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RESUMO

Encontra-se bem evidenciado que o treinamento aeróbico de intensidade moderada (MIT) é capaz de melhorar o perfil metabólico e a reatividade 
vascular de indivíduos com risco elevado de desenvolvimento de doenças cardio-metabólicas. Mais recentemente, foi demonstrado que a 
metodologia de treinamento intervalado de alta intensidade e muito curta duração (HIIT) é capaz de melhorar a sensibilidade a insulina e 
melhorar a resposta endotelial de dilatação da artéria braquial de forma semelhante a metodologia MIT. Diante dos efeitos positivos verificados 
no tratamento portadores de doenças metabólicas e na macrocirculação, o objetivo do presente estudo é investigar o efeito do HIIT sobre a 
microcirculação, leito vascular responsável pelo controle da nutrição tecidual e resistência vascular periférica. Após aprovação do CEP do Instituto 
Nacional do Coração (49792815.9.0000.5272), vinte voluntários sedentários com idade entre 20 e 30 anos, foram randomicamente alocados nos 
grupos HIIT e MIT e respectivamente submetidos a treinamento em cicloergômetro (3 x 30segundos máximos por 1min em recuperação ativa -
HIIT ou o equivalente calórico em 16 minutos contínuos - MIT), 3 vezes por semana durante 8 semanas. No início e no final do período de 
treinamento foram avaliados a reatividade microvascular dependente de acetilcolina (ACh) e em resposta a hiperemia reativa pós-oclusiva 
(HRPO) e os resultados analisados através de teste t pareado com p<0,05. Nestes mesmos momentos também foram avaliados os elementos do 
sangue e a perfusão dos capilares em estado basal e após HRPO. Apesar de promover redução significativa na frequência cardíaca basal (74,82 ± 
12,47 x 62,68 ± 7,3 batimentos por minuto; p><0,05) e da resposta de vasodilatação microvascular mediada por ACh em relação ao basal (183,2 ± 
54,2 x 112,8 ± 17,4 unidades arbitrárias de perfusão UAP/mmHg; p><0,05) o HIIT aumentou a perfusão de capilares cutâneos em repouso (116,8 
± 8,22 x 127,0 ± 10,5 capilares/mm2; p><0,05) e após a hiperemia (125,3 ± 9,6 x 132,6 ± 14,1 capilares/mm2; p><0,05). Não houveram diferenças 
significativas sobre a reatividade microvascular ou perfusão capilar em resposta ao treinamento MIT.  Tais resultados, apesar de preliminares, 
indicam que o protocolo MIT implementado é incapaz de promover adaptações microvasculares e sugere que a metodologia HIIT, 
diferentemente do proposto em outros estudos, provavelmente por aumentar excessivamente o estresse oxidativo vascular, promove redução na 
resposta de dilatação dependente de endotélio na microcirculação que pode ser parcialmente compensada por aumentos na densidade e na 
perfusão de capilares teciduais. Apesar de promover melhorias associadas a angiogênese e distribuição de nutrientes teciduais, o treinamento 
HIIT pode comprometer a capacidade de vasodilatação microvascular e deve ser implementado com cautela em indivíduos com risco
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