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RESUMO 

A importância do exercício físico e boa dieta para a saúde do ser humano é 

conhecida amplamente e é um ponto significativo na busca pela melhoria da 

qualidade de vida para sociedade atual. Os benefícios gerais do exercício e da 

suplementação com óleo de peixe têm sido sugeridos em diversos estudos, porém 

existe muito a ser descoberto sobre seus aspectos específicos e os mecanismos de 

ação da suplementação, os quais não estão bem elucidados. O presente trabalho 

teve como objetivoinvestigar se a suplementação com óleo de peixe ou o 

treinamento de exercício resistido alteram os parâmetros séricos e aspectos 

morfofuncionais do músculo bíceps braquial de ratos. Para tanto,foram utilizados 10 

animais em cada grupo experimental, em 3 experimentos independentes, separados 

em 3 grupos experimentais: Grupo Controle (GC) - os animais receberam ração para 

ratos e água à vontade; Grupo Exercitado (GE)- os animais receberam ração para 

ratos, água à vontade e foram submetidos ao protocolo de exercício resistido 

progressivo durante 8 semanas; Grupo Suplementado (GS)- os animais receberam 

ração para ratos, água à vontade e foram suplementados diariamente com 1,0g/kg 

de óleo de peixe rico em ômega 3 durante 8 semanas. Foram avaliados os seguintes 

parâmetros: capacidade de força pelo emprego do teste de carga carregada máxima 

(TCCM), parâmetros bioquímicos séricos (concentração de lactato, glicose, 

triacilgliceróis, colesterol HDL e colesterol total); peso muscular, a área de secção 

transversal da fibra muscular (ASTFM) e conteúdo de glicogênio muscular. A análise 

dos resultados mostrou que as duas estratégias preconizadas para o estudo 

modificaram de maneira significativa os parâmetros observados no TCCM e na 

ASTFM,nos grupos GS e GE quando comparados ao GC(p=0,05). A análise 

intergrupos dos parâmetros séricos, peso muscular e glicogênio, mostrou não haver 

diferença significativa.Desta forma concluímos quetanto o programa de exercício 

resistido quanto a suplementação durante 8 semanas foram capazes de aumentar a 

capacidade de força muscular e a área de secção transversal da fibra muscular, 

sugerindo que a suplementação possa representar uma estratégia de melhoria no 

ganho de força e hipertrofia do músculo esquelético. Além disso, estes achados 

permitem criar questionamentos sobre outros fatores envolvidos que possam ser 

regulados neste cenário, como aspectos neuromusculares e não foram avaliados 

neste estudo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 EXERCÍCIO FÍSICO E MÚSCULO ESQUELÉTICO 

 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde, o exercício físico é definido como 

atividade planejada, repetitiva e com objetivo de aprimorar ou manter aspectos do 

condicionamento físico (WHO, 2018), na qual há produção de movimentação, 

dependente de gasto energético corporal, pelo músculo esquelético. É preciso 

ressaltar que o exercício não deve ser confundido com atividade física, a qual não 

necessita de planejamento ou repetição e inclui as movimentações corporais que 

são necessárias no cotidiano, tais como lazer, trabalho, tarefas domésticas e 

diversas outras.  

 O exercício físico praticado consistentemente provoca diversas adaptações 

metabólicas e estruturais no corpo humano, especialmente, no músculo esquelético 

(ABREU et al., 2017). O exercício físico tem efeito multifatorial sobre a qualidade de 

vida do indivíduo, sendo sua prática de grande acessibilidade à população. Os 

benefícios do exercício físico à saúde e na prevenção de doenças crônicas são 

amplamente divulgados, sendo a carência de exercício0, um dos principais fatores 

mundialmente correlacionados ao risco de morte (WHO, 2018). 

 Grande parte da massa corporal de um indivíduo é constituída por tecido 

muscular esquelético, o qual responde pela geração e regulação de processos de 

movimento e equilíbrio, além de participar da modulação da resposta imunitária, pois 

representa importante fonte de aminoácidos para ativação de células de defesa 

(TANHOFFER et al., 2007). Atualmente, a prática de exercício físico tem sido 

amplamente estimulada, em especial, por seus efeitos sistêmicos. A população 

moderna, inserida nos grandes centros urbanos, cada vez mais tem se adaptado ao 

sedentarismo, aumentando os índices de doenças crônico-degenerativas não 

transmissíveis (GUALANO; TINUCCI, 2007). Com o curso da vida, o metabolismo 

muscular se altera, acentuando a perda de massa muscular esquelética num 

processo conhecido como dinapenia (CLARK;MANINI,2010). Esse processo pode ser 

decorrente da diminuição do tamanho e número das fibras musculares, com 

tendência de maior perda das fibras musculares de contração rápida (SAYER et al., 

2013; PITHON-CURI,2013). Alterações na capacidade de força e ou na efetividade 

da contração muscular, se reflete de maneira pujante sobre a perda de autonomia, 



5 

 

 

em especial em indivíduos com algum grau de vulnerabilidade (FERNANDES et al. 

,2012;GALLON et al., 2011).Refrear esta degeneração representa importante 

ferramenta para ganho de qualidade de vida. 

 Entre os tipos de exercício, o treinamento resistido, em especial, possibilita 

potencializar o ganho de força e volume muscular (RADER et al., 2016), pontos 

fundamentais para a modulação da dinapenia. Devido à utilização da sobrecarga, o 

exercício resistido representa modelo primário para o estudo de hipertrofia do 

músculo esquelético.Para obtenção de sucesso nesse tipo de treinamento, é 

necessário se considerar o tipo e volume da sessão de exercício, frequência e 

intensidade do treinamento, duração do período de repouso entre séries e exercícios 

(KRAEMER; FLECK; DESCHENES,2016). 

 Com o advento de novas técnicas moleculares foi se conhecendo as múltiplas 

vias de sinalização e moléculas que regulam a resposta adaptativa do músculo 

esquelético ao estímulo provocado pelo exercício físico regular, o qual gera as 

adaptações funcionais no tecido. A atividade contrátil do músculo sofre adaptação 

por alterações na expressão proteica, em especial, das proteínas contráteis e 

mudanças na função contrátil. Além dessas modificações, a metabolização e 

transporte de biomoléculas, alterações mitocondriais e na resposta transcricional 

também sofrem alterações (ABREU et al., 2017). 

 

1.2 GLICOGÊNIO MUSCULAR (METABOLISMO MUSCULAR) 

 

O Glicogênio é a principal molécula de estocagem de carboidratos em 

humanos e outros mamíferos. Representa o principal substrato no decorrer de 

exercícios de alta intensidade, uma vez que o músculo esquelético é capaz de 

transformar energia química em ação mecânica e devido a essa característica, 

necessita de significativo aporte de moléculas para conversão de energia 

(HERMANSEN et al., 1967; ROMIJN et al., 1993). 

Embora o fígado acumule glicogênio em maior concentração, quando se 

correlaciona a massa tecidual do órgão ao percentual de glicogênio, torna-se o 

segundo órgão de acumulação (TAYLOR et al., 1996). A partir de estudos realizados 

em humanos, considerando a relação de massa tecidual e percentual de glicogênio 

estocado, foi estimado que cerca de 80% do conteúdo de glicogênio corporal está 

estocado no músculo esquelético, pelo fato deste tecido representar entre 40 a 50% 
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da massa corporal de um indivíduo jovem saudável (IVYETAL et al., 1988; HAWLEY 

et al.,1997; JENSEN et al., 2011).  

A principal razão para mamíferos acumularem glicogênio deve-se à 

necessidade de se manter a concentração fisiológica de glicose no sangue, a partir 

da metabolização do glicogênio hepático durante os períodos onde não há ingestão 

de glicose. Também pode contribuir para viabilidade funcional em outros tecidos, a 

partir da geração de energia anaeróbica em situações de deficiência de oxigênio à 

curto prazo, característica crucial para a sobrevivência do cérebro e coração 

(PREBIL et al., 2011). Entretanto, apesar de estocar significativo percentual de 

glicogênio, o músculo esquelético é incapaz de disponibilizar glicose na corrente 

sanguínea devido à ausência da enzima glicose-6-fosfatase e desse modo, todo o 

glicogênio muscular é, sobretudo, o substrato energético local direcionado para 

atividade muscular (JENSEN et al., 2011). 

Baseando-se em um ponto de vista evolutivo, tem sido postulado que esse 

conteúdo de glicogênio muscular age como estoque de energia para situações de 

“luta ou fuga”. A variação do conteúdo de glicogênio pode acontecer pela sua 

redução através do jejum ou exercício, onde depois ocorre a supercompensação, na 

qual há o aumento do estoque inicial de glicogênio (HESPEL; RICHTER, 1990; 

JENSEN et al., 2006). 

 

1.3 ÁCIDOS GRAXOS 

 

Ácidos graxos são lipídios compostos de longas cadeias de hidrocarbonetos, 

que apresentam um radical metila (CH3) em uma das extremidades e estão ligados à 

um grupamento carboxila (- COOH) na extremidade oposta. De acordo com o grau 

de saturação de suas cadeias graxas, os ácidos graxos podem ser classificados 

como: 

I) Saturados: quando apresentam cadeias completamente saturadas de 

hidrogênio e por isso não apresentam ligações duplas. Estes lipídios 

apresentam baixo ponto de fusão e de fluidez, apresentando-se sólidos 

em temperatura ambiente, característica que é transferida às células 

que os incorporam em suas membranas. 

II) Insaturados: quando são encontradas duplas ligações entre os átomos 

de carbonoem suas cadeias graxas. Podem ser subdivididos em 
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monoinsaturados quando apenas uma instauração é encontrada na 

cadeia carbônica ou poli-insaturados quando duas ou mais duplas 

ligações estão presentes. 

Dentre os ácidos graxos poli-insaturados (AGPIs) encontramos duas 

principais famílias, Ômega- 3 (n-3)e Omega-6 (n-6). Os ácidos graxos poli-

insaturados da família n-3 consistem em uma mistura heterogênea de ácidos graxos, 

assim denominados por apresentar a primeira instauração no terceiro carbono a 

contar do radical metila. Osácidos eicosapentaenoico (EPA, 20:5 n-3) e 

docosahexaenoico (DHA, 22:6 n-3) são atualmente conhecidos por sua elevada 

bioatividade dentre as espécies de ômega-3 (JEROMSON et al., 2015). Ácidos 

graxos desta família devem ser sintetizados a partir do precursor ácido alfa-

linolênico (18:3 n-3, ALA).A família n-6, cujo precursor é o ácido linoléico(18:2 n-6, 

LA), caracteriza-se por apresentar a primeira instauração no sexto carbono a contar 

do radical metila. O principal ácido graxo que é obtido da conversão do LA em 

mamíferos é o Ácido Araquidônico (20:4 n-6), molécula com grande capacidade 

bioativa. 

Uma vez ingeridos ou sintetizados endogenamente, os AGPIsdestas famílias 

são preferencialmente montados em fosfolipídios de membrana, macromoléculas 

anfipáticasformadas por dois ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol e a 

umradical nitrogenado que lhe confere polaridade (CURI et al., 2002). 

Asdiferentes posições e quantidade de duplas ligações ao longo da 

cadeiadeterminam suasdiferentes propriedades químicas, nutricionais e funcionais 

(FAROOQUI, 2009). Ao serem metabolizados, os AGPIs produzem eicosanoides, 

que são moléculas que tem um papel muito importante na modulação do sistema 

imunitário e na resposta inflamatória. Os eicosanoides que são produzidos a partir 

da metabolização dos ácidos graxos da família n-3, possuem atividade anti-

inflamatória (BAKER et al., 2016), assim devido à sua capacidade de se integrar nas 

membranas celulares, os AGPIs n-3 tem sido objeto de diversas investigações que 

sugerem que esses possam produzir benefícios de grande impacto sobre a saúde 

humana(LOGAN; SPRIET, 2015).  

Tais moléculas são, também, responsáveis por algumas ações biológicas, 

como: manutenção da fluidez de membranas celulares, inibição de processos 

inflamatórios, diminuição de secreção de citocinas pró-inflamatórias, modulação da 

atividade de monócitos e macrófagos, inibiçãoda agregação de plaquetas 
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sanguíneas e diminuição da síntese de triacilgliceróis pelo fígado (WIKTOROWSKA; 

BEREZINSKA;NOVAK,2015). 

As recomendações diárias para o consumo na dieta foram desenvolvidas e, 

seguem sendo ajustadas, em especial com base na premissa de redução dos 

fatores de risco associados a doenças cardiovasculares (LOGAN; SPRIET, 2015). 

Neste sentido, portanto, há a necessidade de diminuir a razão n-6/ n-3 nas dietas 

modernas, em especial devido as suas atividades pró-inflamatórias e anti-

inflamatórias,respectivamente. Estudos clínicos realizados na última década também 

reforçam o estabelecimento desta conduta (MARTIN et al., 2006). 

Os últimos anos foram marcados pela busca de uma alimentação mais 

saudável, pelo incentivo do consumo de alimentos ricos em AGPIsn-3 e com menor 

teor de alimentos industrializados. Isso se deve ao fato de que ao longo da 

industrialização dos alimentos incentivou-se fortemente o consumo de gorduras 

trans ou de óleo vegetais, o que provocou drástica redução no conteúdo deAGPIs n-

3 da dieta humana (SIMOPOULOS, 2002). As quantidades de EPA e DHA oriundas 

da biossíntese a partir do precursor ALA, são bastante limitadas, fato que tem 

incentivado a obtenção desses ácidos graxos pré-formados, seja através da dieta ou 

suplementação (LOGAN; SPRIET, 2015). 

Nos últimos anos os AGPIS n-3 tem sido objeto de diversas abordagens por 

sua ação regulatória em diversas cascatas de transdução de sinal e por seu efeito 

modulador em processos como proliferação e diferenciação celular, modulação de 

canais iônicos, síntese protéica e transcrição gênica. 

Recentemente, tem sido demostrado que AGPIs n-3, são capazes de regulara 

síntese proteica no tecido muscular (JEROMSON et al., 2015), modular ativação e 

diferenciação de células satélites, responsáveis pela regeneração muscular, também 

tem sido investigado (BUHLAR et al., 2016) bem como os processos de 

comunicação neuromuscular (SILVA et al., 2017). 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

É fato que o exercício físico realizado de maneira regular é a melhor 

estratégia para manter ou recuperar a saúde e capacidade muscular. Por outro lado, 

sabe-se que o sucesso da prática de exercício físico regular, depende de 

características fisiológicas e, em grande parte, do interesse e da adesão do 
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individuo. Além disso, patologias como câncer, anorexia e doenças 

neurodegenerativa, com potencial quadro de caquexia, provocam extensa 

degeneração muscular e comprometimento de sistemas que dependem da saúde 

muscular, impossibilitando o indivíduo da prática de exercício. 

Além do exercício físico, uma dieta balanceada é a chave para uma vida 

saudável, pois representa estratégia profilática para diversas patologias. Alterações 

no perfil da dieta podem refletir sistemicamente, inclusive em parâmetros 

musculares, alterando positiva ou negativamente a função muscular, uma vez que 

podem regular parâmetros celulares em diferentes níveis, desde características de 

membrana até expressão gênica (NARICI; FRANCHI,2016). Nos últimos anos, uma 

série de nutrientes tem sido avaliados e dentre eles destacam-se os AGPIs n-3 por 

possuírem ação na função cerebral, sistema cardiovascular, função imunitária, 

saúde óssea e desempenho muscular. Associada à prática regular de exercício 

físico, a dieta apresenta-se como uma ferramenta importante para a qualidade de 

vida e saúde da população.  

Neste sentido,hipotetizamos que o óleo de peixe rico em AGPIs n-3 

representa uma possibilidade de melhora da função neuromuscular por modificar o 

metabolismo celular, fluidez de membrana ou moléculas transdutoras, podendo ter 

efeito semelhante ao do exercício físico sobre as células musculares. Acreditamos 

que o emprego de modelo animal, represente condições de estudo com menor 

variabilidade, onde acreditamos observar e descrever alterações musculares que 

permitirão sugerir se a administração de óleo de peixe e a realização de exercício 

físico são estratégias semelhantes. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar o efeito da suplementação com óleo de peixe rico em AGPIs n-

3edo exercício resistido sobre aspectosmorfofuncionais na musculatura esquelética 

do bíceps braquial de ratos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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Para atingir o objetivo geral, os seguintes parâmetros foramanalisados: 

• Força muscular pelo emprego do teste de carga carregada 

máxima (TCCM); 

• Massa muscular e conteúdo de glicogênio; 

• Área de secção transversa das fibras musculares do bíceps 

braquial; 

• Glicemia, laticidemiae perfil lipídico. 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 ANIMAIS 

 

No presente estudo foram utilizados ratos machos da linhagem Wistar com 9 

meses, sendo 10 animais em cada grupo experimental em 3 experimentos 

independentes. 

Os animaisforam obtidos no biotério do Setor de Ciências Biológicas da 

UFPR, agrupados cinco a cinco em gaiolas e mantidos em ambiente com 

temperatura controlada (22 ± 2°C) e ciclo claro/escuro invertido (12/12 horas) com 

ração e água à vontade. 

 A massa corpórea dos animais foi obtida em balança digital modelo 

GEHAKA-350 duas vezes na semana. Essa massa foi utilizada para determinação 

de cargas que foram aplicadas no teste de carga carregada máxima e também para 

a determinaçãoda quantidade diária de óleo de peixe rico em Ômega 3 que 

foifornecido. 

 

4.2 GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 

 Os animais foram divididos em 3 grupos: 

  - GRUPO CONTROLE (GC): os animais receberam ração para 

ratos(Presence alimentos - linha laboratório) e água à vontade. 

  - GRUPO EXERCITADO (GE): os animais receberam ração para ratos, água 

à vontade eforam submetidos ao protocolo de exercício resistido progressivo 

descrito por Harris et al. (2010). 
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  - GRUPO SUPLEMETADO (GS): os animais receberam ração para ratos, 

água à vontade eforam suplementados,via oral,diariamente com 1,0g/kg deóleo de 

peixe rico em ômega 3. 

 

4.3 SUPLEMENTAÇÃO 

 

  As cápsulas de óleo de peixe contendo180mg de EPA e 120mg de 

DHA/mLforamdoadas pelo laboratório SundownNature'sBounty Co. A 

suplementação foi realizada todos os dias com emprego de pipeta de volume 

regulável, por 8 semanas, durante o período de 9 meses dos animais até 

completarem 11 meses. 

 

4.4 TREINAMENTO RESISTIDO 

 

O aparato utilizado foi uma escada de 110 cm de comprimento por 18 cm de 

largura, possui um espaçamento de 2 cm entre os degraus e uma angulação de 80°. 

No topo da escada havia uma câmara com tamanho 20x20x20 cm, a qual serviu de 

abrigo para o animal durante o intervalo entre as subidas. Na base da escada existia 

uma estrutura fixada que garantia uma distância segura que evitava o contato tanto 

da cauda quanto do sistema de sobrecarga com o solo (HORBERGER; FARRAR, 

2004). O sistema de sobrecarga (Figura 1) foi unido à região proximal da cauda do 

animal por um pedaço de fita adesiva na qual também foi atado o mosquete com os 

sistemas de sobrecarga (pesos de chumbo).  

 

4.4.1 Adaptação à escada 

 

A adaptação à escada consistiu em 4 tentativas diárias de escalada durante 5 

dias consecutivos. No início dessa adaptação, os animais foram colocados no 

interior da câmara por 2 minutos para o reconhecimento do local. Na primeira 

tentativa, o animal iniciou a escalada a 15 cm de distância da entrada da câmara. Na 

segunda e terceira tentativa a distância foi aumentada para 30 cm e 55 cm, 

respectivamente. Na última tentativa o animal foi posicionado no início da escada 

com a distância de 110 cm. Casofosse necessário, o animal era estimulado a 

completar a escalada por um leve toque na cauda (Figura 1). 
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4.4.2 Teste de carga carregada máxima (TCCM) 

 

Nesse trabalho foi utilizadoo protocolo descrito por Walter Krause Neto et al. 

(2017). Após dois dias desde a última adaptação à escada, foi determinada a carga 

de resistência de força máxima do animal utilizando o teste de carga carregada 

máxima (TCCM). O aquecimento para o treino consistiu em duas escaladas, uma 

partindo da metade da escada e a outra do início dessa, com 1 minuto de intervalo 

para descanso entre as escaladas do aquecimento. Para a primeira escalada do 

treino, a sobrecarga utilizada era referente à 50% da massa corporal do animal. 

Posteriormente, para as escaladas seguintes, foram adicionadas 10% da massa 

corporal do animal como sobrecarga até o animal chegar a falha, ou seja, não 

conseguir mais subir completamente a escada. Essa falha foi determinada após o 

animal receber três estímulos consecutivos na cauda e ainda assim não apresentar 

progresso na tentativa de subida. A carga máxima foi definida como aquela que o 

animal conseguiu realizar a última escalada completa. Para o intervalo de descanso 

do treinofoi utilizado o tempo de dois minutos (KRAUSE NETO et al., 2017). 
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Figura 1. Aparato Utilizado para o Treinamento Resistido e o Teste de Carga Carregada Máxima. 

Montoro Lima, 2016. 

Já foi demonstrado por Dias et al. (2005) que a familiarização com testes de 

uma repetição máxima (1-RM), antecipada, é fundamental para análise da força 

muscular, inclusive, em indivíduos que possuem experiência com exercícios com 

pesos. Mesmo que não exista esse tipo de pesquisa com animais experimentais, 

sabe-se que o animal também passa por um período de familiarização, refletindo no 

seu desempenho no TCCM. Por conta dessa necessidade de familiarização, o 

TCCM foi realizado em dois momentos. No primeiro momento desenvolveu-se o 

teste de familiarização inicial (T1). Ao se passarem 72 horas os animais passaram 

pelas mesmas atividades, sendo esse o segundo momento (T2). Ambos os testes 

foram aplicados usando a mesma metodologia. A maior carga carregada baseando-

se no segundo teste serviu de parâmetro para comparação subsequente. 

4.4.3 Protocolo de treinamento resistido 

A primeira sessão de treino teve a seguinte sequência: duas escaladas para o 

aquecimento e duas escaladas para cada uma das cargas: 50%, 75% e 100% da 

carga final do TCCM. No caso de o animal conseguir concluir as duas escaladas 

com 100% da carga final do TCCM, foi feito um acréscimo de 30 gramas para a 

tentativa de mais duas escaladas com essa carga final, totalizando oito escaladas. A 

carga final de cada treino serviu para o cálculo das cargas dos treinos 

subsequentes. Entre as escaladas os animais tiveram um intervalo para descanso 

de dois minutos dentro da câmara de abrigo. O animal foi posicionado pelo 

pesquisador no início da escada a cada escalada, além disso, o pesquisador 

também segurou a carga atada à cauda no começo da subida para assegurar que 

essa não enroscasse nos primeiros degraus (LEE et al., 2003; HARRIS et al., 2009; 

KRAUSE NETO et al., 2017).  

 O programa de treino foi executado três vezes na semana, em dias 

alternados por 8 semanas, fechando um total de 24 sessões de treinamento resistido 

progressivo. 

 

4.5 RETIRADA DOS MÚSCULOS 

Os ratos foram ortotanasiados após 48h da última sessão de treinamento. O 

sangue foi coletado em tubos heparinizadoslogo após a decapitação e em seguida, 

foi retirado o músculo bíceps braquial do membro esquerdo. 
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O bíceps braquial é um grande músculo localizado na parte medial do braço. 

Apresenta duas origens: a cabeça longa originando-se da fossa glenoide e a cabeça 

curta do processo coracoide. Ambas convergem para uma inserção em comum na 

tuberosidade radial. Devido a essas origens, inserção e localização corporal sua 

principal função é a flexão de cotovelo (WINGERD; STEIN, 1988). A escolha da 

dissecação desse músculo para as análises do nosso trabalho foi realizada com 

base no movimento de escalada do animal, no qual há a flexão de cotovelo, e 

consequentemente, estímulo do exercício resistido sobre o músculo bíceps braquial 

do rato. 

 

 

Figura 2. Ilustração Anatômica do Braço Murino. Adaptado Wingerd; Stein (1988).  

 

Metade das amostras foi destinadaàanálise dos parâmetros morfológicos e a 

outra metade para quantificação do conteúdo de glicogênio muscular.  

 

4.6 PARÂMETROS FENOTÍPICOS DO MÚSCULO ESQUELÉTICO 

 

4.6.1 Conteúdo de glicogênio muscular 
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 Para determinação do conteúdo de glicogênio muscular as amostras foram 

analisadas pelo o método descrito por Van Hove et al. (1996). Primeiro, foram 

preparados os tampões para o procedimento: tampão acetato (480µL de Ácido 

Acético 96% + 975mg de Acetato de Sódio p/ 100 ml de água destilada, pH 4,8) e 

solução de KOH 30%. Após verificar o pH do tampão e separamos os tubos para as 

3 etapas principais do protocolo: etapa de digestão (tubo 1), quebra do glicogênio 

(tubo 2) e Kit Glicose Enzimática (VIDA Biotecnologia, tubo 3). 

 

ETAPAS 

Tubo 1 Digestão (0,5mL Solução KOH + Bíceps braquial) 

Tubo 2 Degradação do Glicogênio (0,1mL tubo 1 + 17,5 µL ác. Glacial + amiloglucosidase) 

Tubo 3 Kit Glicose Enzimática (10 µL tubo 2 + 1000 µL reagente Bioclin) 

 

Tabela 1. Etapas da Analise do Glicogênio Muscular. Fonte: Os Autores (2018). 

 

Na primeira etapa, houve digestãoo músculo inteiro em 0,5mL de KOH 30% em 

banho-maria à 70 C de 20 a 30 minutos. Após a digestão, foi coletado 0,1mL de 

amostra do tubo 1, adicionado 17,5µL de ácido acético glacial, 0,5mL do tampão 

acetato e 0,1g de amiloglucosidase. Em seguida, o tubo 2 foi incubado overnight à 

temperatura ambiente ou por 2 horas à 37 C na estufa. Para a última etapa, foram 

coletados 10µL do tubo 2 e adicionados à 1000µL de reagente do Kit Glicose 

Enzimática (VIDA Biotecnologia) no tubo 3. 

O conteúdo do tubo 3 reagiu por aproximadamente 10 minutos à 37 ºC no 

banho-maria e posteriormente, foramanalisadasas amostras no espectrofotômetro 

sob comprimento de onda de 500nm e utilizando as instruções do fabricante do Kit. 

 

4.6.2 Análise da área de secção transversal da fibra muscular 

Para obtenção de cortes histológicos para avaliação destes parâmetros os 

músculos foram fixados em ALFAC (alcool etílico 85%, formaldeído 10% e ácido 

acético 5%) por 24 horas, seguido de desidratação em série crescente de álcool (70-

100%), diafanizados em xilol, impregnados e emblocados em parafina. Os cortes 

histológicos foram obtidos com espessura de 7µm por meio de um micrótomo de 

Minot. Em seguida, os cortes foram distendidos com auxílio de uma placa 
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aquecedora Quimis, modelo Q.31.3.21 e coradas com Hematoxilina e Eosina para 

avaliação da área de seção transversal das fibras musculares (ASTFM). As imagens 

foram obtidas por meio do Scanner de lâminas Zeiss, disponibilizado pelo Centro de 

Tecnologias Avançadas em Fluorescência (CTAF)e as análises foram realizadas 

pelo emprego do software ImageJ. Em cada músculo foi mensurada a área de 

secção transversal de 100 fibras musculares, escolhidas de modo aleatório da 

região do ventre muscular da secção histológica, como descrito por Coutinho et al. 

(2004) e Gomes et al. (2004). 

 

4.7 PARÂMETROS SÉRICOS 

 

As amostras de sangue foram coletadas após a eutanásia dos animais em 

jejum de 8h em tubos heparinizados, centrifugadas a 3000 g por 15 minutos para 

separação da parte plasmática. Essa porção plasmática foiutilizada para as análises 

bioquímicas do sangue através de Kits laboratoriais, todos da marca VIDA 

Biotecnologia. 

 

4.7.1 Glicose 

 

A glicose foi quantificada por método colorimétrico com a utilização do 

reagente comercial Glicose Enzimática. Os ensaios foram realizados segundo as 

instruções do fabricante. A analise das amostras foi feita sob comprimento de onda 

de 500nm em espectrofotômetro de placa. A concentração de glicose mensurada 

pelo equipamento foi indicada em mg/dL. 

 

4.7.2 Colesterol Total 

 

A determinação do Colesterol Total foi por método enzimático, conforme 

sistema comercial Colesterol Enzimático. O ensaio foi realizado segundo as 

instruções do fabricante e foi utilizado 500 nm como comprimento de onda para 

leitura das amostras. A concentração de colesterol total mensurada pelo 

equipamento foi indicada em mg/dL. 

3.9.3 Colesterol HDL 
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 A quantificação do colesterol HDL foi realizada pelo método de precipitação 

das lipoproteínas de baixa e de muito baixa densidade (LDL e VLDL), a qual foi em 

seguida centrifugada e após a centrifugação, determinada com base no 

sobrenadante da amostra, a concentração de colesterol HDL utilizando-se o sistema 

comercial enzimático de Colesterol HDL, com leitura de absorbância a 500 nm. A 

concentração de colesterol HDL foi calculada em mg/dL a partir das leituras das 

absorbâncias.  

 

3.9.4 Triacilgliceróis (TAGs) 

 

A determinação dos Triacilgliceróis foi pelo método enzimático colorimétrico 

que utiliza quatro enzimas, conforme o kit triglicérides enzimático(VIDA 

Biotecnologia). O ensaio foi realizado seguindo as instruções do fabricante e 

utilizando comprimento de onda a 500nm para leitura das amostras. A concentração 

de Triacilgliceróis foi indicada em mg/dL. 

 

4.7.3 Lactato sérico 

 

A determinação do lactatofoidesenvolvido pelométodo enzimático, conforme o kit 

comercial da VIDA Biotecnologia. O ensaio foi realizado seguindo as instruções do 

fabricante e utilizando comprimento de onda a 546nm para leitura das amostras. A 

concentração de Lactato foi indicada em mg/dL. 

 

4.8 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Inicialmente, os dados foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk de 

Normalidade. Para comparação entre os grupos foi empregado ANOVA one-way, 

seguido do pós-teste de Tukey, quando foi identificada distribuição normal. Para os 

casos onde a distribuição não foi normal, as análises foram desenvolvidas por meio 

do teste de Kruskall-Wallis , seguido de pós-teste de Dunn. O tratamento estatístico 

e confecção dos gráficos foram desenvolvidas no software GraphPad Prism 8.0.  

 

 

 



18 

 

 

 

 

Figura 3. Fluxograma do Estudo. Fonte: Os Autores (2018).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 PARÂMETROS SÉRICOS 

 

5.1.1 Lactato 

 

O conteúdo de lactato após 48h do TCCM pós-intervenção não foi 

significativamente diferente entre os grupos estudados (p= 0,0596, Kruskal-Wallis, 

figura 1). 

 

Efeitos do exercício físico e da suplementação sobre a lactatemia de 

ratos Wistar 

 

 

Figura 1. Efeitos do exercício físico e da suplementação sobre a lactatemia de ratos Wistar. 

Lactatemia entre GC, GS e GE. Diferença não significativa de lactatemia ao comparar os três grupos 

(p=0,0596, Kruskal-wallis) 

 

Durante uma sessão de exercício intenso ocorre o acúmulo de metabólitos, 

incluindo o ácido lático, juntamente com acidose muscular (GLADDEN,2000). O 

ácido lático promove inibição de canais de cálcio, o que contribui para o surgimento 

da fadiga muscular (FAVERO et al., 1997). Cessado o exercício, os níveis de lactato 

sanguíneo devem retornar aos valores referência e se manter assim durante o 
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repouso. Os dados obtidos da mensuração de lactato mostram que após 48 horas 

da última sessão de exercício, as concentrações de lactato já haviam retornado aos 

valores semelhantes ao controle, fato que nos sugere que as demais análises 

realizadas, estariam sobre o mesmo panorama que os animais controle, ou seja, 

livres de interferência da ação do lactato.  

 Supõe-se que, com o exercício, o estado de recuperação promova uma 

remoção do lactato mais rápida, para que o músculo retorne ao seu estado basal e 

se torne hábil para iniciar uma nova sessão de exercícios(GOODWIN et al., 

2007).Isso explica o fato de, após 48h, o lactato se encontrar similar em todos os 

grupos, mostrando que o ambiente metabólico muscular foi normalizado e as 

condições em que os grupos se encontravam eram semelhantes. No caso do grupo 

suplementado, como não houve prática de exercício, os níveis de lactato se 

mantiveram basais, mostrando que o óleo de peixe não exerce efeito sobre essa 

variável. 

Os dados decorrentes da análise dos demais parâmetros bioquímicos 

plasmáticos estão apresentados na figura 2.  

 

 

Efeitos do exercício físico e de suplementação sobre parâmetros séricos 

de ratos Wistar 

(A) (B) 
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(C) (D)   

Figura 5. Efeito do exercício físico e da suplementação sobre parâmetros séricos de ratos Wistar. (A) 

Glicemia entre GC, GS e GE. p=0,6876, Kruskal-Wallis); (B) Colesterol total entre GC, GS e GE. 

Diferença não significativa de colesterol total ao comparar os três grupos (p=0,7163, Kruskal-Wallis); 

(C) Triglicérides entre GC, GS e GE. Diferença não significativa de triglicérides ao comparar os três 

grupos (p=0,6132, Kruskal-wallis)(D) HDL entre GC, GS e GE. Diferença não significativa de HDL ao 

comparar os três grupos (p=0,8724, Kruskal-wallis). GC= grupo controle, GS= grupo suplementado, 

GE= grupo exercitado. 

 

5.1.2 Glicemia 

 

De maneira semelhante ao encontrado nas mensurações para lactato, a 

glicemia dos animaistambém não apresentou diferença significativa nos valores dos 

gruposGS e GE em relação ao GC (p= 0,6876, Kruskal-Wallis, Figura 5A). 

Este dado nos permite sugerir que, do ponto de vista do metabolismo 

energético, os animais partiram de um mesmo status, mostrando-se saudáveis e em 

condições semelhantes. Uma possível explicação seria que a produção de ácido 

lático originado no exercício resistido é utilizada posteriormente para a conversão de 

glicose no fígado, fazendo com que seus níveis se mantenham sempre estáveis. 

Portanto, o exercício resistido e a suplementação com ômega-3 não foram capazes 

de provocar alterações na glicemia quando comparados ao grupo controle. 

Além disso, é sabido que em animais saudáveis, tanto o exercício quanto 

suplementação (estudados isoladamente), não apresentam efeito sobre esta variável 
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(LIMA et al., 2008;PIZZATO et al., 2005)Neste sentido, pode-se sugerir que 

alterações nas variáveis musculares de interesse, não são decorrentes de 

alterações metabólicas. 

 

5.1.3 Lipídios circulantes 

 

O efeito do óleo de peixe sobre a lipemia tem sido sugerido há algum tempo, 

em especial por estudos clínicos que demonstram o uso destes AGPIs como uma 

estratégia para reequilibrar as concentrações de HDL e LDL (SANTOS et al., 2013). 

De maneira semelhante, a prática regular de exercícios é encorajada para pessoas 

que compreendem grupo de risco para doenças cardiovasculares, justamente pelo 

acúmulo de lipídios, em especial LDL e colesterol.  Assim era esperado que o 

lipidograma dos animais submetidos à exercício e suplementação apresentasse 

maior concentração de HDL tanto no GS quanto no GE, em relação ao GC. (p= 

0,8724, Kruskal-Wallis, Figura 5D), no entanto isso não foi observado. 

Uma hipótese que sustenta esse resultado é que o tempo de 8 semanas de 

exercício e de suplementação não foi suficiente para promover mudança significativa 

dos níveis de HDL nos grupos exercitado e suplementado, respectivamente, 

corroborando com RODACKI et al., 2015, que afirmaram que baixas doses de óleo 

de peixe por um longo período de tempo são mais eficazes em provocar aumento do 

HDL, do quequando comparadas à altas doses por um curto período. Outra possível 

explicação é pela característica de exercício que foi utilizado. O exercício resistido 

parece ter menor influência no HDL quando comparado ao exercício aeróbico, o qual 

já foi utilizado para esse tipo de análise (RODACKI et al,2015). Partilhamos da 

opinião de Rodacki (2012), que um programa de exercícios resistido por um maior 

período de tempo pode revelar efeitos positivos sobre o HDL-colesterol. 

Em similaridade às demais variáveis séricas, os dados obtidos das análises 

de triacilgliceróis e de colesterol total, também não apresentaram diferenças 

significativas (Triacilgliceróis- p= 0,6132, Kruskal-Wallis, Figura 4E; Colesterol total - 

p= 0,7163, Kruskal-Wallis, Figura 4C). 

Tem sido sugerido que o mecanismo pelo qual o óleo de peixe reduz as 

concentrações detriacilglicerol ocorre pela modulação da síntese de VLDL hepática, 

um precursor do LDL (NESTEL et al., 1984; SANDERS et al., 1985) Acredita-se na 

hipótese de que o tempo de suplementação não foi suficiente para promover efeitos 
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significativos na redução dos triacilgliceróis, diferentemente do tempo do estudo de 

Rodacki (2012), que utilizou um tempo de 12 semanas. O GE, no presente estudo, 

permaneceu com os triacilgliceróis inalterados, corroborando com o resultado de 

Santana (2015), que também não apresentou diferença significativa nesse 

parâmetro após a realização do protocolo de treinamento resistido por 4 semanas. 

Quanto à ausência de efeito das estratégias sobre a síntese de colesterol, 

acreditamos que tal evento pode ser explicado pelo fato de o colesterol total ser a 

soma de todos os tipos de colesterol (LDL, HDL e Triglicerídeos), e o HDL e os 

Triglicerídeos permaneceram inalterados no presente estudo, portanto o colesterol 

total permaneceu similar entre os grupos também. 

 

5.2 TCCM 

 

No TCCM pré-intervenção não foi identificada diferença significativa (p= 

0,5242, Kruskal-Wallis), o que era esperado, uma vez que os animais não haviam 

passado por nenhuma intervenção que fosse capaz de produzir ganho de força e 

também não haviam sido randomizados para seus respectivos grupos (Figura 6A). 

Por outro lado, os dados obtidos após as oito semanas de intervenção, sugere 

significativo ganho de força para ambos os grupos experimentais, tanto o grupo 

suplementado quanto o grupo exercitado, quando comparados ao grupo controle 

(TCCM pós-intervenção) (GS. p= 0.0322; GE. p<0,0001, Kruskal-Wallis).(Figura 6B). 
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Figura 6. Comparação entre Teste de Carga Carregada Máxima Pré e Pós-Intervenção. (A) Não 

houve diferença significativa intergrupos no TCCM pré-intervenção (p= 0,5242, Kruskal Wallis). (B) * 

diferença significativa entre GS e GC, p= 0,032. ** diferença significativa entre GE e GC, 

p<0,0001(p>0,05, Shapiro-Wilk). Dados descritivos: média±EPM. GC= grupo controle; GS= grupo 

suplementado; GE= grupo exercitado. 

 

Sobre a influência do óleo de peixe na força muscular, é reconhecido que a 

suplementação com óleo de peixe na dieta em conjunto com o exercício físico pode 

trazer aprimoramentos no ganho de força muscular e capacidade funcional 

(RODACKI et al., 2012). Os mecanismos pelos quais o óleo de peixe atua no ganho 

de força ainda são desconhecidos. Porém, existem artigos sobre os efeitos do 

ômega-3 no sistema nervoso em outros aspectos como neuropatias e casos de 

depressão, apresentando ação sobre a neuroinflamação, mielinização e 

neurotransmissores (SILVA et al., 2017; NALIWAIKO et al., 2004). Esses estudos 

podem nos direcionar para possíveis mecanismos do óleo de peixe agora 

associados ao sistema neuromuscular. 

 

5.3 MASSA MUSCULAR ABSOLUTA 

 

O ganho de força muscular é uma característica funcional que pode estar 

correlacionada a diversos fatores. Em casos onde o ganho de força decorre de 

hipertrofia ou aumento do tônus, pode-se encontrar alterações metabólicas e 

bioquímicas que podem ser responsáveis pelo ganho de força.  

Neste sentido, foram avaliados parâmetros fenotípicos do musculo bíceps 

braquial, que possibilitem entender os alvos doexercício e da suplementação. 

Em relação a massa muscular, os dados apresentaram normalidade (p>0,05, 

Shapiro-Wilk) e não foi verificada diferenças entre os grupos experimentais (p= 

0,6456, ANOVA one-way) (Figura 7).  

 



25 

 

 

-0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

GC

GS

GE

Massa Muscular

Massa muscular (g)

G
ru

p
o

s

 

Figura 7. Comparação intergrupos da massa muscular do bíceps braquial. Não houve diferença 

significativa intergrupos (p= 0,6538, ANOVA one-way). Os resultados de massa muscular estão 

descritos em média±erro padrão da média (p<0,05). 

 

No entanto, a medida de massa muscular puramente representa uma 

avaliação pouco refinada das características musculares e é uma variável que pode 

sofrer interferência dependendo do grau de acumulação de glicogênio.  

 

5.4 GLICOGÊNIO MUSCULAR 

 

O glicogênio muscular representa uma fonte alternativa de reserva energética, 

exclusiva para o músculo. Num cenário onde exista maior responsividade ou 

potência muscular, a demanda energética do músculo poderia implicar no aumento 

da concentração de glicogênio muscular. Avaliação do conteúdo de glicogênio 

muscular, não se mostrou diferente entre os grupos estudados (p= 0,6538, Kruskal-

Wallis) (Figura 8). 

Uma vez que o glicogênio representa a reserva energética para uso exclusivo 

do músculo, não esperávamos que o óleo de peixe alterasse este parâmetro. 

Contudo, considerando que o exercício resistido caracteriza uma forma de exercício 

onde a demanda metabólica do músculo é desafiada pela imputação das cargas, 

nossa hipótese era que pelo menos o treinamento resistido teria alterado os níveis 

de glicogênio muscular, de forma que tal resultado foi uma surpresa. 
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Figura 8. Diferença no glicogênio muscular entre GC, GS e GE. Amostras não apresentam 

normalidade (p<0,05, Shapiro-Wilk). Diferença não significativa ao comparar os três grupos 

(p=0,6538,Kruskal-wallis). Dados descritivos: média±EPM. GC= grupo controle, GS= grupo 

suplementado e GE= grupo exercitado. 

 

Uma das explicações desse resultado seria que a intensidade do exercício 

não foi suficiente para gerar alteração, pois o músculo esquelético utiliza o 

glicogênio como principal substrato energético durante exercícios físicos de alta 

intensidade (HERMANSEN et al., 1967; ROMIJN et al., 1993) e portanto, utilizou-se 

de outros possíveis substratos disponíveis para fornecer energia como ácidos 

graxos livres, glucose sanguínea e triglicerídeos intramusculares (FARRELL et al., 

2012). 

Outro fator que pode justificar a ausência de diferenças entre o conteúdo de 

glicogênio dos grupos é o tipo de fibras musculares presentes no musculo bíceps 

braquial. Exercícios de intensidade moderada induzemglicogenólise 

predominantemente nas fibras tipo I e conforme há o aumento da intensidade, fibras 

tipo II começam a desempenhar maior participação no exercício (MUL et al., 2015). 

Desta forma, mudanças no perfil metabólico das fibras, induzida pelo exercício, 

representam uma possibilidade para os resultados encontrados, mas são 

necessárias outras abordagens para certificar este processo. 
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O fato de o glicogênio muscular não apresentar diferença significativa no 

grupo suplementado com óleo de peixe pode ser explicado pelo tempo curto da 

intervenção. Sabe-se que o ômega-3 é capaz de regular os transportadores do 

tipoGLUT, portanto, capaz de regular a glicemia, modular a captação de glicose pelo 

músculo (VELOSO,2016) e possivelmente, o glicogênio muscular. É factível, então, 

que um tratamento com óleo de peixe por um período de tempo superior ao deste 

trabalho possa alterar os níveis de glicogênio muscular, porém são necessários mais 

estudos para obter essa confirmação. 

 

5.5 ASTFM 

 

O ganho de força adquirido pelo grupo exercitado e pelo grupo suplementado 

pode estar relacionado à melhoria da comunicação neuromuscular, alteração no tipo 

de fibras de contração, alterações do metabolismo e por fim a alterações celulares. 

Dentre as alterações celulares, o aumento da ASTFM que é conhecido como um 

preditor de ganho de força (FUKUNAGA et al., 2001). Neste sentido, sabe-se que 

para avaliar o trofismo muscular, a área de secção transversa da fibra muscular é 

uma melhor opção do que a massa muscular absoluta (GOMES et al., 2004). 

Analisando os dados sobre a área de secção transversal da fibra muscular, 

obtivemos normalidade dos dados (p>0,05, Shapiro-Wilk). Observamos diferença 

entre o grupo exercitado e o grupo controle (GE. p< 0,0001, post hoc Tukey) e 

também diferença significativa entre o grupo suplementado e controle (GS. p= 

0,0021, post hoc Tukey) (Figura 9). 



28 

 

 

 

Figura 9. Diferença intergrupos das áreas de secção transversal do bíceps braquial (ASTFM em µm²) 

após intervenções. * diferença significativa entre GS e GC (p= 0,0021, post hoc Tukey). ** diferença 

significativa entre GE e GC (p< 0.0001, post hoc Tukey). Dados descritos em média±EPM. GC= 

grupo controle, GS= grupo suplementado e GE= grupo exercitado. 

 

Muitos estudos mostram o efeito anabólico do treinamento resistido, 

apresentando dados consistentes que mostram o aumento da síntese proteica após 

cada sessão de treinamento (PHILLIPS et al., 1997). A longo prazo, após 

repetidassessões de treino e fornecimento correto de aminoácidos pela dieta, a 

síntese proteica muscular torna-se maior que a degradação proteica, levando assim, 

à hipertrofia do músculo esquelético, que se reflete no aumento da área de secção 

transversal (WILKINSON et al., 2007; HARTMAN et al., 2007). Esses dados 

corroboram os resultados obtidos aqui, mostrando que o programa de treinamento 

resistido de 8 semanas levou à hipertrofia do músculo bíceps braquial, por meio do 

aumento da síntese proteica muscular e consequente, aumento da área de secção 

transversal da fibra muscular.  

Com relação ao efeito da suplementação, é sabido que AGPIs n-3, 

desempenham funções vitais no organismo que se estendem, inclusive, à hipertrofia 

muscular (VELOSO, 2016). No presente estudo observou-se aumento da secção 

transversal nos animais suplementados com óleo de peixe. Apesar dos mecanismos 

pelos quais o óleo de peixe atua no processo de síntese proteica muscular e, 
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consequentemente, hipertrofia, ainda não serem bem compreendidos, partilhamos 

da opinião de SMITH et al., 2011, que indicam que esse efeito pode ser 

parcialmente mediado pela ativação da via de sinalização mTOR-p70s6k. Essa via 

de transdução é considerada ponto de controle integral para o crescimento de 

células musculares. Uma outra abordagem empregando rapamicina, potente inibidor 

da mTOR, corrobora esses dados, uma vez que preveniu o aumento da síntese 

proteica muscular em resposta à alimentação e exercício resistido(DRUMONND et 

al., 2007) 

Além disso, os resultados de Garcia et al. (2010), também demonstraram que 

ao comparar animais treinados que receberam suplementação com ômega-3 aos 

que realizaram apenas a sessão de treinamento, o óleo de peixe colaborou para a 

manutenção da homeostase do sistema muscular e equilíbrio do sistema 

antioxidante por controlar as respostas inflamatórias e ataque dos radicais livres 

decorrentes do estresse proveniente do exercício, funcionando com forma de 

prevenção de degradação  no músculo esquelético. Ainda, Magee et al. (2008), 

demonstraram que o EPA possui ação protetora aos efeitos nocivos do TNF-α 

(citocina pró-inflamatória), que em altas concentrações está associado com a lesão 

muscular, considerando então, o óleo de peixe, um potente agente terapêutico na 

regeneração do músculo esquelético lesado. Compartilhamos, portanto, da opinião 

de Smith et al. (2011), que afirmaram que os ácidos graxos ômega-3 podem atenuar 

a resistência anabólica e podem ser úteis como potente agente terapêutico na 

prevenção de lesão muscular. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados encontrados neste trabalho, podemos concluir que 

o exercício resistido no intervalo de 8 semanas, foi capaz de promover ganho de 

força muscular nos animais submetidos ao protocolo de exercício e que este ganho 

de força foi acompanhado do aumento da área de secção transversal das fibras 

musculares do bíceps braquial. Embora os dados sugiram que o exercício altera o 

metabolismo e funcionalidade celular, estas mudanças não alteram o conteúdo de 

glicogênio muscular. 

De maneira semelhante, corroborando a hipótese estabelecida para este 

estudo, a suplementação com óleo de peixe mostrou-se hábil em alterar as mesmas 
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variáveis que o exercício físico e de maneira semelhante, sugerindo que embora os 

sítios de ação das estratégias sejam bastantes distintos, ambos acabam por regular 

os mesmos eventos e produzir os efeitos semelhantes. 

Algumas particularidadesdo estudo,como período de intervenção curto e 

padrões comportamentais diferentes dos animais durante o treinamento,podem ter 

influenciado no resultado.Além disso,existem outros fatores que também influenciam 

na produção de força e que não foram levados em conta neste estudo, desta forma 

não se pode inferir que o ganho de força é exclusivamente resultado do aumento da 

ASTFM. 

Entretanto apesar das limitações encontradas, os resultados sugerem 

fortemente que o óleo de peixe pode representar uma estratégia de prevenção da 

degradação muscular em cenários onde a prática de exercício físico não é uma 

possibilidade. Acreditamos que novas pesquisas com maior tempo de duração 

utilizando o exercício resistido e a suplementação com óleo de peixe, com enfoque 

em outros fatores relacionados com a hipertrofia e desempenho de força, 

especialmente, a questão neuromuscular do processo, podem trazer novos 

conhecimentos e resultados bastante satisfatórios para a sociedade. 
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