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RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo será analisar os efeitos do treinamento funcional sobre os níveis de 

BNDF (Brain-derived neurotrophic fator) - fator neurotrófico derivado do cérebro em pessoas que possuem 

doenças crônicas não transmissíveis. O BNDF é uma proteína, da classe das neurotrofinas, considerado um 

importante fator de crescimento, manutenção e diferenciação entre células do sistema nervoso. O presente 

estudo será realizado com uma população adulta, com uma amostra de 30 pessoas de 18 a 60 anos, homens 

e mulheres com doenças crônicas não transmissíveis que não possuem nenhuma doença degenerativa do 

sistema nervoso. Após o recrutamento com busca ativa das amostras, o grupo experimental será submetido 

à 3 sessões semanais de treinamento funcional durante 16 semanas, sendo feito 3 análises dos níveis de 

BDNF salivar e sanguíneo. As análises ocorreram nos períodos pré, oito semanas e no momento pós ao 

término das 16 semanas. Os dados serão analisados por correlação sobre os níveis de BNDF salivar e 

sanguíneo, nos períodos pré, oito semanas e pós as 16 semanas. Demonstrando assim se há alguma 

alteração dos níveis iniciais com os outros períodos. Assim esperamos o aumento dos níveis de BDNF para 

esta amostra. 

 

PALAVRAS-CHAVE: neurotrofinas; exercício físico; DCNT’s. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT’s) se equivalem como enfermidades 

que são globalmente, os principais fatores de mortalidade, encontrando-se no Brasil, em 

2007 por volta de 72% das mortes causadas ao redor do país. As que mais acometem a 

população são as doenças do aparelho circulatório, diabetes mellitus e doenças 

respiratórias crônicas (SCHMIDT, DUNCAN, et. al., 2011). 

Desta mesma esfera algumas doenças não transmissíveis estão mais comumente 

inseridas em nossa sociedade do que outras, destas caracteriza-se a hipertensão arterial 

que é designada referente a pressão sanguínea nas artérias sempre estarem elevadas 

(SALGADO, CARVALHAES et. al., 2003). Agredindo deste modo uma vasta parcela da 

população mundial, sendo desconhecidas por quase metade da população que há dispõe. 

30% da população mundial que detém hipertensão arterial são pessoas acima de 40 anos 
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de idade, o que corrobora que predominantemente, idades elevadas às prevalências 

crescem também (OMS, OPAS, 2016). Por conseguinte, necessita-se desta busca de 

contornos que priorizem as decadências destes números são úteis e indispensáveis. 

Alguns fatores que podem influenciar estas patologias podem ser ao mau 

comportamento dos sujeitos, assim a diabetes é igualmente uma doença não transmissível 

que é estabelecida pela incapacidade do pâncreas de produzir insulina, subsequente de 

inúmeras falhas do sistema imune. Ou seja, não é capaz de transportar as moléculas de 

glicose para o sangue, desse modo acarretando uma hipoglicemia nos indivíduos, à vista 

disto há um controle glicêmico insatisfatório (MARCELINO, CARVALHO et. al., 2005). Essa 

patologia é o princípio de 5% das mortes anuais e afere-se que nos eventuais 10 anos, 

esses números ampliem cerca de 50%. Neste contexto, o Brasil apresentava-se como o 8º 

país com a maior prevalência da enfermidade (OMS, OPAS, 2008). 

 Encarecem a necessidade de tratamento destas doenças e avaliar as variáveis 

necessárias como a proteína BDNF, assim podem ser observadas e analisadas também 

nas doenças respiratórias, que compreendem uma ampla esfera de classificações e dispõe 

de exemplos enquanto, resfriados às bronquites, encontrando-se como mais conhecidos e 

corriqueiros referente a população. Estas patologias acometem grande parte dos povos em 

diversas partes do mundo, e estão de modo direto relacionadas com alguma imperfeição 

ou erro do sistema respiratório do ser humano. Ocupando dessa forma o 3° lugar de 

pretextos de óbitos no hemisfério todo, contabilizando acerca de 5% em países 

desenvolvidos e 8% em países subdesenvolvidos (OMS, 2014). Apresentando desta forma 

algumas classificações, dentre elas as mais aparentadas são as pneumopatias e as 

broncopatias (FHEMIG, SUS, 2014). 

 O treinamento funcional hodiernamente encaminha-se de maneira crescente e vasta 

por toda a população mundial, que neste domínio está cada vez mais à procura de uma 

boa qualidade de vida, não exclusivamente pelo seu método dinâmico de aplicabilidade, 

mas da mesma forma pela sua gama abrangente de exercícios diversificados como os 

exercícios aeróbicos, os exercícios de resistência e os exercícios de força (MONTEIRO, 

EVANGELISTA et. al., 2011). Este referente estudo propõe a utilização do treinamento 

funcional com uma amostra de indivíduos que possuem doenças crônicas não 

transmissíveis.  

 Além disto este treinamento pode ser empregue em uma extensa parcela da 

população, porém respeitando e concernindo seus limites e condições. Por esse motivo, o 

treinamento funcional pode ser adotado de modos diversificados, como: Correção 
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ortopédica, incluindo abundantes faixas etárias, também com analise maior para a 

população idosa, em razão de que no processo de envelhecimento são observadas 

alterações biológicas, que alteraram o equilíbrio e a autonomia funcional (LEAL, BORGES 

et. al., 2010). Também praticado com veemência pelas mulheres, empenhando-se para 

perda de percentual de gordura corporal, em tal grau em mulheres inativas tanto quanto em 

ativas (MEDEIROS, SANTOS et. al., 2012). 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 TIPO DE PESQUISA 

 O presente estudo se caracteriza como ensaio clínico randomizado. 

 

2.2      ASPECTOS ÉTICOS 

Anteriormente ao início da pesquisa, este estudo será submetido à aprovação ao 

Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos do Centro Universitário de Maringá. Além 

disso, os participantes deverão assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Por 

parte dos pesquisadores, será mantido o sigilo das informações pessoais dos participantes. 

 

2.3      PARTICIPANTES 

Serão recrutadas 30 pessoas adultas, possuinte de algumas dessas doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT’s): idades maiores que 18 anos, até 60 anos de idade, 

decompondo-se assim em agrupamentos isolados de patologias, diante disto dissociando-

se em 3 grupos distintos: Um de sujeitos hipertensos, outro de diabéticos e acrescente outro 

os portadores de das enfermidades respiratórias. Adicionalmente, os sujeitos não poderão 

estar implicados em nenhum tipo de tratamento farmacológico, nem em algum tipo de dieta 

restritiva. 

 

2.4      DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Após o recrutamento, os sujeitos serão alocados em 3 grupos dessemelhantes, cada 

grupo corresponde a patologia que os indivíduos possuem. No entanto, os 3 conjuntos 

serão resignados aos mesmos treinamentos, em 3 sessões semanais de no mínimo 1 hora 

por dia, o relativo estudo irá se estender em 16 semanas para ser concluído, sendo 

realizada a coleta de sangue no início do estudo, outra no meio do estudo e a última ao fim 

do projeto. 
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Nas primeiras semanas de estudo serão exercidos os testes bioquímicos nos quais 

será feita a coleta de sangue intravenoso em jejum, obtendo cerca de 5 ml de sangue para 

desta forma avaliar os níveis de BDNF dos sujeitos, sendo avaliados no método ELISA. 

Uma nova coleta será feita na oitava semana de estudo para assim sendo avaliado se há 

legitimidade e eficiência do treinamento funcional entrementes as oito semanas, e a última 

coleta será reunida ao fim do estudo para assim sendo, iniciar uma apresentação de 

correlação em que  será dos informado as desigualdades e semelhanças, se houver entre 

os níveis iniciais, médios  e finais, alusivo a proteína BNDF, do estudo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como resultados espera-se um aumento significante dos níveis de BNDF das 

amostras sobre o treinamento funcional intervalado semanalmente, assim ocasionando 

melhora no desenvolvimento fisiológico dos sujeitos, além de que se houver sua melhora o 

resultado terá grande influência nos âmbitos cognitivos dos indivíduos. Os aumentos dos 

níveis desta proteína também podem resultar em inúmeras variáveis fisiológicas dos 

indivíduos, está podendo possuir como uma principal esfera a melhoria da memória dos 

sujeitos. 

 

4 CONCLUSÕES FINAIS 

 

 A conclusão esperada ao término deste estudo será comprovar de forma veemente 

que haja nos sujeitos, possuintes de dcnt’s após as 12 semanas de exercícios funcionais o 

aumento deste dos níveis da proteína BDNF em comparação aos níveis das coletas iniciais, 

esperando que estes indivíduos melhorem suas capacidades fisiológicas e cognitivas. 

 Obtendo desta forma uma melhoria significativa na memória dos indivíduos. 

Comprovando deste modo que este treinamento funcional resulta em uma melhoria no nível 

proteína, na qual resulta e acarreta em uma melhoria de uma capacidade de memória dos 

sujeitos. 
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