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INTERAÇÃO ANTROPOMÉTRICA, DAS VALÊNCIAS FISIOLÓGICAS ANAERÓBIAS E DA 
FLEXIBILIDADE EM FUTEBOLISTA INFANTO-JUVENIL 

 
LEANDRO ALVES DA CUNHA

        Os objetivos do presente estudo foram caracterizar e interagir os dados referentes à
antropometria, da flexibilidade linear e das valências fisiológicas anaeróbias láticas e aláticas com
ênfase nos membros inferiores (“Jump test” e “Wingate test”) em jogadores de futebol da categoria 
infanto-juvenil. Foram voluntários deste estudo 37 adolescentes jogadores de futebol de campo que
treinavam a pelo menos um ano com freqüência de três vezes por semana, em suas respectivas
escolinhas de Futebol. Os jovens atletas realizaram mensurações antropométricas para determinação
da composição corporal utilizando o protocolo de GUEDES. A flexibilidade linear dos segmentos
musculares lombares e posteriores de coxa foi aferida através do teste de sentar-e-alcançar com o 
banco de Wells(AAPHERD, 1980). Para as variáveis anaeróbias foram submetidos a duas
avaliações separadas entre si pôr um período de 2 dias, compostas em um primeiro momento pôr
testes de saltos verticais (Ergo Jump, Lasa Informática), squat jump (SJ) averiguando a força 
contrátil dos componentes concêntricos do quadríceps e a coordenação intramuscular e
countermovement jump(CMJ) aferindo a força reativa/elástica ou seja, transferência de forças
através de coordenação inter-muscular (estiramento/encurtamento), e no segundo momento 
realizaram o teste de “Wingate” (30s com carga de 7% do peso corporal do atleta ) em
cicloergômetro(BIOTEC 2100, CEFISE) para a determinação da potência pico (PP), potência média
(PM) e índice de fadiga(IF%). Antes no repouso e após a realização do teste de Wingate, foram
coletados do lóbulo da orelha sem hiperemia, através de punção, 25 microlitros (25?l) de sangue
para análise da concentração de lactato sangüíneo, nos minutos 3, 5, 7, 9 e 11, analisados em
lactímetro YLS 1500 (Yellow Springs CO. USA) no Laboratório de Fisiologia do Exercício da
UNOESTE. Os resultados encontrados foram: Idade (a) 14,99±0,68; Estatura (m) 1,70±0,08; Peso
(kg) 57,74±7,83; % Gordura 18,42±6,78; Massa Magra (kg) 46,81±5,35; IMC (kg/m2) 20,06±2,38; 
Relação Cintura/Quadril 0,92±0,93; Flexibilidade 28±5,85; SJ (cm) 30,72±4,35, CMJ (cm)
33,28±4,33; CMJ-SJ (cm) 2,56±3,19; Carga (kp)4,05±0,56; PP (w/kg) 9,18±0,87; PM (w/kg)
7,41±0,69; IF (%) 42,71±8,28; IMAX (s) 5,78±1,90; [lac] b 7' 9,11±2,65. Para e as características 
antropométricas dos jovens futebolistas como o peso corporal, estatura e IMC estão apresentando
normalidade apesar de haver diferenças individuais e podemos intuir que a pratica futebolística
regular controla e pondera os aspectos corporais. Ao interagir estes dados encontramos diferença
estatística somente para a concentração de lactato sanguíneo e que pode ter sido induzido pela
necessidade de melhor familiarização os alunos com o teste de Wingate. Palavras-Chave: Salto 
vertical. Teste de “Wingate”. Variáveis Anaeróbias. Antrpometria. Futebolista Infanto-juvenil. 
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EFEITO DO CELECOXIBE NO CRESCIMENTO TUMORAL E NAS ALTERAÇÕES 
METABÓLICAS INDUZIDAS PELO TUMOR WALKER-256 EM RATOS. 

 
MIRIAN AYUMI KURAUTI

A caquexia, síndrome caracterizada por acentuada perda de peso, está presente em muitos pacientes
com câncer. Anti-inflamatórios não esteroidais, como o celecoxibe, parecem inibir o crescimento de 
vários tipos de tumores malignos, amenizando a caquexia e parâmetros metabólicos afetados pelo
tumor. O celecoxibe parece ser uma alternativa promissora na inibição do crescimento tumoral,
entretanto mais estudos precisam ser realizados para explorar esse e outros possíveis efeitos
benéficos do celecoxibe nas alterações metabólicas encontradas em pacientes com câncer. O 
objetivo deste trabalho foi investigar o efeito do celecoxibe no crescimento tumoral e nas alterações
metabólicas induzidas pelo tumor Walker-256.  Ratos Wistar (220-230 g) portadores de tumor 
Walker-256 foram tratados diariamente,v.o., durante 12 dias, com celecoxibe (25 mg/kg)
(WK+cele). Ratos controles protadores de tumor Walker-256 (WK) ou saudáveis, receberam água 
no lugar do celecoxibe. Nos animais WK e WK+cele, 8 x 10 elevado a 7 células Walker-256 foram 
inoculadas no flanco direito traseiro. No 12º dia de tratamento, foram avaliados: a massa tumoral,
adiposa e muscular; a ingestão alimentar; a concentração plasmática de triacilglicerol, ureia, lactato 
e glicose; a resposta periférica à insulina e a glicólise hepática a partir de glicose exógena (20 mM).
A resposta periférica à insulina foi avaliada pelo teste de tolerância à insulina (ITT) e a glicólise
hepática pela perfusão de fígado in situ. Para análise dos resultados testes estatísticos adequados
foram empregados e o nível de significância de 5% foi adotado.  O tratamento com celecoxibe 
reduziu (p < 0,001) o crescimento do tumor Walker-256 e promoveu: maior (p < 0,001) ganho de 
massa corpórea; maior (p < 0,05) ingestão alimentar; menor (p < 0,01) redução da massa do tecido
adiposo retroperitoneal e dos músculos gastrocnêmio (p < 0,05) e EDL (p < 0,01); redução dos
níveis elevados de triacilglicerol (p < 0,01), ureia (p < 0,05) e lactato (p < 0,001); aumento (p <
0,05) da resposta periférica à insulina e (p < 0,05) da glicólise hepática em ratos portadores de
tumor Walker-256. O efeito antitumoral do celecoxibe parece ocorrer por mecanismos dependentes
e independentes da inibição da cicloxigenase 2, enzima chave da síntese de prostaglandinas. O
tumor libera metabólitos e pode produzir fatores catabólicos além de citocinas pró-inflamatórias. É 
provável que o efeito do celecoxibe nas alterações metabólicas são, em parte, devido à redução 
tumoral e consequente diminuição dos metabólitos e produtos sintetizados pelo tumor. Pode ser 
concluído que o tratamento com celecoxibe diminuiu o crescimento turmoal e praticamente reverteu
várias alterações metabólicas induzidas pelo tumor Walker-256, indicando o celecoxibe como uma 
alternativa promissora do tratamento da síndrome da caquexia associada ao câncer.    Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)e Fundação Auraucária.     
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EFEITO DO FOTOPERÍODO NO FLORESCIMENTO DO MARACUJAZEIRO (PASSIFLORA 
EDULIS F. FLAVICARPA) 

 
ALINE SOUZA REIS

HILTON FABRÍCIO VÍTOLO

O Brasil é o maior produtor mundial de maracujá com produção de aproximadamente 715 mil 
toneladas do fruto por ano (Agrianual 2012). Dentre os fatores ambientais, o que parece ter maior
influência no florescimento é o fotoperíodo, sendo este percebido principalmente pelas folhas que
são os principais órgãos captadores de luz e que fazem a tradução desse sinal em alterações
metabólicas e consequentemente alteram o desenvolvimento vegetal (LEYSER & DAY, 2003).
Conforme a resposta ao fotoperíodo que a planta possui quanto ao florescimento essa recebe uma
classificação, podendo ser classificadas em plantas de dia curto (PDC), plantas de dia neutro (PDN)
e plantas de dia longo (PDL), entretanto outros aspectos podem ser alterados conforme o
comprimento do dia (TAIZ & ZEIGER, 2009).O maracujazeiro amarelo é uma planta que pode
sofrer influência do fotoperíodo para florescer e possui características de uma planta de dias longos
(PIZA JUNIOR, 1993). Neste sentido, em épocas onde o fotoperíodo não é favorável para induzir o
florescimento, pode-se suplementar essa necessidade utilizando-se iluminação artificial (PHILIPS, 
1989). Entretanto ainda há controvérsias sobre o número exato de horas de dias, assim como a
classificação da cultura como planta de dias longos, sendo encontrado número de horas diferentes
para indução floral do maracujazeiro. O trabalho objetiva estudar a influência que o fotoperíodo
exerce sobre o florescimento do maracujazeiro (Passiflora edulis f. flavicarpa) variedade Afruvec,
dessa forma, estudar o período mínimo necessário de submissão ao fotoperíodo indutor e se as
plantas induzidas artificialmente, respondem no campo após o transplantio. (PIBIC - CNPq. 
Número do processo da bolsa: 139221/2012-3) O ensaio está sendo conduzido em casa de
vegetação na fazenda experimental da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – APTA 
(Alta Sorocabana) no município de Presidente Prudente – SP, nas coordenadas 22o19’ (S) e 51o38’ 
(O). O clima característico da região é por apresentar estação chuvosa no verão e estação seca no
inverno, onde a temperatura média anual é de 22 a 23°C. O controle de fornecimento de luz aos 
maracujazeiros é realizado em câmaras. As câmaras de controle de fotoperíodo foram instaladas
dentro de estufas plásticas, sendo toda sua estrutura feita de madeira e para cobertura, foi utilizado
uma lona preta. Foi utilizada uma lâmpada por m2, dessa forma, foi colocado duas lâmpadas por
ambiente.Cada estrutura está munida de um timer, sendo esse regulado de acordo com o
comprimento de dia necessário para cada tratamento. As plantas foram submetidas à seis
tratamentos, 8; 10; 12; 14 e 16 horas de luz e ambiente. Em cada câmara foram colocados 25
plantas de mudas originadas por sementes. As plantas utilizadas no experimento, foram originadas
através de sementes de frutos de maracujazeiro amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa) da 
variedade Afruvec.        PIBIC - CNPq. Número do processo da bolsa: 139221/2012-3     

 


