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RESUMO

O exercício físico é uma condição que influencia direta e/ou indiretamente os sistemas oxidativos e a ativação dos mecanismos de defesa 
antioxidante. Durante os exercícios físicos, ocorrem várias reações químicas que levam à formação de espécies reativas de oxigênio (EROS). 
Entretanto, a duração do treino tem sido identificada como um dos principais fatores que afetam positivamente a capacidade oxidativa do 
músculo esquelético. Objetivo: Verificar a atividade da enzima catalase nos músculos sóleo e extensor longo dos dedos. Métodos: O projeto foi 
aprovado pelo Comitê de Ética para o Uso de Animais da Universidade Estadual do Ceará, sob o protocolo no 7007456/2015 de 04/03/2016. 
Foram utilizadas 16 ratas fêmeas, Wistar com 60 dias de vida e massa corporal 200 g ± 15 g, provenientes do Biotério da UECE. Os animais foram 
mantidos em ciclo claro/escuro (12h/12h), em ambiente com temperatura controlada entre 22 a 25 °C, recebendo ração e água ad libitum. Foram 
divididos em dois grupos, contendo (n=08) animais: Grupo Controle (CTR); Grupo Natação (NT). A natação ocorreu em um recipiente de plástico 
com aproximadamente 60 L e 60 cm de profundidade, durante seis dias por semana ao longo de quatro semanas. Afim de evitar flutuação do 
animal foi utilizada uma carga equivalente a 4,0% da massa corporal, atada ao dorso. Após o período de adaptação, o treinamento ocorreu com 
duração de 40 minutos, com 5 minutos de aquecimento, 30 minutos de treinamento e por fim, 5 minutos de esfriamento. Após 24 horas do 
último treino, os animais foram anestesiados com Tiopental sódico (150 mg/kg) via intraperitoneal com posterior decapitação. Os músculos sóleo 
e extensor longo dos dedos (ELD) direito foram removidos e armazenados em nitrito líquido. As amostras foram homogeneizadas em tampão 
fosfato (pH=7,4) e posteriormente encaminhado para análises da atividade antioxidante (CAT). Os dados foram analisados por ANOVA ONE-WAY 
com pós-teste Tukey, com p<0,05. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão da média. Resultados: Os resultados encontrados nos 
músculos sóleo foram CRT (3,714±0,3472) e SW (3,037±0,6324), p= 0,3622 e no musculo ELD CRT (0,8457±0,1191) e SW (1,608±0,2065), p= 
0,0056. Verificou-se que não houve modificação dos valores da catalase do grupo NT em relação ao CTR no músculo sóleo. Já no músculo ELD, o 
grupo NT teve um aumento significativo se comparado ao CRT. Conclusão: A atividade da enzima catalase no músculo sóleo não apresentou 
diferença estatística entre os grupos CTR e NT. Já o músculo extensor longo dos dedos, por ser mais acionado durante a atividade física, gerou 
maior estresse oxidativo e, consequentemente, maior atividade da enzima catalase no grupo NT se comparado ao 
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