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Introdução: A execução de exercícios do Treino de Força em superfícies instáveis tem sido
amplamente difundida como intuito de promover o trabalho da musculatura do core.
Côntudo, as diferenças entre a execução destes exercícios em superÍícies estáveis e instáveis,
nomeadamente no volume de repetições e, principalmente, nas respostas hemodinâmicas,
ainda é pouco conhecido. Objetivos: Desta forma, o objectivo deste estudo foi observar o
efeito da execução do exercício de crucifixo, em plataforma estável e instável, nos parâmetros
hemodinâmicos e de esforço. Métodos: Dezoito jovens, com experiência no treino de Íorça,
(25,67 t 2,71 anos,74,75 t 6,81 kg, 176,06 1 7,26 cm, idade, massa corporal e estatura,
respetivamente), realizaram duas sessões experimentais, de forma randomizada: i) a execução
de 3 séries, até à fadiga, com 70Vo da LRM de carga, com 1 minuto de descanso entre séries e
uma cadência de 60 bat.min-r, em supêrfície estável (CSE); e ii) a execução do mesmo
exercício e com a mesma metodologia em superfície instável (CS!. Foram medidos: o número
de repetiçôes totais e em cada sárie; a percepção subjetiva de esforço (PSE); a pressão arterial
sistólica (PAS) e diastólica (PAD); o duplo produto (DP) e a Írequência cardíaca (FC). Para

análise estatística foi utilizada uma ANOVA para medidas repetidas com os modelos 8

momentos X 2 grupos para as variáveis hemodinâmicas e 3 momentos X 2 grupos para o
número de repetições e PSE. Resultados: Não foi observado nenhuma interação significativa
entre grupos e grupos x momento. Foi observada uma diminuição no número de repetições
entre momentos (F= 249,46; p< 0,001; qo2= 0,880) e um aumento da PSE (F= 85,45; p< 0,001;

rlp2= 0,715). A FC, PAS, PAD e DP aumentaram duÍante o exercício e diminui após (p< 0,005).
Conclusóes: Não foram observadas diÍerenças significativas quer nas variáveis hemo-
dinâmicas e de êsforço entre a realização do exercício cruxifixo em superfície estável e
instável. Polavros-chave. cruciÍixo, superfície instável, superÍície estável, as respostas
hemodinâmicas, número de repetiçóes, OMNl-RES
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Introdução: O exercício íísico (EF) agudo está associado à produção de radicais livres que
pode resultar em stress oxidativo (SO). Como consequência poderão ocorrer danos
oxidativos em diversas estruturas celulares. Este aparente eíeito negativo do EF agudo
contradiz os beneÍícios do EF regular descritos na literatura. É possível que o stress
metabólico causado pelo EF possa induzir mecanismos de resposta celular que resultam na
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melhoria da capacidade de proteção contra o SO. Objetivos: Analisar os efeitos de um
programa de exercício combinado no SO celular e na proteção antioxidânte. Métodos: No
estudo participaram 18 mulheres com idade entre 42 e 75 anos. (média= 51.2 !9.7 anos). As
sessôes do programa de exercício tiveram duração de th,3 vezes por semana durante 16
semanas. A intensidade foi controlada por monitor cardíaco e pela escala de percepção de
esforço a fim de assegurar a intensidade vigorosa. Foram colhidas amostras de sangue antes
e após o programa para análise dos parâmetros de 50 TIBARS e atividade da catalase). A
análise dos TBARs foi realizada no Multiskan Ascent microplate readêr. A atividade da
Catalase foi realizada no Oxygraph (Hansatech). Para análise dos dados efetuou-se o teste de
Wilcoxon e o nível de signifícância foi 0,05. Resultados: Os valores da média e 1SD de
TBARs (nmol/mg proteina) antes e depois de 16 semanas de um programa de EF foram de
0.0371,J0.0406 e 0.012810,0125 (p= 0,003) respectivamente e da Catalase (nmol O2lmin/mg
proteína) de 248.75x206.3L e 260.29!206.79. Conclusões: Os resultados do estudo apontam
para uma redução significativa da lipoperoxidação CIBARS) no plasma depois de um
programa de EF. Pequenas mudanças na capacidade antioxidante também Íoram observadas,
apesar do aumento da atividade da catalase não ter sido signiíicativo. Estes resultados
sugerem que o exercício vigoroso regular pode induzir adaptações celulares relacionado com
a redução do stress oxidativo. Palavras-chove. exercícío vigoroso; tbars; catalase
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Int;odução: O voleibol é um esporte de grande destaque mundial. Atuatmente, aliadas a

técnica, a tática e ao psicológico, vem crescendo a importância do acompanhamento
individual das atletas em relação aos aspectos físicos. objetivo: Analisar as qualidades Íísicas,
o perfil antropométrico e a composição corporal, das atletas de voleibol Íeminino de uma
equipe participante da Liga Nacional de Clubes 20L2, com a sua posição de atuação em jogo.
Metodologia: A pesquisa foi de investigação descritiva. Participou da pesquisa uma amostrâ
de trinta atletas, na categoria adulta feminina. Foram realizadas coletas das medidas
antropométricas com um estadiômetro - CAPRICE ES2060 da maÍca Sonny e uma balança
FILIZOLA. As dobras cutâneas foram aferidas com um adipômetro da marca Cescorf e foram
feitas as sete dobras do protocolo de Pollock para mulheres. Reatizou-se os testes Íísicos
mais específicos do voleibol: impulsão vertical de ataque e bloqueio, impulsão horizontal,
teste de 20 m, shuttle run, vai-e-vem de 20 m, abdominal e flexão de braços em L minuto.
Foram utilizados os parâmetros básicos para descrição dos valores de média e desvio padrão,
e os teste de Correlação de Pearson para comparar as variáveis pesquisadas, sendo adotado
o nível de significância de 5% @< 0.023). Resultados: Na antropometria não houve
resultados expressivos na variável massa G)= 0,75) e a estatura apresentou resultados
significantes à posição de jogo (p< 0,06). Na composição corporal apenas a dobra axilar (p<
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