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BORIM, Jayne Maria. Efeitos do inibidor da fosfodiesterase-5 Tadalafila sobre as respostas
dinâmicas do consumo de oxigênio pulmonar durante exercício físico submáximo em homens
jovens ativos e inativos. Dissertação. Mestrado Profissional em Exercício Físico na Promoção da
Saúde. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Universidade Norte do Paraná, Londrina, 2014.

RESUMO

O propósito deste estudo foi examinar se a administração oral de Tadalafila, um inibidor da
fosfodiesterase-5 usado para fins terapêuticos, influencia as respostas dinâmicas do

O2 pulmonar

durante exercício físico submáximo em adultos jovens, ativos e inativos. Usando um delineamento
experimental duplo-cego, crossover, com um período de washout de 14 dias, seis homens ativos
(idade 23.3 ± 3.2 anos) e seis homens inativos (idade 22.3 ± 1.0 anos) ingeriram, de modo randômico,
placebo ou Tadalafila (20mg). Após a administração oral de placebo ou Tadalafila, cada participante
realizou uma série de transições de uma carga de trabalho de 20W para uma carga de trabalho
moderada (80%GET) em ciclo ergômetro. Dados oriundos de trocas gasosas, respiração-porrespiração, e frequência cardíaca foram coletados durante repouso e exercício físico, e as respostas
cinéticas do

O2 pulmonar e frequência cardíaca foram modeladas por curvas exponenciais. Dados

foram analisados usando análise de variância com medidas repetidas com post hoc de Bonferroni e
testes t não pareados. A constante de tempo τ O2 foi mais lenta (P < 0.05) em jovens inativos
comparados aos seus pares ativos seja na condição placebo (42 ± 14s vs 29 ± 5s) ou Tadalafila (42 ±
15s vs 29 ± 14s), respectivamente; porém, τ O2 foi inalterada pela ingestão de Tadalafila. O TD foi
similar entre jovens ativos e inativos na condição placebo (20 ± 5s e 24 ± 7s), porém não na condição
Tadalafila (11 ± 5s e 28 ± 7s; P < 0.05), respectivamente; contudo, TD não foi afetado pela ingestão da
droga. Por fim, τFC também foi similar entre jovens ativos e inativos nas condições placebo (38 ±
12s e 42 ± 8s) e Tadalafila (36 ± 8s e 30 ± 12s; P < 0.05), respectivamente, sendo pouco afetada pela
ingestão de Tadalafila. Em resumo, os dados do presente estudo sugerem que a inibição da
fosfodiesterase-5 através da Tadalafila não influencia as respostas dinâmicas do O2 pulmonar durante
exercício físico moderado em adultos jovens ativos ou inativos.

Palavras chave: Tadalafila; Sedentarismo; Cinética; Componente Rápido.
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BORIM, Jayne Maria. Effects of the phosphodiesterase5 inhibitor Tadalafil on pulmonary oxygen
uptake kinetics during submaximal exercise in trained and untrained, young men. Dissertação.
Mestrado Profissional em Exercício Físico na Promoção da Saúde. Centro de Ciências Biológicas e da
Saúde. Universidade Norte do Paraná, Londrina, 2014.

ABSTRACT

This study examined whether the oral administration of Tadalafil, a phosphodiesterase-5 inhibitor
commonly used for therapeutic purposes, influences pulmonary

O2 kinetics during moderate-

intensity cycle exercise in trained and untrained, young adults. Six trained (mean age 23.3 ± 3.2 yr)
and six untrained (mean age 22.3 ± 1.0 yr) males were randomly assigned to receive either one tablet
of placebo or Tadalafil (20mg) in a double-blind, crossover design, with a 14 days washout period
between the two conditions. After the oral administration of either placebo or Tadalafil, subjects
performed series of square-wave transitions from unloaded cycling to moderate-intensity exercise
(80%GET). Pulmonary gas exchange and heart rate were measured continuously throughout rest and
exercise transitions, and the kinetics of

O2 and HR were modeled using monoexponencial curves.

Data were analyzed using repeated-measures analysis of variance and unpaired t tests. The τ O2 was
slower (P < 0.05) in untrained than trained in both placebo (42 ± 14s vs 29 ± 5s) and Tadalafil (42 ±
15s vs 29 ± 14s) conditions, respectively, but was unaffected by the drug ingestion. The TD was
similar in trained and untrained for placebo (20 ± 5s and 24 ± 7s) condition, but not for Tadalafil (11 ±
5s and 28 ± 7s; P < 0.05) condition, respectively; however, the TD was also unaffected by the drug
ingestion. The τFC was also similar in trained and untrained for both placebo (38 ± 12s and 42 ± 8s)
and Tadalafil (36 ± 8s and 30 ± 12s; P < 0.05) conditions, respectively, and did not differ between the
two conditions. These results imply that inhibition of phosphodiesterase-5 with Tadalafil does not
influence pulmonary O2 kinetics during submaximal exercise in young adults, regardless of training
status.

Keywords: Tadalafil; Sedentarism; Kinetics; Fast Component.
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1
1 INTRODUÇÃO

Em seres humanos, a musculatura esquelética é capaz de adequar-se para diferentes demandas
energéticas, seja de modo imediato ou por longa duração, através da fosforilação oxidativa e de
substratos (Poole e Jones, 2005). Tais demandas energéticas raramente são constantes, com exceção
do repouso ou do exercício físico de carga fixa em ambiente controlado. Portanto, transições múltiplas
e velozes de uma demanda energética para outra caracterizam o movimento humano. A habilidade
individual em realizar tais transições depende, em parte, da velocidade na qual a demanda energética
(neste caso, leia-se consumo de oxigênio,

O2) é capaz de elevar-se do seu estado de repouso até

adequar-se ao esforço desejado (Whipp e Mahler, 1980; Poole e Jones, 2005). Um aumento rápido no
O2 requer o trabalho coordenado dos sistemas respiratório, cardiovascular, e muscular, os quais são
responsáveis por regular o fluxo de oxigênio (O2) e de substratos energéticos para os músculos ativos e
remover o calor, dióxido de carbono (CO2), e outros produtos derivados dos processos metabólicos
(Jones e Poole, 2005). Desse modo, uma resposta dinâmica (ou cinética) mais rápida do

O2 pode

significar uma menor produção de ácido lático e íons hidrogênio (H+) nos músculos ativos, retardando
o processo de fadiga muscular (Allen et al., 2008; Poole et al., 2008).
Evidências indicam que a reduzida vasodilatação dependente do endotélio é um fator
determinante para o diminuído fluxo sanguíneo microvascular e overshoot transitório na razão entre
concentração de hemoglobina desoxigenada e consumo de oxigênio (Δ[HHb]/ΔVO2; DeSouza et al.,
2000; Muller-Delp et al., 2002; Hirai et al., 2012; 2014). Em pesquisa com modelos animais, MullerDelp et al. (2002) notaram uma reduzida vasodilatação dependente do endotélio nas artérias e
arteríolas do músculo „oxidativo‟ sóleo em ratos idosos, mas não em ratos novos, sugerindo uma
diminuída distribuição do fluxo sanguíneo local com o envelhecimento. Porém, Hirai et al. (2012)
indicaram que a reduzida vasodilatação dependente do endotélio poderia ser encontrada em ratos
novos, porém sedentários, mas não em ratos novos treinados, sugerindo que o exercício físico crônico
pode atenuar a diminuição do fluxo sanguíneo microvascular, independentemente da idade. Essa
reduzida resposta vasodilatadora em ratos novos, porém sedentários, poderia ser ocasionada por uma
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atenuada biodisponibilidade e ação da via de sinalização molecular óxido nítrico (NO)/guanosina
monofosfato cíclico (cGMP)/proteína quinase dependente do cGMP (PKGI) (Taddei et al., 2000; Hirai
et al., 2011). Logo, intervenções farmacológicas e não farmacológicas propostas com o escopo de
potencializar a resposta vasodilatadora endotelial através de uma maior biodisponibilidade e ação da
via de sinalização molecular NO/cGMP/PKGI poderiam ser eficazes para acelerar a velocidade de
ajuste do metabolismo oxidativo, aumentando a hiperemia microvascular, reduzindo o déficit de O2 e
diminuindo a necessidade da fosforilação de substratos intramusculares para a geração de adenosina
trifosfato (ATP) em quantidades suficientes para a continuidade do exercício físico realizado por
adultos jovens, porém sedentários.
A fosfodiesterase do tipo 5 (PDE-5) é um membro da família de enzimas fosfodiesterases,
responsáveis pela regulação de nucleotídeos monofosfato cíclico 3‟,5‟, como a adenosina monofosfato
(cAMP) ou cGMP (Wright, 2006; Francis et al., 2010). Especificamente, as isoformas da PDE-5
catalisam somente as reações de degradação da cGMP, em tecidos onde são encontradas em uma alta
concentração, como células musculares lisas do corpo cavernoso peniano, células musculares lisas de
vasos arteriais e venosos da circulação pulmonar e sistêmica, e mesmo em células musculares estriadas
(Wallis et al., 1999; Sabatini et al., 2011). Devido ao papel fundamental que a via de sinalização
NO/cGMP/PKGI apresenta sobre as respostas vasodilatadoras endoteliais (Hirai et al., 2011, 2014),
pode-se especular que a administração de inibidores farmacológicos seletivos para PDE-5 (iPDE-5, do
termo inglês phosphodiesterase-5 inhibitor), tais como Sildenafila, Vardenafila, ou Tadalafila, poderia
afetar significativamente a velocidade das respostas dinâmicas do

O2 na fase inicial do exercício

físico em sujeitos jovens, porém sedentários, idosos ou mesmo portadores de condições patológicas
crônicas associadas com um reduzido fluxo sanguíneo local nos músculos ativos. De fato, pesquisas
recentes conduzidas por Roseguini et al. (2014) e Sperandio et al. (2014) demonstraram que a
administração de 100mg de Sildenafil, um iPDE-5 comercialmente conhecido como Viagra®, poderia
potencializar a hiperemia microvascular e oxigenação muscular durante exercício físico em adultos
com patologia coronariana. Entretanto, Hsu et al. (2006) verificaram a existência de modificações
hemodinâmicas positivas durante exercício físico mesmo em adultos jovens, saudáveis, em situação de
hipóxia, mas não em uma situação de normoxia. Esses resultados reforçam a idéia de que em situações

3
onde a disponibilidade de O2 aos músculos é reduzida, como em condições hipóxicas, envelhecimento,
certas patologias, ou mesmo sedentarismo, os iPDE-5 poderiam melhorar a capacidade individual de
realizar exercício físico. Entretanto, até o momento, nenhum estudo foi conduzido para investigar se as
respostas vasodilatadoras endoteliais induzidas pela administração oral de iPDE-5 podem aumentar a
biodisponibilidade de O2 aos músculos ativos e melhorar a capacidade de realizar exercício físico, via
modificações hemodinâmicas centrais e/ou periféricas, em jovens sedentários ou ativos. De um ponto
de vista teórico, o conhecimento da relação existente entre a administração de iPDE-5 e suas respostas
hemodinâmicas centrais e/ou periféricas durante repouso e exercício físico torna-se relevante para
compreender os mecanismos determinantes das respostas dinâmicas do

O2 no início do exercício

físico em adultos jovens, sedentários ou treinados. De um ponto de vista prático, tal conhecimento
pode proporcionar aos profissionais da saúde uma maior compreensão sobre os efeitos da
administração oral de iPDE-5 sobre as respostas hemodinâmicas centrais e/ou periféricas durante
exercício físico, comumente usadas para prescrições de exercício físico. Tal conhecimento torna-se
relevante na medida em que muitos adultos jovens fazem o uso da droga com o escopo de melhoria do
desempenho físico e/ou por motivos recreacionais (Di Luigi et al., 2012).

2 OBJETIVOS

O propósito deste estudo foi verificar os efeitos da administração oral do iPDE-5 Tadalafila sobre as
respostas dinâmicas do consumo de oxigênio pulmonar ( O2) durante exercício físico submáximo em
homens jovens, ativos e inativos. A partir dos dados teóricos e práticos obtidos no presente estudo foi
elaborado um guia prático sobre os efeitos do uso de iPDE-5 durante exercício físico por jovens
adultos. O propósito primário deste guia é apresentar como os iPDE-5 podem afetar as respostas
fisiológicas no exercício físico e, baseado em evidências científicas, discutir o seu papel sobre a
avaliação e a prescrição do exercício físico. Esse guia prático destina-se aos profissionais da área da
saúde e do esporte que atuam em áreas relacionadas com a avaliação e prescrição do exercício físico.
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3 REVISÃO DA LITERATURA
3.1 RESPOSTAS DINÂMICAS DO O2 PULMONAR: UMA BREVE INTRODUÇÃO
3.1.1 Bioenergética muscular
Em seres humanos, a habilidade individual para realizar exercício físico depende da conversão da
energia química em energia mecânica na musculatura esquelética. A fonte de energia química
muscular é a ATP, a qual possui limitada concentração intramuscular e poderia ser consumida
rapidamente durante contração muscular. Para prevenir tal redução intramuscular de ATP no começo
do exercício físico, a ATP deveria ser ressintetizado de modo rápido e constante. A degradação de
creatina fosfato (PCr) contribui para a ressíntese de ATP e demanda energética muscular; porém, o
acúmulo de metabólitos de ATP e PCr estimula um sistema energético secundário, chamado glicólise
anaeróbica. Tal sistema energético promove a conversão de glicose em lactato e H+ com a formação de
duas moléculas de ATP para cada molécula de glicose. Porém, as reservas intramusculares de PCr e
glicogênio também são finitas e seus metabólitos, como fosfato inorgânico (Pi) e H+, são associados
com o surgimento da fadiga muscular (Allen et al., 2008). O sistema energético aeróbico, por sua vez,
pode usar carboidratos e gorduras para a ressíntese de ATP. O uso desses substratos energéticos é
importante, pois o catabolismo aeróbico de uma molécula de glicose produz um total de 38 moléculas
de ATP, enquanto o catabolismo aeróbico de gorduras pode gerar uma quantidade ainda maior de ATP
(por exemplo, a fosforilação oxidativa do ácido palmitato produz 129 moléculas de ATP). Por fim, os
coprodutos do metabolismo aeróbico, água e CO2, são regulados de modo eficiente e limitam a
perturbação metabólica associada com esse sistema energético (Spriet e Hargreaves, 2006).

3.1.2 Cinética do O2 pulmonar
Buscando capitalizar as vantagens metabólicas do sistema aeróbico, o

O2 deveria aumentar em

conformidade com as demandas energéticas do início do exercício físico. Porém, o

O2 aumenta em

modo monoexponencial e não atinge um estado estável até 2-3 minutos após o começo do exercício
físico moderado (FIG.1). Enquanto um estado estável não é atingido, uma diferença entre demanda e
provisão energética via fosforilação oxidativa existe, sendo o processo conhecido como „déficit de O2‟.

5
Tal aumento monoexponencial no

O2 depende do trabalho coordenado dos sistemas respiratório,

cardiovascular, e muscular, os quais são responsáveis por regular o fluxo de O2 e de substratos
energéticos para os músculos ativos e remover o calor, CO2, e outros produtos derivados dos processos
metabólicos (Jones e Poole, 2005). Desse modo, uma resposta dinâmica (ou cinética) mais rápida do
O2 pode significar uma menor perturbação do metabolismo anaeróbico, produção de ácido lático e
H+ nos músculos ativos, e retardo do processo de fadiga muscular (Allen et al., 2008; Poole et al.,
2008).

FIGURA 1. Representação gráfica das respostas dinâmicas do O2 pulmonar no começo do exercício
físico. Nota-se a presença de respostas fásicas distintas denotando eventos fisiológicos diferentes. Os
círculos não preenchidos indicam os dados de O2 pulmonar.

Durante exercício físico conduzido em uma intensidade superior ao limiar de lactato ou
limiar de troca gasosa (GET, do termo inglês gas exchange threshold), contudo, um estado estável é
inexistente ou retardado (Whipp e Wasserman, 1972; Jones et al., 2011), ocasionado pela presença de
um aumento adicional no O2. Tal aumento tem sido definido como componente lento da cinética do
O2 (Poole et al., 1994; Jones et al., 2011), e pode ser estabilizado em uma intensidade vigorosa ou
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pesada (ou seja, abaixo da potência crítica; CP) ou seguir uma trajetória rumo ao consumo máximo de
oxigênio ( O2max) em intensidade severa (ou seja, acima da CP), sugerindo a eminência do término do
exercício físico (FIG.2).

FIGURA 2. Representação gráfica das respostas dinâmicas do O2 pulmonar no começo do exercício
físico vs carga de trabalho. A linha tracejada, horizontal, representa o GET. A linha sólida, horizontal,
representa o O2max. Os círculos preenchidos representam os dados de O2 pulmonar durante exercício
físico severo. Os círculos não-preenchidos representam os dados de

O2 pulmonar durante exercício

físico pesado ou vigoroso.

3.1.3 Domínios do exercício físico
Em qualquer tecido humano, o O2 depende de ambos, fatores centrais (ou seja, a disponibilidade de
O2 para o tecido) e fatores periféricos (ou seja, a extração e uso de O2 no tecido). Dentro da fisiologia
do exercício, o tecido de maior interesse é o músculo esquelético. Porém, enquanto medidas diretas de
O2 muscular ( O2m) são possíveis, elas são tecnicamente invasivas e desafiadoras (Jones e Poole,
2005). Portanto, o

O2 é comumente mensurado na boca, mediante a coleta e posterior análise de

gases expirados, via bolsa de Douglas, ou através do uso de sistemas automáticos de análise de gases
(Macfarlane, 2001; Jeukendrup e Wallis, 2005). Torna-se importante ressaltar que embora o método

7
da bolsa de Douglas seja o padrão ouro para mensurar O2 durante exercício físico em estado estável,
uma determinação acurada das respostas dinâmicas do

O2 durante „estado não estável‟, como no

início do exercício físico, é apenas possível por sistemas automáticos com maior resolução temporal
(Macfarlane, 2001). Destaca-se ainda que o

O2 mensurado na boca representa a taxa bruta de O2

consumido pelo corpo todo, e inevitavelmente, sofre um certo grau de contaminação; porém, o

O2

pulmonar mensurado na boca pode refletir acuradamente o O2m durante exercício físico. Em adultos
jovens, o

O2 pulmonar é em torno de 0.25L.min-1 em repouso, porém pode ser tão elevado quanto

6.0L.min-1 no exercício físico exaustivo ( O2max). O corpo humano, portanto, tem uma capacidade
enorme para aumentar a sua taxa metabólica em resposta aos desafios energéticos do meio circundante
(Poole, 1994), e assim, analisadores de gases devem ser capazes de mensurar essa enorme variação
metabólica, preferencialmente, respiração-por-respiração (BBB, do termo inglês breath-by-breath).
Usando uma abordagem BBB, o

O2 pulmonar demonstra respostas fásicas distintas no

início do exercício físico moderado (Whipp et al., 1982): fase I, uma resposta do

O2 inicial de ~19s

decorrente do maior fluxo sanguíneo pulmonar; fase II, onde o O2 aumenta com respostas dinâmicas
exponenciais e reflete a chegada ao pulmão do sangue venoso drenando os músculos durante exercício
físico. Tal resposta exponencial do O2 é descrita na literatura como componente rápido, componente
primário, ou componente fundamental da cinética do

O2; e fase III, um ponto no qual um platô no

débito cardíaco e conteúdo de O2 venoso ocorre durante exercício físico moderado (FIG.1). Caso os
procedimentos de análise de dados sejam conduzidos de modo correto, as respostas dinâmicas do O2
pulmonar na fase II refletem, de modo acurado, as respostas dinâmicas do O2m (Barstow et al., 1990;
Grassi et al., 1996). Tal fato torna-se relevante na medida que a determinação das respostas dinâmicas
do O2 oferece uma alternativa pouco invasiva para a avaliação do metabolismo oxidativo muscular.

3.1.3.1 Intensidade moderada
As respostas dinâmicas do O2 durante o exercício físico são dependentes da carga de trabalho externa
e têm sido usadas para categorizar os diferentes domínios do exercício físico. Por exemplo, durante
exercício físico moderado, onde todas as cargas de trabalho são inferiores ao GET, o O2 aumenta em
modo monoexponencial para atingir um estado estável entre 2-3 minutos (Whipp e Wasserman, 1972;
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Whipp e Mahler, 1980; FIG.3). O ganho funcional da amplitude aproxima-se de 9-11mL.min-1.W-1
(Mallory et al., 2002) e após atingir o seu estado estável, a taxa de ressíntese de ATP intramuscular
equilibra-se com a taxa de ressíntese de ATP através da fosforilação oxidativa. Portanto, perturbações
metabólicas intramusculares e produção de lactato e H+ são insignificantes, e assim, o exercício físico
moderado pode ser tolerado por uma longa duração.

GET

Moderado

CP

Vigoroso

VO2max

Severo

Extremo

FIGURA 3. Representação gráfica da determinação dos diferentes domínios. Nota-se que para uma
carga de trabalho moderada (< GET), um estado estável ocorre; para uma carga de trabalho vigorosa
(> GET porém < CP), um retardo no estado estável ocorre; para uma carga de trabalho severa (> CP
porém <

O2max), um estado estável não ocorre; e para uma carga de trabalho extrema (>

O2max), a

duração do exercício torna-se tão curta que o O2max não é atingido.

3.1.3.2 Intensidade vigorosa ou pesada
As respostas dinâmicas fundamentais do O2 pulmonar são suplementadas por um componente lento e
adicional de

O2 em cargas de trabalho superiores ao GET. Tal componente lento do

O2 pulmonar

pode emergir entre 100-180s após o começo do exercício físico (FIG.2), sendo acompanhado por uma
elevação na concentração de lactato sanguíneo, porém estabilizada pelo equilíbrio entre o surgimento e
a remoção do lactato no sangue. Enquanto o limite inferior para o domínio vigoroso ou pesado definese pelo GET, o limite superior é definido pelo máximo estado estável de lactato (MSSL, do inglês
maximal steady state lactate; MSSL), refletindo o mais alto

O2 pulmonar onde o lactato sanguíneo

pode ser estabilizado (Linnarsson, 1974; Whipp e Mahler, 1980). O MSSL corresponde amplamente a
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CP, ambos tipicamente ocorrendo em cerca de 50% da diferença entre GET e O2max (∆50%; Pringle e
Jones, 2002). O ganho funcional da amplitude aproxima-se de um incremento de 9-11mL.min-1 por
aumento na carga de trabalho (em Watts), similar àquele verificado no domínio moderado.

3.1.3.3 Intensidade severa/extrema
Durante exercício físico superior a MSSL, as respostas dinâmicas do O2 pulmonar são suplementadas
por um componente lento de O2, sem a ocorrência de um estado estável no O2 e lactato sanguíneo.
De fato, ambos

O2 e lactato sanguíneo aumentam progressivamente até que seus valores máximos

sejam atingidos (Gaesser e Poole, 1996) (FIG.2). Portanto, a duração total do exercício físico severo
parece ser < 20 min (Poole et al., 1988). Além disso, o ganho funcional da amplitude é > 10mL.min1

.W-1 (Scheuermann e Barstow, 2003) e o componente rápido do O2 é mais lento em comparação ao

exercício físico moderado, denotando uma ineficiência muscular.
Em certas ocasiões, a carga de trabalho torna-se tão elevada que a fadiga muscular ocorre
anteriormente ao se atingir o

O2max. Tal carga de trabalho tem sido associada ao chamado domínio

„extremo‟ (Hill et al., 2002). A duração do exercício físico extremo parece ser < 140s e a concentração
de lactato sanguíneo poderia ser inferior àquela observada pós-exercício físico no domínio severo.

3.1.4 Caracterização da cinética do O2 pulmonar
Em 1951, Henry propôs que o O2 durante a transição do repouso para um trabalho muscular de carga
constante seria descrito pela equação:
Y(t) = ao (1 - e-kt)

Onde, Y(t) corresponde ao O2 no tempo t, ao seria o O2 em estado estável (ou seja, uma resposta de
amplitude uma vez que o equilíbrio entre o acúmulo e a oxidação de substratos foi atingido) e k seria a
constante de velocidade que seria independente (matematicamente não correlacionado) de ao e carga
de trabalho que elicitava a resposta. Usando esse sistema de feedback, ao aumentaria linearmente com
a carga de trabalho, até o ponto onde as limitações sistêmicas previnem um maior aumento (Henry,
1951). Logo, Henry testou sua hipótese mensurando

O2 em sujeitos pedalando um ciclo ergômetro
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em diferentes cargas de trabalho, confirmando respostas curvilíneas descritas pelo modelo exponencial
proposto por ele. Contudo, torna-se importante ressaltar que os sujeitos exercitavam-se em cargas de
trabalho relativamente leves, utilizando pequenas frações de sua reserva metabólica. Por tal razão, em
um estudo posterior, Henry e De Moor (1956) indicaram que, durante um exercício físico incremental,
o aumento no

O2 com a progressão da carga de trabalho não poderia ser explicado através de uma

equação monoexponencial, mas sim através de uma equação com dois componentes exponenciais.
Em concordância com a hipótese de Henry e De Moor (1956), Mahler (1980) propôs que
a resposta exponencial de um sistema é consistente com a existência de um „erro de sinal‟ (ou seja, a
diferença entre o valor requerido e o valor atual, nesse caso, leia-se O2) e de um controle de feedback
da resposta até que o „erro de sinal‟ seja eliminado (FIG.4). Uma função exponencial é composta,
portanto, por uma amplitude e uma constante de tempo (τ, o equivalente de 1/k) (Whipp, 1971),
refletindo o tempo necessário para se atingir 63% da amplitude total. A natureza exponencial da
resposta de O2 pulmonar na fase II poderia ser então descrita pela seguinte equação:
O2 (t) = O2 (b) + A (1 – e –(t – TD)/ τ)

Onde O2 (t) representa o O2 no tempo t, O2 (b) é o O2 repouso em precedência ao começo de uma
transição para uma carga maior, A é a amplitude em estado estável da resposta do O2, e (1 – e –(t – TD)/
τ

) é a função exponencial descrevendo a velocidade na qual o O2 está aumentando rumo a amplitude

A em estado estável. Na supracitada função exponencial, t é o tempo, TD é o tempo de delay antes do
começo do termo exponencial, e τ é a constante de tempo. Logo, para uma constante de tempo τ de
30s: 63% da resposta de A é atingida após 30s; 86% da resposta de A é atingida após 60s (ou seja, 2 ×
τ; 1.0 – 0.63 = 0.37; (0.37 × 0.63) + 0.63 = 0.86); 95% da resposta de A é atingida após 90s (3 × τ);
98% da resposta de A é atingida após 120s (4 × τ); e >99% da resposta de A é atingida após 150s (5 ×
τ). Porém, considera-se que a resposta de uma curva monoexponencial é completa após 4τ.
Conforme proposto originalmente por Henry e De Moor (1956), um termo exponencial
adicional é necessário durante exercício físico pesado ou severo para um melhor ajuste das respostas
dinâmicas do O2 pulmonar após o término da fase I (Barstow e Mole, 1991):
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O2 (t) = O2 (b) + Ap (1 – e –(tp – TDp)/ τ p) + As (1 – e –(ts – TDs)/ τs)

Onde Ap e As indicam as respostas de amplitude para os componentes rápido e lento do O2 pulmonar,
respectivamente; TDp e TDs o tempo de delay para os componentes rápido e lento, respectivamente; e
τp e τs são as constantes de tempo para os componentes rápido e lento, respectivamente.

FIGURA 4. Representação gráfica do aumento exponencial ocorrido no O2 pulmonar no começo do
exercício físico. Nota-se que a velocidade do aumento no O2 pulmonar é quantificada pela constante
de tempo τ da equação exponencial, onde

O2

(t)

corresponde ao

O2 no tempo t,

O2 (b) é o

O2

repouso em precedência ao início de uma transição para uma carga de trabalho maior, e A é a resposta
de amplitude em estado estável do

O2 (linha tracejada, vertical), acima do

presença do erro de sinal metabólico (linha tracejada sobre
reduzida a cada aumento na τ.

O2 (b). Nota-se ainda a

O2, vertical), a qual tem sua magnitude
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3.2 RESPOSTAS DINÂMICAS DO O2 PULMONAR: EFEITOS DA IDADE E TREINAMENTO
Evidências indicam que a velocidade das respostas dinâmicas do

O2 no início do exercício físico

torna-se mais lenta com o avanço da idade (Babcock et al., 1994; Bell et al., 1999; DeLorey et al.
2005). O efeito da idade cronológica é provavelmente secundário, porém associado, aos decréscimos
na aptidão física e mudanças morfofuncionais causadas pelo envelhecimento (Bell et al., 1999; Lakatta
e Levy, 2003), os quais poderiam alterar o equilíbrio entre a disponibilidade e a utilização de O2 pelos
músculos ativos. Como citado anteriormente, uma lentidão na velocidade de ajuste do metabolismo
oxidativo pode resultar em um aumento no déficit de O2 e na necessidade da fosforilação de substratos
intramusculares para a geração de ATP em quantidades suficientes para a continuidade do exercício
físico (Poole et al., 2005). Portanto, sujeitos idosos poderiam apresentar fadiga precoce e reduzida
tolerância ao exercício físico.
A disponibilidade de O2 aos músculos ativos é um fator determinante da velocidade das
respostas dinâmicas do

O2 (Tschakovsky e Hughson, 1999; Hughson et al., 2001; Tschakovsky e

Sheriff, 2004). Se por um lado a disponibilidade „central‟ de O2 aos músculos ativos parece não limitar
a velocidade das respostas dinâmicas do O2 (Bell et al., 2001), por outro lado a distribuição do fluxo
sanguíneo local para os músculos ativos parece ser crítica para o equilíbrio entre a disponibilidade e a
utilização do O2 durante a fase cinética inicial do exercício físico (Hirai et al., 2009; Dumanoir et al.,
2010). De fato, estudos recentes usando a técnica de espectroscopia por infravermelho proximal (do
termo inglês, near-infrared spectroscopy) indicam que sujeitos idosos tem uma taxa de desoxigenação
microvascular muscular extremamente rápida (DeLorey et al., 2003), e associada com uma lentidão na
resposta dinâmica do

O2 no início do exercício físico, sugerem que o aumento no fluxo sanguíneo

microvascular muscular é retardado em comparação ao

O2m (Harper et al., 2006; DeLorey, 2005).

Logo, a redução no fluxo sanguíneo microvascular ocorrida com o envelhecimento reflete-se seja pela
maior Δ[HHb]/Δ O2 (DeLorey et al., 2004; Murias et al., 2010) assim como por uma maior queda na
pressão de O2 microvascular (PO2mv) nos sujeitos idosos em comparação aos sujeitos mais jovens
(Behnke et al., 2005). Tal dependência dos sujeitos idosos por uma maior extração de O2 na fase inicial
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do exercício físico é o reflexo de uma menor razão entre o fluxo sanguíneo local (microvascular) e
O2m.
Evidências indicam que a velocidade das respostas dinâmicas do

O2 no início do exercício

físico torna-se mais lenta mesmo em sujeitos jovens, porém sedentários (Jones e Poole, 2005). De fato,
estudos transversais (Carter et al., 2000; Russell et al., 2002; Koppo et al., 2004), nos quais grupos
com características “extremas” são comparados entre si (por ex., sujeitos sedentários vs treinados), e
longitudinais (Phillips et al., 1995; Norris e Petersen, 1998; Murias et al., 2010), onde as respostas
dinâmicas do

O2 são mensuradas pré- e pós-treinamento físico, indicam a existência de um maior

desequilíbrio entre a disponibilidade e a utilização de O2 dentro dos músculos ativos em adultos jovens
sedentários, resultando em uma consequente lentidão na cinética do O2 e na desoxigenação muscular.
Tal desequilíbrio entre o transporte e a extração de O2, contudo, poderia ser atenuado com o exercício
físico crônico e suas modificações associadas (Kalliokoski et al., 2005), as quais incluem mudanças
nas características de fibras musculares, densidade mitocondrial, atividade enzimática oxidativa,
densidade capilar, e perfusão muscular (Casaburi et al., 1989; Phillips et al., 1995; Kalliokoski et al.,
2001). Logo, sujeitos ativos tendem a demonstrar uma τ do componente rápido da cinética do

O2

mais veloz em comparação aos seus pares menos ativos. De fato, Koppo et al. (2004) confirmaram que
adultos jovens, porém ativos, apresentam uma τ mais veloz durante exercício físico moderado e
severo em comparação com adultos jovens, porém sedentários. Um aspecto singular deste estudo
refere-se ao fato que em ambos os grupos experimentais, a carga de trabalho negativamente afetou a
τ, pois a variável tornou-se progressivamente mais lenta com o aumento da intensidade (60%GET vs
80%GET vs 50%Δ). As razões para tais achados não são claras; porém, acredita-se que o recrutamento
gradual de fibras musculares do tipo II, com sua reduzida eficiência metabólica inerente, ocorrida com
o aumento progressivo da carga de trabalho poderia explicar, ao menos parcialmente, os resultados
deste estudo. De um ponto de vista teórico, os achados de Koppo et al. (2004) indicam a necessidade
da compreensão dos mecanismos fisiológicos associados com as diferentes intensidades de exercício
físico em estudos onde as respostas cinéticas do O2 são examinadas como a variável dependente de
interesse.
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3.3 IPDE-5 E SEUS EFEITOS NA TROCA GASOSA DURANTE EXERCÍCIO FÍSICO

A reduzida vasodilatação dependente do endotélio tem sido considerada um fator determinante para o
diminuído fluxo sanguíneo microvascular e overshoot transitório na razão entre Δ[HHb]/ΔVO2
(DeSouza et al., 2000; Muller-Delp et al., 2002; Hirai et al., 2012; 2014). Em pesquisa com modelos
animais, Hirai et al. (2012) sugeriram uma reduzida vasodilatação dependente do endotélio em ratos
novos, porém sedentários, mas não em ratos novos treinados, sugerindo que o exercício físico crônico
pode atenuar a diminuição do fluxo sanguíneo microvascular. Os autores notaram ainda que a inibição
ou estímulo do NO afetou as respostas de oxigenação microvascular muscular, indicadas pela PO2mv,
na transição metabólica durante contrações repetidas, sugerindo um papel crucial da via de sinalização
molecular NO/cGMP/PKGI (Taddei et al., 2000; Hirai et al., 2011, 2012, 2014). Logo, intervenções
farmacológicas e nutricionais propostas para potencializar a resposta vasodilatadora endotelial através
de uma maior disponibilidade e ação da via de sinalização molecular NO/cGMP/PKGI poderiam ser
eficazes para acelerar a velocidade de ajuste do metabolismo oxidativo, aumentando a hiperemia
microvascular próxima aos músculos ativos, reduzindo o déficit de O2 e diminuindo a necessidade da
fosforilação de substratos intramusculares para a produção de ATP em quantidades suficientes para a
continuidade do exercício físico realizado por adultos jovens, porém sedentários.
A PDE-5 é um membro da família de enzimas fosfodiesterases, as quais são responsáveis pela
degradação de nucleotídeos monofosfato cíclico 3‟,5‟, como cAMP e cGMP (Wright, 2006; Francis et
al., 2010). Isoformas da PDE-5 catalisam somente as reações de hidrólise da cGMP, em tecidos onde
são encontradas em uma larga quantidade, como células musculares lisas do corpo cavernoso peniano,
células musculares lisas de vasos arteriais e venosos na circulação pulmonar e sistêmica, e em células
musculares estriadas (Wallis et al., 1999; Sabatini et al., 2011). Na estimulação sexual, por exemplo, o
NO é liberado pelos terminais nervosos não-colinérgicos e por células endoteliais no corpo cavernoso.
Logo, as células musculares lisas nas artérias penianas relaxam devido a aumentada síntese de cGMP,
desse modo aumentando a hiperemia peniana e resultando na ereção. Tais respostas podem ainda ser
intensificadas e prolongadas pela inibição da PDE-5, atenuando a degradação de cGMP e melhorando
o relaxamento muscular liso dos vasos sanguíneos no pênis. Devido ao papel fundamental que a via de
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sinalização molecular NO/cGMP/PKGI tem sobre as respostas vasodilatadoras endoteliais em diversos
tecidos (Wright, 2006; Francis et al., 2010), pode-se especular que o uso de inibidores farmacológicos
seletivos para PDE-5 (iPDE-5, do termo inglês phosphodiesterase-5 inhibitor), tais como Sildenafila,
Vardenafila, ou Tadalafila, poderia afetar significativamente a velocidade das respostas dinâmicas do
O2 na fase inicial do exercício físico em sujeitos jovens, porém sedentários, idosos ou portadores de
condições patológicas crônicas associadas com um menor fluxo sanguíneo local nos músculos ativos.
Em um estudo prévio, Hsu et al. (2006) notaram que a administração de 100mg de Sildenafil,
um iPDE-5 comercializado sob o nome de Viagra®, modificou as respostas hemodinâmicas centrais
durante exercício físico executado por jovens em uma condição de hipóxia, mas não em normoxia. Tal
achado foi corroborado por estudos sucessivos com adultos jovens durante exercício físico submáximo
(Di Luigi et al., 2012), máximo (Di Luigi et al., 2008) e supramáximo (Guidetti et al., 2008). Estudos
recentes conduzidos por Roseguini et al. (2014) e Sperandio et al. (2014) sugerem que a administração
de Sildenafil potencializa a hiperemia microvascular e oxigenação muscular durante exercício físico
em adultos com patologias coronarianas em condição de normoxia, indicando que em situações onde a
disponibilidade e/ou utilização de O2 são reduzidas por patologias, envelhecimento, ou sedentarismo,
inibir a PDE-5 poderia melhorar a capacidade para realizar exercício físico. Porém, até o momento,
nenhum estudo foi conduzido para investigar se as respostas vasodilatadoras endoteliais induzidas pela
administração dos iPDE-5 aumentam a biodisponibilidade de O2 aos músculos ativos e capacidade de
realizar exercício físico, via modificações hemodinâmicas centrais e/ou periféricas, em sujeitos jovens,
porém sedentários, em normoxia. O conhecimento da relação entre a administração de iPDE-5 e suas
respostas hemodinâmicas centrais e periféricas durante repouso e exercício físico fornece informações
úteis para a compreensão dos fatores limitantes das respostas dinâmicas do O2 no início do exercício
físico em sujeitos saudáveis, porém sedentários, portadores de patologias crônicas, ou idosos.
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4 METODOLOGIA

4.1 PARTICIPANTES

Baseando-se na premissa que uma diferença de 10 ± 5s em τ para a fase cinética primária das
respostas de

O2 no início do exercício físico é significante (Gerbino et al., 1996; Buchheit et al.,

2009), um tamanho amostral mínimo de seis sujeitos por grupo experimental foi determinado, tendo
como magnitude 0.8 e nível de significância α 0.05. Logo, 12 sujeitos do sexo masculino foram
recrutados, sendo seis integrantes do grupo Jovens Ativos e seis integrantes do grupo Jovens Inativos.
Tal alocação foi realizada com base na prática de 30min de atividade moderada contínua por três dias
ou mais em uma semana (American College of Sports Medicine, 2006). Para o grupo Jovens Inativos,
cada participante deveria ter praticado <30min de atividade moderada contínua por três dias ou mais
em uma semana, nos últimos dois anos anteriormente ao início do estudo. Por sua vez, para o grupo
Jovens Ativos, cada participante deveria ter praticado >30min de atividade física moderada por cinco
dias, no mínimo, em uma semana, nos últimos dois anos anteriormente ao início do estudo. Cada
participante foi informado a respeito dos propósitos, procedimentos experimentais, possíveis riscos e
benefícios do estudo. Entretanto, com o intuito de evitar um viés de expectativa, os sujeitos foram
informados que o propósito do estudo foi verificar os efeitos de uma intervenção farmacológica sobre
a capacidade de realizar exercício físico. Todos os participantes tiveram acesso aos seus resultados
somente após a finalização dos procedimentos experimentais do estudo. Os critérios de exclusão para
o estudo foram: índice de massa corporal >30.0 kg.m-2, indicando um estado de obesidade; fumantes;
respostas positivas ao questionário PAR-Q, histórico ou presença de condições patológicas crônicas
que impossibilitem o esforço físico. Todos os participantes foram impedidos de utilizar qualquer tipo
de medicação, agente anabólico ou suplementação nutricional que poderia influenciar o protocolo do
estudo. Todos os procedimentos metodológicos foram elaborados em acordo com as diretrizes do
Conselho Nacional de Saúde (1996) para pesquisas com seres humanos.
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4.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS
4.2.1 Período pré-ingestão do Tadalafila
O presente estudo empregou um delineamento experimental prospectivo, aleatório, duplo-cego, e
cruzado com grupo placebo (Thomas et al., 2005). Na primeira sessão do período pré-experimental,
cada voluntário foi familiarizado com os procedimentos e instrumentos usados no estudo, sendo
submetido a um teste de exercício físico com cargas incrementais, máximo. Cada participante foi
instruído a evitar esforços vigorosos e ingestão de álcool nas 24 horas antecedentes à realização de
cada teste. Todos os participantes foram instruídos a apresentar-se ao laboratório em um estado de
hidratação adequada, assim como evitando a ingestão de produtos cafeinados e alimentos por um
período não inferior a 3 horas antecedentes à realização de cada teste.
Cada participante realizou um teste de exercício físico de carga incremental, conduzido em um
ciclo ergômetro validado para tal finalidade (Wattbike Pro, Nottingham, GBR) (Hopker et al. 2010),
conforme protocolo descrito por Murias et al. (2010) para a determinação do

O2max e GET. Cada

participante começou pedalando por 3min em carga neutra com uma cadência selecionada constante,
porém entre 60-80rpm. Subsequentemente, a carga de trabalho foi incrementada em 25 W.min-1 até o
participante atingir a sua exaustão volitiva. O teste foi finalizado uma vez que a cadência de pedalada
foi reduzida >10rpm em relação à cadência de pedalada fixada, apesar de forte encorajamento verbal.
Para atingir o seu

O2max, cada participante deveria atender dois dos seguintes critérios: (i) platô no

O2 (variação <150 mL.min-1 no último estágio do teste); (ii) razão de troca respiratória >1.10; e (iii)
frequência cardíaca dentro de 10bpm da frequência cardíaca máxima predita pela idade (Midgley et
al., 2007). Logo, O2max foi definido como o valor médio mais alto do O2 após o participante atingir
os critérios supracitados. O GET foi definido com base nos dados médios dos parâmetros respiratórios
e nos seguintes critérios: (i) primeiro aumento desproporcional no CO2 no gráfico

O2 vs O2; (ii)

aumento na razão ventilação pulmonar (

E/

E)/

O2 sem nenhum aumento na razão

CO2; e (iii)

primeiro aumento na tensão O2 ao final da expiração (end tidal) sem baixa na tensão CO2 ao final da
expiração (end tidal) (Vanhatalo et al., 2010). O GET foi definido, de modo independente, por três
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avaliadores usando arquivos de dados com códigos, onde os avaliadores não foram informados sobre o
participante e a condição experimental em questão.

4.2.2 Período de ingestão do Tadalafila
Todos os participantes foram alocados para os seus respectivos grupos experimentais, e receberam de
modo aleatório, duplo-cego, e contrabalanceado, a administração oral de uma dose capsular de lactose
monohidratado granular (placebo, 50mg) ou Tadalafila (20mg, Cialis®, Eli Lilly, EUA). Usando tal
delineamento, cada participante foi o seu próprio controle, sendo que seis sujeitos fizeram o uso inicial
de Tadalafila, enquanto os outros seis sujeitos restantes fizeram o uso de placebo. Para homogeneizar
as propriedades farmacocinéticas do Tadalafila, cada participante ingeriu a droga entre 7-8 horas antes
do começo da sessão experimental (Forgue et al., 2006; Di Luigi et al., 2008). Todas as prescrições
foram administradas de um modo que os efeitos da droga em questão não foram transferidos de uma
sessão experimental para outra, uma vez que o período de washout (14 dias) foi adequado para a meiavida t1/2 do Tadalafila (17.5 horas) (Forgue et al., 2006).
Usando placebo ou Tadalafila, cada participante realizou duas sessões experimentais, onde
duas transições de uma carga de trabalho de 20W para uma carga de trabalho moderada (80%GET)
ocorreram. Cada participante realizou ainda duas sessões experimentais adicionais, usando placebo ou
Tadalafila, porém com uma transição de uma carga de trabalho de 20W para uma carga moderada
(80%GET) e outra para uma carga vigorosa (∆50%; ou seja, uma carga de trabalho correspondendo a
50% da diferença entre GET e

O2max) (Koppo et al., 2004; Vanhatalo et al., 2010). Portanto, cada

participante realizou quatro sessões experimentais, cada qual com duas séries de exercício físico em
ciclo ergômetro, iniciando-se com uma carga de trabalho de 20W por 3min e finalizando com 6min de
exercício físico em uma carga de trabalho correspondente a 80%GET (moderado) ou ∆50% (pesado)
(FIG.5). Tal estratégia visa atenuar o rumor dos dados de O2 usando uma abordagem BBB (Lamarra
et al., 1987). Cada transição foi separada por 30min de repouso passivo. Somente os dados referentes
ao exercício físico moderado foram incluídos no estudo.
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FIGURA 5. Delineamento experimental do estudo.

4.3 INSTRUMENTOS

Durante todos os testes, as mensurações de troca gasosa pulmonar e ventilação foram obtidas, BBB,
com os participantes usando máscara nasobucal conectada a uma turbina ventilatória. O volume de gás
inspirado e expirado e os sinais de concentração gasosa foram amostrados continuamente via tubo
capilar conectado a um sistema metabólico telemétrico (K4b2, Cosmed, Roma, Itália) capaz de realizar
análises de O2 (paramagnética) e CO2 (infravermelho). O sistema metabólico K4b2 é reconhecido por
ser um sistema válido e fidedigno para mensurações de O2, CO2, e

E

durante exercício físico em meio

laboratorial (Duffield et al., 2010). Os sinais de volume e concentração foram alinhados para controlar
o delay no trânsito gasoso através do tubo capilar e o tempo de leitura do analisador relativo ao sinal
de volume. Desse modo, concentrações de

O2,

CO2, e

E

foram obtidas com validade adequada

para o estudo (Beaver et al., 1973). O leitor da turbina ventilatória foi calibrado anteriormente a cada
teste usando uma seringa padrão de 3L (Hans Rudolph, Kansas City, EUA) e o sistema metabólico foi
calibrado por um gás de concentração standard. As mensurações de frequência cardíaca foram obtidas
continuamente através do uso de um sistema de cardiofrequencimetro (Polar RS800CX, Polar Electro
Ou, Kempele, Finlândia).
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4.4 TRATAMENTO DOS DADOS

Usando uma abordagem BBB, os dados de

O2 de cada sessão foram examinados para excluir

respirações errôneas causadas por tosse ou deglutição, com valores > 4 desvios padrão da média local
(Koppo et al., 2004). Todos os dados de O2, BBB, foram interpoladas para gerar escores de 1s, onde
foram alinhados temporalmente no começo do exercício físico. O O2 repouso ou basal foi definido
como o O2 médio mensurado entre 150 e 30s anteriores ao começo do exercício físico. Um modelo
monoexponencial foi usado para examinar as respostas dinâmicas do

O2 e frequência cardíaca no

exercício físico moderado (Barstow e Mole, 1991). O componente cardiodinâmico inicial foi ignorado
ao eliminar-se os primeiros 20s de exercício físico (Koppo et al., 2004). Para maiores detalhes sobre o
modelo monoexponencial das respostas dinâmicas do O2, por favor consultar a seção Caracterização
da cinética do O2 pulmonar (pg.9).

4.5 PROCEDIMENTOS ESTATISTICOS

Todos os dados foram analisados usando SPSS 17.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, EUA). Os
dados foram expressos por média (M) ± desvio-padrão (DP) da média. Uma análise de variância com
medidas repetidas, seguida por post hoc de Bonferroni, foi usada para testar a existência de diferenças
significativas entre placebo e Tadalafila, separadamente para os parâmetros dos componentes rápido
(TDp, τp, Ap) do O2 pulmonar e frequência cardíaca (τFC) durante exercício físico moderado. No
modelo, tratamento (placebo vs Tadalafila) foi a condição within subjects e prática regular de atividade
física (ativo vs inativo) foi a condição between subjects. O nível de significância α foi 0.05.
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RESUMO

Introdução: O propósito do presente estudo foi examinar se a administração oral de Tadalafila, um
inibidor seletivo da fosfodiesterase-5 usado para fins terapêuticos e recreativos, influencia as respostas
dinâmicas do consumo de oxigênio ( O2) durante exercício físico submáximo em adultos jovens,
ativos e inativos. Métodos: Usando um delineamento experimental duplo-cego, crossover, com um
período de washout de 14 dias, seis homens ativos (idade 23.3 ± 3.2 anos) e seis homens inativos
(idade 22.3 ± 1.0 anos) ingeriram, de modo randômico, uma capsula de placebo ou Tadalafila (20mg).
Após a administração oral de placebo ou Tadalafila, cada participante realizou uma série de transições
de uma carga de trabalho de 20W para uma carga de trabalho moderada (80%GET) em ciclo
ergômetro. Dados oriundos de trocas gasosas, respiração-por-respiração, e frequência cardíaca foram
coletados durante repouso e exercício físico, e as respostas cinéticas do

O2 e frequência cardíaca

foram modeladas por curvas mono- exponenciais. Dados foram analisados usando análise de variância
com medidas repetidas e testes t não pareados. Resultados: A constante τ O2 foi mais lenta (P <
0.05) em jovens ativos comparados aos seus pares inativos seja na condição placebo (42 ± 14s vs 29 ±
5s) ou Tadalafila (42 ± 15s vs 29 ± 14s), respectivamente; porém, τ O2 foi inalterada pela ingestão
de Tadalafila. O TD foi similar entre jovens ativos e inativos na condição placebo (20 ± 5s e 24 ± 7s),
porém não na condição Tadalafila (11 ± 5s e 28 ± 7s; P < 0.05), respectivamente; contudo, TD não foi
afetado pela ingestão da droga. Por fim, τFC também foi similar entre jovens ativos e inativos nas
condições placebo (38 ± 12s e 42 ± 8s) e Tadalafila (36 ± 8s e 30 ± 12s; P > 0.05), respectivamente,
sendo pouco afetada pela ingestão de Tadalafila. Conclusão: Os resultados do presente estudo
sugerem que a inibição da fosfodiesterase-5 via Tadalafila não influencia as respostas dinâmicas do
O2 durante exercício físico moderado em adultos jovens, ativos ou inativos.

PALAVRAS CHAVE: Tadalafila; Sedentarismo; Cinética; Exercício.

32
ABSTRACT

Introduction: This study examined whether the ingestion of Tadalafil, a phosphodiesterase-5 inhibitor
commonly used for therapeutic and nontherapeutic purposes, influences pulmonary

O2 kinetics

during moderate-intensity cycle exercise in trained and untrained young adults. Methods: Six trained
(mean age 23.3 ± 3.2 yr) and six untrained (mean age 22.3 ± 1.0 yr) males were randomly assigned to
receive either one tablet of placebo or Tadalafil (20mg) in a double-blind crossover design, with a 14days wash-out period between the two conditions. After the oral administration of either placebo or
Tadalafil, subjects performed series of square-wave transitions from unloaded cycling to moderateintensity exercise (80%GET). Pulmonary gas exchange and heart rate were measured continuously
throughout rest and exercise transitions, and the kinetics of

O2 and HR were modeled using two

independent exponential terms. Data were analyzed using repeated-measures analysis of variance and
unpaired t tests. Results: The τ O2 was slower (P < 0.05) in untrained than trained in both placebo
(42 ± 14s vs 29 ± 5s) and Tadalafil (42 ± 15s vs 29 ± 14s) conditions, respectively, but unaffected by
the drug ingestion. The TD was similar in trained and untrained for placebo (20 ± 5s and 24 ± 7s)
condition, but not for Tadalafil (11 ± 5s and 28 ± 7s; P < 0.05) condition, respectively; however, the
TD was also unaffected by the drug ingestion. The τFC was also similar in trained and untrained for
both placebo (38 ± 12s and 42 ± 8s) and Tadalafil (36 ± 8s and 30 ± 12s; P > 0.05) conditions,
respectively, and did not differ between the two conditions. Conclusion: These results imply that
inhibition of phosphodiesterase-5 with Tadalafil does not influence pulmonary
submaximal exercise in young adults, regardless of training status.

Keywords: Tadalafil; Sedentarism; Kinetics; Exercise.

O2 kinetics during
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INTRODUÇÃO

A musculatura esquelética humana é capaz de adequar-se para diferentes demandas
energéticas, seja de modo imediato ou por longa duração, através da fosforilação oxidativa e de
substratos1. Tais demandas energéticas raramente são constantes, com exceção do repouso ou do
exercício físico de carga fixa em ambiente controlado. Portanto, transições múltiplas e velozes de uma
demanda energética para outra caracterizam o movimento humano. A habilidade para realizar tais
transições depende, em parte, da velocidade na qual a demanda energética (neste caso, leia-se
consumo de oxigênio, O2) é capaz de elevar-se do seu estado de repouso até adequar-se ao esforço
desejado2. Um aumento rápido no

O2 requer o trabalho coordenado dos sistemas respiratório,

cardiovascular, e muscular, os quais são responsáveis por regular o fluxo de oxigênio e de substratos
energéticos para os músculos ativos e remover o calor, dióxido de carbono, e outros produtos
derivados dos processos metabólicos1. Desse modo, uma resposta dinâmica (ou cinética) mais rápida
do

O2 pode significar uma menor produção de ácido lático e íons hidrogênio nos músculos ativos,

retardando o processo de fadiga muscular3.
Evidências sugerem que a reduzida vasodilatação dependente do endotélio é um fator
limitante para o diminuído fluxo sanguíneo microvascular muscular e overshoot transitório na razão
entre concentração de hemoglobina desoxigenada e O2 (Δ[HHb]/ΔVO2)4-6. De fato, em pesquisa com
modelos animais, Muller-Delp et al.4 verificaram uma reduzida vasodilatação dependente do endotélio
nas artérias e arteríolas do músculo „oxidativo‟ sóleo em ratos idosos, mas não em ratos novos,
sugerindo uma diminuída distribuição do fluxo sanguíneo local com o envelhecimento. Entretanto,
Hirai et al.5 indicaram que a reduzida vasodilatação dependente do endotélio poderia ser encontrada
em ratos novos, porém sedentários, mas não em ratos novos treinados, sugerindo que o exercício físico
crônico poderia atenuar a diminuição do fluxo sanguíneo microvascular, independentemente da idade.
A reduzida resposta vasodilatadora em ratos novos, porém sedentários, poderia ser ocasionada por
uma atenuada biodisponibilidade e ação da via de sinalização óxido nítrico (NO)/guanosina
monofosfato cíclico (cGMP)/proteína quinase dependente do cGMP (PKGI)5,7. Portanto, intervenções
farmacológicas ou nutricionais propostas com o escopo de potencializar a resposta vasodilatadora
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endotelial através de uma maior biodisponibilidade e ação da via de sinalização NO/cGMP/PKGI
poderiam ser eficazes para acelerar a velocidade de ajustes do metabolismo oxidativo intramuscular,
aumentando a hiperemia microvascular, reduzindo o déficit de O2 e diminuindo a necessidade da
fosforilação de substratos para a geração de adenosina trifosfato (ATP) em quantidades suficientes
para a continuidade do exercício físico.
A fosfodiesterase tipo 5 (PDE-5) é uma enzima responsável por catalisar as reações
degradação da cGMP em tecidos onde são encontradas em uma alta concentração, como células
musculares lisas do corpo cavernoso peniano e vasos arteriais e venosos da circulação pulmonar e
sistêmica8,9. Devido ao papel fundamental que a via de sinalização NO/cGMP/PKGI apresenta sobre
as respostas vasodilatadoras endoteliais5,6, especula-se que a administração de inibidores
farmacológicos seletivos para PDE-5 (iPDE-5, do termo inglês phosphodiesterase-5 inhibitor), tais
como Sildenafila, Vardenafila, ou Tadalafila, poderia afetar significativamente a velocidade das
respostas dinâmicas do

O2 na fase inicial do exercício físico em jovens sedentários, idosos, ou

portadores de condições patológicas crônicas associadas com um reduzido fluxo sanguíneo local nos
músculos ativos. De fato, pesquisas recentes por Roseguini et al.10 e Sperandio et al.11 sugerem que a
administração de 100mg de Sildenafil, um iPDE-5 comercialmente conhecido como Viagra,
potencializa a hiperemia microvascular e oxigenação muscular durante exercício físico em adultos
com distúrbios de origem coronariana. Porém, Hsu et al.12 demonstraram que modificações
hemodinâmicas positivas durante exercício físico poderiam ser verificadas mesmo em adultos jovens,
saudáveis, porém em situação de hipóxia. Esses resultados reforçam a idéia de que em situações onde
a disponibilidade de O2 aos músculos é reduzida, como em condições hipóxicas, envelhecimento,
certas patologias, ou mesmo sedentarismo, inibir a PDE-5 poderia acelerar as respostas dinâmicas do
O2 e melhorar a capacidade individual de realizar exercício físico. Contudo, até o momento, nenhum
estudo foi conduzido para investigar se as respostas vasodilatadoras endoteliais induzidas pela
administração de iPDE-5 aumentam a disponibilidade de O2 aos músculos ativos e melhoram a
capacidade individual de realizar exercício físico em adultos jovens, porém sedentários, em uma
situação de normoxia. Portanto, o escopo primário deste estudo foi examinar se a administração oral
de Tadalafila, um inibidor seletivo da PDE-5 usado para fins terapêuticos e recreativos, poderia
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influenciar as respostas dinâmicas do O2 durante exercício físico moderado em adultos jovens, ativos
e inativos.

MATERIAIS E MÉTODOS
PARTICIPANTES
Baseando-se na premissa que uma diferença de 10 ± 5seg na constante de tempo τp do
componente primário da resposta cinética do

O2 no início do exercício físico é significante13, um

tamanho amostral mínimo de seis sujeitos por grupo experimental foi determinado, tendo como
magnitude 0.8 e nível de significância α 0.05. Portanto, 12 homens foram selecionados, sendo seis
integrantes do grupo Jovens Ativos e seis integrantes do grupo Jovens Inativos. Para alocar-se ao grupo
Jovens Inativos, cada participante deveria ter praticado < 30min de atividade moderada contínua por
três dias ou mais em uma semana, nos últimos dois anos anteriormente ao começo do estudo. Por sua
vez, para alocar-se ao grupo Jovens Ativos, cada participante deveria ter praticado > 30min de
atividade física moderada por cinco dias, no mínimo, em uma semana regular, nos últimos dois anos
anteriormente ao começo do estudo14. Cada participante foi informado a priori a respeito dos
propósitos, procedimentos experimentais, possíveis riscos e benefícios do estudo. Porém, com o
intuito de evitar um viés de expectativa, os sujeitos foram informados que o propósito do estudo foi
verificar os efeitos de uma intervenção farmacológica sobre a capacidade de realizar exercício físico.
Os critérios de exclusão para o estudo foram: índice de massa corporal >30.0 kg.m-2, indicando um
estado de obesidade; fumantes; respostas positivas ao questionário PAR-Q, histórico ou presença de
condições patológicas crônicas que impossibilitem o esforço físico vigoroso. Todos os participantes
foram impedidos de utilizar qualquer tipo de medicação, agente anabólico ou suplementação
nutricional que poderia influenciar o protocolo do estudo. Todos os procedimentos metodológicos
foram elaborados em acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Saúde16 para pesquisas com
seres humanos.
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PERÍODO PRÉ-INGESTÃO DO TADALAFILA
O presente estudo empregou um delineamento experimental prospectivo, aleatório, duplocego, e crossover com grupo placebo15. Na sessão pré-experimental, cada participante familiarizou-se
com os procedimentos experimentais e instrumentos usados no estudo, sendo submetidos a um teste de
exercício físico com cargas incrementais, máximo. Cada participante foi instruído a evitar esforços
vigorosos e ingestão de álcool nas 24 horas antecedentes à realização de cada teste. Todos os
participantes foram instruídos a apresentar-se ao laboratório em um estado de hidratação adequada,
assim como evitando a ingestão de produtos cafeinados e alimentos por um período não inferior a 3
horas antecedentes à realização de cada teste.
Cada participante realizou um teste de exercício físico de carga incremental, conduzido em
ciclo ergômetro (Wattbike Pro, Nottingham, GBR), conforme protocolo descrito por Murias et al.17
para a determinação do consumo máximo de oxigênio ( O2max) e limiar de troca gasosa (GET, do
termo inglês gas exchange threshold)18. Cada participante começou pedalando por 3min em carga
neutra com uma cadência autosselecionada constante, porém entre 60-80rpm. Então, a carga de
trabalho foi incrementada em 25W.min-1 até o participante atingir a exaustão volitiva. O teste foi
finalizado quando a cadência de pedalada foi reduzida >10rpm em relação à cadência de pedalada
fixada, apesar de forte encorajamento verbal pelos avaliadores.
médio de

O2max foi definido como o valor

O2 mais elevado após o participante atender, no mínimo dois, dos seguintes critérios: (i)

um platô no

O2 (variação <150mL.min-1 no último estágio do teste); (ii) razão de troca respiratória

>1.10; e (iii) frequência cardíaca dentro de 10bpm da frequência cardíaca máxima predita pela idade19.
GET foi definido com base nos dados dos parâmetros respiratórios e critérios a seguir: (i) primeiro
aumento desproporcional na produção de dióxido de carbono ( CO2) no gráfico
aumento na razão ventilação pulmonar (

E)/

O2 com nenhum aumento na razão

O2 vs
E/

O2; (ii)

CO2; e (iii)

primeiro aumento na tensão O2 ao final da expiração (end tidal) sem baixa na tensão CO2 ao final da
expiração18. O GET foi definido, de modo independente, por três avaliadores usando arquivos de
dados com códigos, onde todos os avaliadores não foram informados sobre o participante e a condição
experimental em questão.
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PERÍODO DE INGESTÃO DO TADALAFILA
Todos os participantes foram alocados para os seus respectivos grupos e receberam de
modo aleatório, duplo-cego, e contrabalanceado, a administração oral de uma dose capsular de lactose
monohidratado granular (placebo, 50mg) ou Tadalafila (20mg, Cialis®, Eli Lilly, EUA). Usando tal
delineamento, cada participante foi o seu próprio controle15, sendo que seis sujeitos fizeram o uso
inicial de Tadalafila, enquanto os outros seis sujeitos restantes fizeram o uso de placebo. Para
homogeneizar as propriedades farmacocinéticas do Tadalafila, cada participante ingeriu a droga entre
7-8 horas antes do começo da sessão experimental20,21. Todas as prescrições foram administradas de
um modo que os efeitos da droga em questão não foram transferidos de uma sessão experimental para
outra, uma vez que o período de washout (14 dias) foi adequado para a meia-vida t1/2 do Tadalafila
(17.5 horas)20.
Usando placebo ou Tadalafila, cada participante realizou duas sessões experimentais, onde
duas transições de uma carga de trabalho de 20W para uma carga de trabalho moderada (80%GET)
ocorreram. Cada participante realizou ainda duas sessões experimentais adicionais, usando placebo ou
Tadalafila, porém com uma transição de uma carga de trabalho de 20W para uma carga moderada
(80%GET)18,22. Portanto, cada participante realizou quatro sessões com séries de exercício físico em
ciclo ergômetro, iniciando-se com uma carga de trabalho de 20W por 3min e finalizando com 6min de
exercício físico em uma carga de trabalho correspondente a 80%GET (moderado). Tal estratégia visa
atenuar o rumor dos dados de O2 em uma abordagem respiração-por-respiração23. Cada transição foi
separada por 30min de repouso passivo.

*** INSERIR FIGURA 1 ***
INSTRUMENTOS
Em todos os testes, as mensurações de troca gasosa pulmonar e ventilação foram obtidas,
respiração-por-respiração, com os participantes usando máscara nasobucal conectada a uma turbina
ventilatória. O volume de gás inspirado e expirado e os sinais de concentração gasosa foram
amostrados continuamente via tubo capilar conectado a um sistema metabólico telemétrico (K4b 2,
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Cosmed, Roma, Itália) capaz de realizar análises de O2 (paramagnética) e CO2 (infravermelho). Dados
de volume e concentração foram alinhados para controlar o delay no trânsito gasoso através do tubo
capilar e o tempo de leitura do analisador relativo ao sinal de volume. Desse modo, concentrações de
O2, CO2, e

E

foram obtidas com validade adequada para o estudo24. O leitor da turbina ventilatória

foi calibrado anteriormente a cada teste usando uma seringa padrão de 3L (Hans Rudolph, Kansas
City, EUA) e o sistema metabólico foi calibrado por um gás de concentração standard. As
mensurações de frequência cardíaca foram obtidas continuamente através do uso de um sistema de
cardiofrequencimetro (Polar RS800CX, Polar Electro Ou, Kempele, Finlândia).

TRATAMENTO DOS DADOS
Em cada transição, os dados de O2 foram examinados para excluir respirações errôneas
causadas por tosse ou deglutição, com valores > 4 desvios padrão da média local22. Em seguido, os
dados de O2 foram interpoladas para gerar escores de 1seg, onde foram alinhados, de modo temporal,
no começo do exercício físico.

O2 basal foi definido como o

O2 médio obtido entre 150 e 30seg

precedentes a transição de uma carga de trabalho de 20W para uma carga moderada. Um modelo
monoexponencial foi usado para examinar as respostas dinâmicas do

O2 durante exercício físico

moderado25. O componente cardiodinâmico inicial foi ignorado ao eliminar-se os primeiros 20seg do
exercício físico22. Por fim, cada resposta dinâmica do O2 foi descrita usando a seguinte equação:

O2(t) = O2(b) + Ap (1 – e –(tp – TDp)/ Ƭp)
(equação 1)

Onde

O2(t) corresponde ao O2 absoluto no tempo t e

O2(b) é o

O2 basal precedente ao início da

transição para uma carga de trabalho maior. A resposta cinética do O2 foi ajustada (best fit) por uma
curva monoexponencial que descreve a amplitude da resposta do O2 acima do O2 (b) (Ap), o tempo
de delay precedente ao aumento no

O2 (TDp) e constante de tempo (τp). Os dados de frequência

cardíaca no começo do exercício físico, batida-por-batida, foram alinhados em intervalos de 1 seg e
filtrados para batimentos anormais. Um modelo exponencial (equação 1) foi usado para examinar as
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respostas dinâmicas do O2 durante exercício físico moderado26.

PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS
Todos os dados foram analisados usando SPSS, versão 17.0 para Windows
(SPSS Inc., Chicago, EUA). Os dados foram expressos por média (M) ± desvio-padrão (DP)
da média. Uma análise de variância com medidas repetidas, seguida por post hoc de
Bonferroni, foi usada para testar a existência de diferenças significativas entre placebo e
Tadalafila, separadamente para os parâmetros do componente rápido (TDp, τp, Ap) do

O2

e frequência cardíaca (τHR). Para o modelo, tratamento (placebo vs Tadalafila) foi a
condição within subjects e prática regular de exercício físico (ativo vs inativo) foi a condição
between subjects. O nível de significância α foi de 0.05

RESULTADOS

Aderência. A aderência reportada para a administração de placebo ou Tadalafila foi
100%, com os participantes informando que seus padrões de atividade física habitual e ingestão
dietética foram similares no período do estudo. Embora a administração de Tadalafil tenha sido bem
tolerada pelos participantes, efeitos colaterais como visão turva (n = 1) foram reportadas. Devido a
presença da enzima fosfodiesterase-5 nos vasos retinais, a droga pode ter causado uma vasodilatação
de capilares retinais com um aumento fluxo sanguíneo local, induzindo sintomas como visão turva ou
aumentada sensibilidade à luz9.
Teste de Exercício Físico Incremental, Máximo. As características descritivas dos
participantes do estudo são apresentadas na Tabela 1. Nenhuma diferença significativa foi verificada
entre os grupos experimentais, com exceção do O2max, o qual foi mais elevado entre jovens ativos em
comparação aos seus pares inativos (P < 0.05).

*** INSERIR TABELA 1 ***
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Teste de Exercício Físico de Carga Constante Moderada. Os dados descritivos das
respostas fisiológicas durante repouso e exercício físico moderado são apresentados na Tabela 2. A
potência produzida correspondente à 80%GET foi, em média, 90.0 ± 10.9 W para o grupo jovens
inativos e 131.6 ± 26.5 W para o grupo jovens ativos. Em repouso, nenhuma resposta fisiológica
diferiu entre os grupos com referência à prática regular de exercício físico (ativo vs inativo) e
tratamento (placebo vs Tadalafila). Durante exercício físico moderado, por sua vez, todas as respostas
fisiológicas foram superiores entre os jovens ativos em comparação aos jovens inativos (P < 0.05) com
exceção da razão de troca respiratória e ventilação pulmonar; porém, nenhuma resposta fisiológica foi
influenciada pela administração oral de Tadalafila em ambos os grupos experimentais.

*** INSERIR TABELA 2 ***

As respostas dinâmicas do

O2 e da frequência cardíaca durante exercício físico moderado são

apresentadas na Tabela 3. Em comparação aos jovens inativos, verificou-se que jovens ativos
apresentam uma constante de tempo τp e um TD mais veloz (P < 0.05) do

O2, resultando em um

reduzido tempo médio de resposta (MRT, do inglês mean response time; τp×TD). A Ap foi mais
elevada em jovens ativos em comparação aos seus pares inativos (P < 0.05); porém, o ganho funcional
primário (∆ O2/∆carga de trabalho) foi similar entre os grupos experimentais. Por fim, a τFC
também foi similar entre jovens ativos e inativos nas condições placebo e Tadalafila (P < 0.05),
respectivamente. De modo importante, as respostas dinâmicas do

O2 e frequência cardíaca durante

exercício físico moderado não foram influenciadas pela administração oral de Tadalafila em ambos os
grupos experimentais (Figuras 2 e 3).

*** INSERIR TABELA 3 ***
*** INSERIR FIGURA 2 ***
*** INSERIR FIGURA 3 ***
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DISCUSSÃO

O propósito do presente estudo foi examinar se a administração oral de Tadalafila, um
inibidor seletivo da PDE-5 usado para fins terapêuticos e recreativos, influencia as respostas dinâmicas
do

O2 durante exercício físico moderado em adultos jovens, ativos e inativos. Com base em

evidências anteriores10-12,21, especulou-se que inibir a PDE-5 poderia contribuir para acelerar as
respostas dinâmicas do

O2 durante exercício físico moderado em adultos inativos, os quais

apresentam uma reduzida disponibilidade de O2 aos músculos ativos. Uma resposta cinética do

O2

mais veloz poderia contribuir para uma redução no déficit de O2 e perturbações metabólicas
intramusculares e aumentada capacidade de realizar exercício físico. Entretanto, de modo inverso a
hipótese central do estudo, as respostas dinâmicas do

O2 no início do exercício físico foram

inalteradas após a administração de Tadalafila em adultos ativos e também inativos, sugerindo que a
inibição seletiva da PDE-5 associada com a consequente maior disponibilidade e ação da via de
sinalização NO/cGMP/PKGI parece ter um efeito limitado sobre as respostas hemodinâmicas centrais
e/ou periféricas e de desoxigenação muscular no começo do exercício físico em adultos jovens,
independentemente de sua capacidade individual de realizar exercício físico (Tabela 3). Tais
resultados corroboram os achados de Di Luigi e colaboradores, os quais suportam que a administração
de iPDE-5 parece ter nenhum efeito na realização de exercício físico submáximo21, máximo27 e
supramáximo28 em adultos jovens porém ativos. Tais resultados confirmam ainda os achados de Hsu et
al12 indicando que nenhuma modificação hemodinâmica e/ou respiratória durante exercício físico em
normoxia foi verificada em homens jovens ativos. Todavia, Hsu et al12 verificam que em uma
condição de hipóxia, caracterizada por uma reduzida disponibilidade de O2 aos músculos ativos, a
inibição seletiva do PDE-5 poderia potencializar as respostas hemodinâmicas e/ou respiratórias
durante exercício físico, mesmo em homens jovens e ativos. Se por um lado tal achado contraria os
resultados do presente estudo, por outro lado ele parece suportar estudos recentes 10,11 que denotam
efeitos positivos da administração de iPDE-5 em adultos portadores de condições clínicas associadas
com uma reduzida disponibilidade de O2 aos músculos ativos. De modo conjunto, os estudos
supracitados parecem sugerir que a inibição seletiva da PDE-5 tem um papel importante sobre
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respostas cardiodinâmicas e/ou respiratórias somente em situações onde a distribuição e uso de O2 foi
reduzida por fatores do meio (hipóxia) ou por condições clínicas associadas com distúrbios
cardiorrespiratórios centrais ou periféricos.
De modo similar as respostas dinâmicas do

O2 pulmonar, as respostas da τFC foram

inalteradas pela administração oral de Tadalafila em ambos os grupos experimentais (Fig. 2). No
presente estudo, as respostas da τFC foram usadas como indicadores da velocidade de adaptação do
débito cardíaco ao exercício físico, e presumivelmente disponibilidade de O2 aos músculos ativos.
Portanto, os achados de uma resposta de τFC pouco afetada pela inibição da PDE-5 sugerem que no
começo do exercício físico moderado, o débito cardíaco e distribuição central de fluxo sanguíneo e O 2
aos músculos ativas são inalterados pela maior disponibilidade e ação da via de sinalização
NO/cGMP/PKGI em adultos jovens, ativos e inativos. Em outras palavras, um maior transporte de O 2
aos músculos através do aumentado fluxo sanguíneo central e hiperemia microvascular local causada
pela inibição da IPDE-5 parece não ocorrer em adultos jovens, independentemente de sua habilidade
individual em realizar exercício físico. Porém, torna-se relevante citar que o uso das respostas
cinéticas da τFC é limitado por provir uma estimativa indireta da adaptação do fluxo sanguíneo
muscular29; entretanto, τFC é comumente usada como um indicador das respostas cinéticas do débito
cardíaco, uma vez que o volume de ejeção parece ser pouco alterado na adaptação inicial do repouso
para uma carga de exercício baixa (no caso do presente estudo, carga inicial de 20W), apresentando
ainda uma resposta secundária aos aumentos no débito cardíaco durante transições de exercício físico
para cargas de trabalho maiores26. Logo, pode-se acreditar que as respostas dinâmicas deτFC
apresentam uma aproximação razoável das respostas cinéticas do débito cardíaco e fluxo sanguíneo
muscular.
Embora as respostas dinâmicas do τFC tenham sido similares entre os grupos
experimentais, as respostas de τ O2p foram mais velozes em jovens ativos em comparação aos seus
pares inativos (Fig. 2). Além disso, o tempo (em seg.) das respostas dinâmicas τFC e τ O2p não
diferiram entre sí, independente do grupo experimental. Esses resultados demonstram que em adultos
jovens, ativos ou inativos, a disponibilidade central de O2 parece ser ajustada ao uso de O2 pelo
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músculo ativo, não limitando a sua atividade oxidativa. Esses achados sugerem ainda uma maior
capacidade oxidativa intramuscular em jovens ativos em comparação aos seus pares inativos.
Logicamente, tal característica intramuscular pode estar associada ao exercício físico crônico e suas
modificações associadas22,26,30, as quais podem incluir modificações nas características de fibras
musculares, densidade mitocondrial, atividade enzimática oxidativa, densidade capilar, e perfusão
muscular. Logo, sujeitos ativos tendem a demonstrar uma τp do componente rápido da cinética do
O2 mais veloz em comparação aos seus pares menos ativos, demonstrando o papel fundamental da
prática regular de exercício físico na redução no déficit de O2 e perturbações metabólicas
intramusculares e aumentada capacidade de realizar exercício físico.

CONCLUSÕES

Os resultados deste estudo sugerem que a administração do iPDE5 Tadalafila não
influencia as respostas dinâmicas do

O2 pulmonar durante exercício físico moderado realizado por

homens jovens, ativos e inativos. Tais achados reforçam a idéia da inexistência de efeitos ergogênicos
ou ergolíticos sobre respostas cardiopulmonares e/ou hemodinâmicas centrais e/ou periféricas após o
uso agudo de iPDE5. De um ponto de vista prático, o uso de IPDE5 por jovens adultos não afeta
qualquer parâmetro cardiorrespiratório relevante para avaliação e prescrição em um programa de
exercício físico. Porém, ressalta-se que pouco ainda é conhecido se tais respostas permanecem
inalteradas pela administração crônica da droga, diferentes doses capsulares em outras populações, ou
diferentes intensidades de exercício físico que induzem a uma maior hipóxia tecidual.
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TABELAS & FIGURAS

TABELA 1. Características descritivas dos participantes do estudo (n = 12).
Jovens Inativos

Jovens Ativos

(n = 6)

(n = 6)

M

DP

M

DP

Idade (anos)

23.3

3.2

22.3

1.0

Massa Corporal (kg)

75.6

9.7

78.5

5.4

1.74

4.0

1.80

8.0

24.8

2.9

24.0

1.2

2996

239

3279

353

Estatura (m)
2

Índice de Massa Corporal ((kg/m )
O2max (mL/min)
Nota.

O2max, Consumo máximo de oxigênio.

TABELA 2. Respostas fisiológicas durante repouso e exercício físico moderado.
Jovens Inativos

Jovens Ativos

(n = 6)

(n = 6)

Placebo

Tadalafila

Placebo

Tadalafila

M

DP

M

DP

M

DP

M

DP

16.9

4.8

16.1

4.0

16.4

3.1

15.5

2.4

O2 (mL/min)

386

72

357

71

421

58

422

106

CO2 (mL/min)

314

57

291

77

348

43

365

121

RTR

0.81

0.07

0.80

0.06

0.82

0.03

0.83

0.07

FC (batidas/min)

83.1

5.1

89.1

13.8

84.6

11.6

83.6

8.9

26.3

8.2

25.2

6.5

24.2

2.5

25.7

4.0

O2 (mL/min)

1513

268

1624

339

2102

* 240

2113

† 363

CO2 (mL/min)

1385

279

1462

348

1953

* 223

2047

† 425

RTR

0.90

0.07

0.88

0.03

0.91

0.05

0.96

0.03

FC (batidas/min)

122

13

119

13

136

Repouso
E

(L/min)

Exercício Físico
E

Nota.

(L/min)

E,

Ventilação pulmonar;

O2, Consumo de oxigênio;

* 10

138

† 10

CO2, Produção de dióxido de carbono;

RTR, Razão de troca respiratória; FC, frequência cardíaca. * Placebo: Jovens Inativos vs Jovens
Ativos; † Tadalafila: Jovens Inativos vs Jovens Ativos.
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TABELA 3. Respostas dinâmicas do O2 e da frequência cardíaca durante exercício físico
moderado (n = 12).
Jovens Inativos

Jovens Ativos

(n = 6)

(n = 6)

Placebo

Tadalafila

Placebo

Tadalafila

M

DP

M

DP

M

DP

M

DP

TDp (seg.)

24.0

7.2

28.1

7.7

20.8

5.8

11.8

† 5.3

τ O2 (seg.)

42.6

14.1

42.3

15.5

29.8

* 5.0

29.1

† 14.9

MRT (seg.)

66.6

9.4

70.4

17.0

52.6

* 11.9

37.6

† 15.2

Ap (mL/min)

1223

187

1285

230

1674

* 232

1755

† 305

Ganho

13.8

0.8

14.4

0.9

13.4

0.7

13.4

1.6

42.6

17.0

30.3

12.0

38.7

12.9

36.8

8.9

(mL/min/W)

τFC (seg.)

Nota TDp, Tempo de delay; τ O2, Constante de tempo

O2; MRT, mean response time, Ap,

Amplitude; τFC, constante de tempo frequencia cardíaca. * Placebo: Jovens Inativos vs Jovens
Ativos; † Tadalafila: Jovens Inativos vs Jovens Ativos.
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