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No esporte de alto rendimento, técnicos e pesquisadores buscam elaborar estratégias para 

melhorar o desempenho esportivo. Um método que pode ser aplicado no dia da competição e 

vem mostrando resultados positivos é o pré-condicionamento isquêmico (PCI), que consiste na 

aplicação intermitente de um valor padrão de pressão na porção proximal de um membro 

predefinido. Dentre os mecanismos fisiológicos sugeridos para a melhora do desempenho após a 

aplicação do PCI, destacam-se a melhora da eficiência muscular, melhora da vasodilatação local 

e melhora na eficiência mitocondrial e aprimoramento da capacidade oxidativa. Assim, o objetivo 

do estudo foi determinar os efeitos imediatos e tardios do PCI na fisiologia musculoesquelética e 

em parâmetros cardiorrespiratórios.  

Para a realização do estudo voluntariaram-se dezessete sujeitos do sexo masculino 

saudáveis com idade de 21,4 ± 3,6 anos e com uma massa corporal e altura média de 76,5 ± 16,2 

kg e 175 ± 8 cm. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição 

(Parecer no. 688.649). 

Os participantes visitaram o laboratório para um teste incremental e dois ensaios 

experimentais, realizados de forma aleatória, durante um período de 21 dias. Estas sessões foram 

realizadas com um mínimo de 72 h entre eles. O teste incremental determinou o VO2max e o 

primeiro limiar ventilatório (LV). Para cada ensaio experimental, o sujeito visitou o laboratório 

em dois dias consecutivos (24 horas de intervalo). Cada sujeito foi testado na mesma hora do dia 

(± 1 h) para minimizar os efeitos de variação biológica diurna e em laboratório com temperatura 

controlada (22 ± 1 ° C. Em cada ensaio experimental, os sujeitos foram submetidos a uma série 

de avaliação antes e após a insuflação bilateral intermitente do manguito a 220 mm Hg ou para 30 

mm Hg (situação controle). Antes da insuflação do manguito, quatro e duas breves oclusões 

venosa e arterial foram aplicadas acima do joelho para medir o fluxo sanguíneo muscular (mBF) 

basal e consumo de oxigênio muscular (mVO2) por meio da espectroscopia no infravermelho 

próximo (Portamon, Artinis, Medical System, Zetten, the Netherlands). A avaliação após o 

tratamento foi realizada em três momentos, ou seja, imediatamente após e à 1 h, e 24 h após o 

tratamento. Esta avaliação começou com um período de descanso de cinco minutos, seguido de 

medidas de repouso de mBF e mVO2. Após isso, parâmetros cardiorrespiratórios foram medidos 

em repouso e durante a corrida em esteira realizada em intensidade moderada. Imediatamente 

após a corrida, os participantes sentaram-se na cadeira colocada sobre o cinto de esteira e 

permaneceram nesta posição por 360 s. Neste momento, dezesseis oclusões arteriais breves (3 a 
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15 s) foram aplicadas acima do joelho para medir a capacidade oxidativa do músculo. A primeira 

oclusão arterial ocorreu em aproximadamente 20 s após o término do exercício de corrida, 

utilizando-se um sistema de inflação desenvolvido em nosso laboratório. Após as oclusões 

arteriais e o VO2 retornar aos seus valores basais (tipicamente 1 min), os participantes realizaram 

mais 6 min de corrida em intensidade moderada seguido de 16 oclusões arteriais breves. 

 
Fig. 1 Ilustração do desenho experimental do estudo 

 

 
Fig. 2 Fluxo sanguíneo e VO2 muscular expressos em mudanças percentuais após PCI e no grupo controle 

 

Os principais achados deste estudo foi que o pré-condicionamento isquêmico foi capaz de 

melhorar o fluxo sanguíneo do músculo esquelético na fase inicial da PCI, permitindo um 

fornecimento maior de oxigênio na musculatura em exercícios bem como remoção de 

metabolitos originados durante o mesmo, o que poderia proporcionar uma melhora no 

desempenho. O presente estudo também mostrou que o consumo de oxigênio pelo músculo 

esquelético em repouso e a função mitocondrial muscular não são afetados pelo PCI. A PCI, por 

si só, não parece induzir modificações no metabolismo do músculo esquelético, avaliado pela 

espectroscopia no infravermelho próximo. Assim, essas alterações metabólicas induzidas pela 

PCI parecem ocorrer principalmente uma hora após o pré-condicionamento isquêmico. 

Infelizmente, o presente estudo não consegue distinguir se o efeito é simplesmente causado por 

um tempo superior a 1 hora após o tratamento com PCI ou pela ação adicional do exercício 

anterior sobre PCI, exigindo mais estudos sobre este tópico. 

 


