Recentemente, foi demonstrado que a ótima estratégia de corrida é fator essencial



no sucesso esportivo de atletas especialistas em provas de longas distâncias (Angus,
2014).Essas observações indicam que, durante atividades que envolvem esforço físico intenso
e constante, é importante prestar atenção aos fatores que restringem o desempenho em vez de
somente limitar-se aos valores de trabalho, especialmente nos limites impostos pelo tempo com
que a tarefa é executada (Piersma, 2011). Essas afirmações estão de acordo com as ideias de
Noakes, St. Clair Gibson e Lambert (2005) sobre a proposta do “governador central” no controle
do desempenho em condições reais de execução do exercício físico, relativamente à condição
experimental. A importância da variável duração na execução do exercício físico é avaliada por
meio de duas estratégias. A primeira é denominada exercício com circuito aberto (open-loop).
Nessa estratégia, há ausência de conhecimento do momento final do exercício físico. São
exemplos de estratégias experimentais nesse tipo de teste a realização do exercício físico de
forma constante para determinar o tempo de exaustão e o teste incremental, em que a carga de
esforço é elevada de forma programada pelo experimentador. A outra estratégia, denominada
tarefa com circuito fechado (closed-loop), caracteriza-se pelo conhecimento, por parte do
indivíduo, do momento do término da tarefa (distância ou duração). É assumido que nesses
dois casos, as decisões quanto à estratégia de corrida adotada pelo indivíduo são
completamente diferentes uma da outra (Smirmaul et al., 2013).Para avaliar o VO2máx, a
eficiência mecânica e as demais variáveis consideradas importantes para o DFE, o organismo
é mantido no modelo open-loop como uma entidade passiva frente aos estímulos ambientais
(Marino, 2004). De fato, para Noakes (2008), esses experimentos têm produzido aquilo que foi
denominado resultados “brainless” (sem participação do cérebro). Nesse caso e no modelo
psicobiológico de Marcora e Staiano (2010), a ser discutido neste livro, o indivíduo na condição
passiva durante o experimento é considerado um atleta sem cérebro (“atleta zumbi”) porque
não há participação efetiva de centros nervosos superiores de maneira significativa com a
imposição da tarefa a ser realizada. Contrariando a proposta do modelo do atleta passivo,
durante o experimento em laboratório, foi demonstrado que, quando se instrui o atleta durante o
exercício na esteira rolante a focalizar sua atenção na distância da corrida e no movimento
executado, ao contrário da frequência respiratória e da própria ausência de instrução, nota-se
queda na frequência respiratória do atleta. Ou seja, a atenção no movimento exerceu efeitos
positivos no consumo de O2 durante o exercício, ao contrário da atenção voltada para a
respiração ou distância. Assim, foi sugerido que o atleta pode obter benefícios quanto à
economia de corrida se ele focalizar sua atenção na distância a ser percorrida e nos
movimentos executados durante a competição (Neumann e Piercy, 2013).O máximo trabalho
sustentado está relacionado com a capacidade de o organismo manter a atividade física em
determinado valor de potência metabólica e fisiológica definida como potência crítica (PC). A
duração e a intensidade com que o exercício físico é realizado são, dessa forma, variáveis
importantes na caracterização dos limites do DFE, e o tempo de manutenção do exercício
diminui de maneira hiperbólica quando a relação potência-duração de trabalho é expressa em
gráfico no plano cartesiano. No caso da avaliação de outras variáveis como força e velocidade,



denominam-se força crítica (FC) e velocidade crítica (VC) (Walsh, 2000). Esses estudos estão
de acordo com a suposição de que as manifestações do desempenho ocorrem dentro de
limites que podem ser avaliados e constatados como fatores que, uma vez ultrapassados,
podem restringir a sua efetivação.A PC representa a maior velocidade com que a energia é
utilizada na síntese de ATP (VO2) que pode ser sustentada sem que os estoques de substratos
do organismo sejam totalmente depletados. Ou seja, é a máxima velocidade de trabalho que
pode ser mantida por longo tempo sem a ocorrência de fadiga. Considera-se, nessa definição,
que componentes relacionados com suprimento energético oxidativo (aeróbio) são limitados
pela velocidade (potência) com que a energia é disponibilizada, mas não pela capacidade
bioenergética do organismo. A atividade é mantida enquanto a oferta de energia atender as
necessidades do trabalho realizado (velocidade) (Issurin, 2013). Abaixo da PC, o ritmo de
trabalho pode ser mantido por longo tempo. Entretanto, quando o trabalho tem seu ritmo
elevado, a PC representa a potência que pode ser mantida antes que o indivíduo perca a
condição de sustentar o esforço físico. Estudos realizados com esse conceito revelaram que a
fadiga e a exaustão ocorrem acima da PC, definindo o perfil da curva que relaciona potência e
duração do esforço. Em contrapartida, outros estudos demonstraram resultados que contrariam
essa afirmação, uma vez que o organismo não se encontra em estado de equilíbrio
homeostático durante o esforço físico realizado na PC (Brickley, Doust e Williams, 2002). Para
mais detalhes sobre trabalho, potência e capacidade de trabalho, vide a obra de Pereira e
Souza Jr. (2013).No caso específico dos estudos envolvendo PC, fadiga pode ser definida
como redução no esforço máximo voluntário. Exaustão, no entanto, está relacionada com a
incapacidade voluntária de atender à demanda imposta pelo trabalho físico. Por definição, a
fadiga pode acumular caso a intensidade de exercício objetivada não seja atingida. Também
pode ocorrer na intensidade-alvo, porque esse valor não pode ser mantido por longo tempo. Se
a potência requerida durante o exercício físico ficar abaixo da PC, a exaustão não ocorrerá,
porque a fadiga não será induzida. Acima da PC, a fadiga ocorre e é acumulada até que o
desempenho não possa ser mantido. Nesse ponto, constata-se a ocorrência de exaustão
(Walsh, 2000). O tempo antes de a exaustão ocorrer no exercício físico intenso depende do
valor da potência de trabalho acima da PC, geralmente considerado entre 10 e 60 min. Além
disso, quanto maior a potência de trabalho, menor o tempo para a ocorrência da exaustão.Em
contrapartida, um indivíduo que se exercita acima da PC pode reduzir o efeito acumulador da
fadiga por meio da diminuição da potência de trabalho para valores abaixo da PC. Um fato
importante é que tecidos e órgãos exibem PC diferenciada durante o exercício físico intenso.
Por exemplo, o músculo esquelético tem valor inferior ao miocárdio e músculos respiratórios.
Nesse caso, o músculo esquelético pode entrar em fadiga antes dos demais tecidos e órgãos.
Esse fato pode ter consequências importantes para os estudos envolvendo fadiga e exercício
físico, sugerindo que o aumento da massa muscular e o fluxo de O2 tecidual possam elevar o
valor da PC e ampliar as possibilidades de manutenção de alto valor de intensidade do
exercício físico sem que a fadiga seja precipitada. Contudo, a relação entre esses dois fatores é



inversa, como demonstram estudos realizados pela alometria de mamíferos, ou seja, existe um
ponto em que aumentar a massa muscular resulta em prejuízos para a difusão de O2 para ser
utilizado por mitocôndrias musculares. Esse último fator é melhorado pelo TFE com exercícios
prolongados, resultando em queda no volume muscular (Walsh, 2000). Embora a queda no
volume muscular possa favorecer a maior difusão de O2 para mitocôndrias musculares, a
redução na massa muscular nessa condição pode diminuir os valores da força tecidual e
prejudicar a eficiência mecânica durante o exercício prolongado. Todas essas afirmações serão
explicadas nos próximos capítulos.Existem dois mecanismos fundamentais envolvidos no
controle da velocidade com que o fluxo de O2 se difunde para o músculo esquelético. Esses
dois mecanismos são baseados na lei de difusão de Fick (Adolf Eugen Fick) aplicada a um
volume (Walsh, 2000):VO2 = A.D.(P1-P2)/L2Em que: A = área de difusão; D = coeficiente de
difusão; P1-P2 = gradiente de pressão de O2 do sangue para o músculo; L = dimensão do
espaço de difusão para o O2.Essa equação estabelece que o VO2 é dependente do gradiente
de pressão de O2 do sangue para a mitocôndria muscular (P1-P2) e da distância para sua
difusão (L) (Walsh, 2000). O estabelecimento de gradiente de O2 e de outros substratos
metabólicos favoráveis à execução do exercício físico ocorre em razão do consumo de
metabólitos e O2 durante sua realização, de forma que, quanto maior for o valor para esse
gradiente pelo alto valor da potência de trabalho, mais favorável se torna a difusão do substrato
para seu consumo intramuscular e síntese bioenergética de ATP. Nesse caso, a potência de
trabalho é maior que a PC, com o estresse metabólico constatado sendo bastante elevado.A
oferta de O2 e de outros substratos metabólicos durante o exercício físico é favorecida pelo
aumento da capilaridade muscular e do teor mitocondrial tecidual. Juntos, esses efeitos do TFE
favorecem a ocorrência de menor distância para a difusão de substratos mitocondriais. Dessa
maneira, pode-se obter maior velocidade difusional para substratos necessários à síntese de
ATP muscular. Também é importante a constatação de que o indivíduo treinado se diferencia do
não treinado em virtude de sua maior capacidade de difusão tecidual de substratos para um
mesmo gradiente máximo estabelecido durante o exercício físico. Portanto, a ocorrência de
menor gradiente de substratos entre o sangue e o tecido muscular pode sinalizar a ausência de
estresse metabólico ou ocorrência de fadiga no organismo (Walsh, 2000). Assim, para que o
exercício físico ou o TFE resultem em melhorias no DFE em atividades físicas prolongadas, é
necessário que seja induzido no organismo do atleta estresse metabólico e fisiológico mediante
indução de altos valores de gradiente de substratos e O2 entre o meio interno e externo ao
tecido muscular esquelético. O exercício físico imposto deve consumir grandes quantidades de
substratos presentes no meio intracelular, assim como o TFE deve induzir no organismo
modificações favoráveis à oferta de substratos de maneira adequada e compatível com as
necessidades do estresse metabólico sofrido pelo organismo.2 Definição de fadiga e de
exaustãoA fadiga (do latim fatigare) tem sido considerada um problema de grande interesse
pelos cientistas há mais de um século. A complexidade desse problema faz com que seja muito
difícil especificar sua natureza causal. Noakes, St. Clair Gibson e Lambert (2005) afirmam que



seu mecanismo se localiza no sistema nervoso central que, uma vez modi-ficado, altera a
capacidade do músculo esquelético de eliminar produtos tóxicos do organismo. Outra
perspectiva descreve fadiga como uma resposta ao estresse. Esta definição de fadiga é
baseada principalmente em Selye (1950) e em seu conceito de estresse (Figura 2.1).Figura 2.1
– “Adaptação” ao estresse.Outros entendem fadiga como consequência de perda da
capacidade do organismo em regular ou controlar processos envolvidos no atendimento das
necessidades energéticas impostas pelas condições ambientes correntes. Por exemplo,
sistemas metabólicos e bioenergéticos podem perder a capacidade de atender às
necessidades energéticas do organismo durante o exercício físico intenso. Cansaço, fadiga e
exaustão são estados ao longo de um continuum que refletem os diversos estágios da resposta
do organismo à magnitude dos estímulos estressantes incidentes sobre ele. Ou seja, a
exaustão, nesta proposta, é precedida sequencialmente pelo cansaço inicial e a fadiga
acumulada durante a execução do exercício físico intenso e prolongado. O cansaço é
considerado uma resposta normal aos estressores da vida diária de um indivíduo, ao passo que
fadiga é um indicador de que o organismo não se encontra mais em condições de responder
adequadamente ao agente estressor. A exaustão, nesse contínuo, indica que a capacidade de
resposta do organismo encontra-se próxima da exigência máxima (Porr, Olson e Hegadoren,
2010). Foi sugerido o termo resiliência (resilience) para descrever a capacidade do organismo
em resistir aos estímulos (estressores), resultando em estabilidade na sua funcionalidade em
detrimento da intensidade e duração desses estímulos (Karatsoreos e McEwen, 2013).De
acordo com Marcora e Staiano (2010), considera-se, em indivíduos altamente motivados, que a
duração do exercício físico em intensidade tolerável é limitada por fatores envolvendo o sistema
nervoso central (fadiga central) ou por aspectos periféricos localizados principalmente no tecido
muscular (fadiga periférica). Contudo, essa proposta não é nova, porque, segundo Marino, Gard
e Drinkwater (2011), o fisiologista Angelo Mosso já havia sugerido, no século XVIII, que fadiga
envolve dois aspectos importantes:§diminuição na capacidade de gerar força
muscular;§sensação.Na verdade, a proposta de separação entre fadiga central e periférica foi
feita por Bainbridge, em 1931 (Millet, 2011).Existem muitas definições de fadiga, e cada uma
delas retrata interesses particulares da área e do pesquisador envolvido. Ou seja, são
definições do tipo instrumental, servem para um propósito específico (Boxe 2.1). Nesse
contexto, para um biomecânico, fadiga se relaciona com queda no desenvolvimento de força
por um músculo ou com redução na sua eficiência mecânica. A essência do tecido muscular,
nessa condição, relaciona-se com sua capacidade de gerar força e movimento, apesar de o
músculo somente poder se contrair. Isso quer dizer que um músculo antagônico é necessário
para estendê-lo após a contração. Por exemplo, durante a contração muscular repetida, a força
cai rapidamente assim que a velocidade de contração aumenta. Ou seja, quanto mais rápido for
o movimento, mais as pontes de actina e miosina falham em se desligar, com consequente
queda no processo de relaxamento e de contração muscular. Apesar de a força declinar com o
aumento na velocidade de encurtamento, a potência gerada atinge o máximo valor por volta de



um terço da máxima velocidade de encurtamento. Portanto, existe uma velocidade ótima de
movimento em que a máxima potência é gerada e o músculo é mais eficiente (Kadenbach,
2003; Krustrup et al., 2003; Smith, Barclay e Loiselle, 2005).Um psicólogo, em contrapartida,
pode entender fadiga como sensação ou percepção do cansaço ou como perda da capacidade
da função cognitiva. Um fisiologista pode entender fadiga como uma limitação de um sistema
específico qualquer, como a incapacidade do coração em suprir as necessidades do músculo
esquelético em combustíveis energéticos pela corrente sanguínea, ou como queda na
funcionalidade do acoplamento entre excitação e contração muscular, por exemplo.Pode-se
dizer, dessa forma, que a palavra fadiga é normalmente utilizada de várias formas e em
diferentes contextos, com a intenção de explicar a perda da capacidade de um sistema
sustentar sua estrutura e funcionalidade em razão do estresse sofrido, resultando em queda na
capacidade de realização do trabalho pretendido.Outra constatação é que a grande
preocupação nos estudos sobre fadiga não é conhecer o que de fato vem a ser fadiga, mas,
sim, o que a causa ou está relacionado com ela, utilizando, sobretudo, estudos envolvendo
correlações entre fatores metabólicos e bioenergéticos e a fadiga.Boxe 2.1 – Definições de
fadiga (fatigare)Conceitos§Biomecânica: fadiga se relaciona com queda no desenvolvimento de
força por um músculo ou com redução na sua eficiência mecânica.§Psicologia: fadiga como
sensação ou percepção do cansaço ou como perda da capacidade da função
cognitiva.§Fisiologia: limitação de um sistema específico qualquer (como o coração) ou queda
na funcionalidade do acoplamento entre excitação e contração muscular, por exemplo.O
modelo científico que justifica a existência dessas definições de fadiga e estratégias utilizadas
na sua investigação é denominado tese dos fatores limitantes e determinantes do desempenho
físico-esportivo (DFE). Mais sobre essas considerações sobre fadiga e a importância do
contexto na sua caracterização poderão ser encontradas em Abbiss e Laursen (2007) (Boxe
2.2).Boxe 2.2 – Modelos de fadiga e seus autoresModelos de fadiga§Mosso (século
XVIII).§Bainbridge (1931).§A. V. Hill (década de 1920).§Catástrofe metabólica (1970).§Modelo
antecipativo (Noakes).§Modelo psicobiológico (Marcora)..Exaustão também aparece como
outro conceito importante nesse tipo de abordagem do DFE. Por exemplo, define-se exaustão
como a incapacidade de sustentar o exercício físico em intensidade de esforço predeterminada.
Outros autores a definem como o “momento em que o indivíduo se torna incapaz de manter a
contração muscular necessária ou desempenhar o trabalho que está sendo realizado” (Ament e
Verkerke, 2009, p. 5, tradução nossa).Como descrito antes, para alguns autores, fadiga parece
ser resultante de um processo gradual que começa já no início do exercício e que finaliza
quando a exaustão se instala (Weinstein e Hartman, 1999). A definição de exaustão sugerida
por esses autores sofre críticas por outros pesquisadores, uma vez que, para estes, todo DFE
observado durante o exercício físico é considerado submáximo, porque seu término ocorre
antes de eventos que possam provocar exaustão (Swart et al., 2009). De fato, mesmo no
esporte, a intensidade durante a realização de uma atividade física intensa não possibilita a
ocorrência de exaustão, sendo essa também uma condição que atende aos objetivos



específicos do trabalho científico em desenvolvimento, e não uma definição científica que se
aplica a todos os casos investigados nessa condição de estudo, porque não existem teorias da
fadiga ou da exaustão para esses casos particulares (Weinstein, 2001; Myburgh, 2004a,
2004b).A variável mensurada usualmente em laboratório para avaliar a condição de
desempenho e de funcionalidade orgânica e celular de indivíduos quanto à exaustão e à fadiga
durante a corrida na esteira ou no cicloergômetro é o VO2máx. Inversamente, a ocorrência de
fadiga ou de exaustão também pode ser utilizada como critério para se determinar o VO2máx. A
capacidade máxima de desempenho em condições experimentais não se relaciona somente
com limitantes fisiológicos, porque, mesmo se exercitando até a exaustão, o oferecimento de
incentivos financeiros aumenta a intensidade com que o exercício é realizado (Salmon,
2001).Outros fatores contra o critério de exaustão para se determinar o VO2máx são:§Atletas
tendem a correr mais intensamente na competição do que no treinamento e no teste realizado
no laboratório.§Atletas aumentam a intensidade do exercício no fim quando visualizam a
distância para seu término. De acordo com a tradicional definição de fadiga, que a descreve
como falta de capacidade de contrair o músculo para gerar força, atletas que elevam a
velocidade de corrida no seu final não podem estar com fadiga. Isso significa que esses atletas
têm reservas no organismo que podem ser utilizadas no final da corrida. No entanto, se essa
reserva é protegida, consciente ou inconscientemente, pelo atleta, é uma questão que ainda
precisa ser investigada.§Fadiga, em todas as formas de exercício físico, desenvolve-se antes
da completa ativação do músculo esquelético. Nesse caso, apenas 35% a 50% do músculo
ativo são recrutados durante o exercício prolongado. No exercício máximo, esse valor sobe
somente para cerca de 60%.§Atletas iniciam a corrida em ritmo compatível com a duração do
evento: em corridas curtas, o início ocorre de maneira mais intensa, ao passo que em corridas
longas, de maneira mais lenta. Isso quer dizer que o conhecimento prévio da distância a ser
percorrida pode ser utilizado conscientemente para estabelecer o ritmo certo para a corrida.A
definição de exaustão utilizada em estudos biodinâmicos do movimento humano foi
previamente avaliada por Marcora e Staiano (2010). Os autores questionaram essa definição,
ressaltando que ninguém, até então, havia testado se essa condição constatada por causa do
exercício prolongado impossibilita a realização de esforço físico voluntário adicional. Para testar
essa hipótese, Marcora e Staiano (2010) mensuraram a potência de contração muscular
máxima voluntária após a realização de exercício prolongado com alta intensidade.
Imediatamente após essa condição exaustiva, os autores demonstraram que os indivíduos são
capazes de desenvolver potência máxima de contração voluntária, que foi, em média, três
vezes a potência requerida no teste para induzir exaustão. A capacidade neuromuscular para
produzir potência aumentou de 242 para 731 watts no período entre 3 e 4 s entre a exaustão e a
fase de realização do teste adicional. Portanto, com base nesses dados e em outros trabalhos
desse grupo, exaustão, como normalmente conceituada no estudo do exercício físico, pode ser
o resultado da desistência consciente pelo atleta da sua realização e não a perda da
capacidade para desempenhá-lo (Marcora e Staiano, 2010).De acordo com essa proposta,



desistência da tarefa motora pode ocorrer quando (Marcora e Staiano, 2010):
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