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Os exercícios físicos podem ser classificados, quanto ao sistema de transferência de energia
envolvido, basicamente em: aeróbicos (utiliza O2 ) e anaeróbicos (não utilizam O2). Nas fases iniciais do exercício, assim como em intensidades muito elevadas, a produção de energia
se dá preferencialmente às custas do metabolismo anaeróbico, onde a contribuição do oxigênio apresenta-se reduzida. Nestas fases, ocorre a formação de lactato que, posteriormente é
liberado na circulação sangüínea. O objetivo do estudo foi avaliar protocolos de treinamento
físico para ratos Wistar, utilizando a natação como modalidade de exercício, em diferentes
níveis de sobrecarga. Tratou-se de um estudo experimental, onde foram utilizados 21 ratos
Wistar, divididos em três grupos uniformemente, sendo que o grupo I realizou treinamento
contínuo com carga contínua (5% do peso corporal); o grupo II, treinamento intermitente
com carga crescente (5, 10 e 15% do peso corporal); e o grupo III, controle (animais sedentários). Foi realizada a dosagem do lactato sanguíneo através do lactímetro Accusport,
para classificação das atividades físicas em relação ao nível de ácido lático no sangue dos
animais. Os resultados revelaram que: a) A concentração de lactato sanguíneo dos animais
submetidos ao protocolo de treinamento intermitente (anaeróbico), foi aparentemente menor (dados não significativos) do que a observada no grupo controle; b) A concentração de
lactato nas amostras de sangue dos animais submetidos ao protocolo de exercício aeróbico
(treinamento contínuo), não foi diferente da que foi observada no grupo controle; c) Nos animais submetidos ao protocolo de treinamento anaeróbico, a concentração de lactato sangüíneo foi significativamente menor (P<0.01) do que a encontrada no protocolo de treinamento
aeróbico. Em conjunto, nossos dados, apesar de preliminares, demonstram que o protocolo
proposto para atividade anaeróbica é eficiente e pode ser utilizado em estudos futuros para
análises de parâmetros fisiológicos e patológicos alterados pela prática de exercício físico.
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