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EMPREENDEDORISMO

o Brasil ao pódio
melhora do desempenho de atletas olímpicos do país

A neurociência e seus
benefícios no esporte
Os avanços tecnológicos do mapeamento das imagens
cerebrais, nos últimos dez anos, resultaram em uma me-
lhor compreensão desse órgão humano, contribuindo
para o progresso da ciência do esporte. Mas, apesar de
todos os avanços neurocientíficos e tecnológicos, ainda
existem poucos trabalhos nessa área voltados especifica-
mente para melhorar a performance de atletas e a quali-
dade de vida das pessoas. De um lado, vemos os atletas
treinando anos para ganhar uma medalha de ouro, e do
outro, indíviduos com dificuldades para praticar exercí-
cios físicos em prol da saúde mental e física.

Assim, pretendo estimular os leitores a refletir sobre a
importância de conhecer mais sobre os estudos e aplica-
ções da ciência do cérebro na busca de meios que possam
beneficiar a desempenho atlético e a qualidade de vida.
Poderíamos falar, então, de uma neurociência do esporte
e exercício? Sem dúvida. Artigos relacionados à ciência
do cérebro já vêm demonstrando resultados significati-
vos nesse setor. Outros estudos, como os sobre a visuali-
zação e a hipnose, também revelam contribuições signi-
ficativas dessa ciência ao esporte em geral.

Um ponto importante a ressaltar é a necessidade da
elaboração de meios na redução do tempo de treinamen-
to por meio do desenvolvimento de ferramentas e mode-
los de intervenção que se ajustem às características físi-
cas e psicológicas individuais. Como exemplo de desen-
volvimento neurotecnológico, o laboratório da Universi-
dade Federal de Santa Catarina vem desenvolvendo pes-
quisas voltadas para a medição da variabilidade da fre-

quência cardíaca dos
atletas e sua aplicação
na área da neurociência
esportiva. Esta mensu-
ração pode vir a ser uma
ferramenta para o aces-
so aos chamados esta-
dos psicológicos do sis-
tema nervoso autôno-
mo que, quando “doen-
te”, pode desenvolver
enfermidades como es-
tresse, ansiedade, de-
pressão, fadiga mental,
dentre outras, o que
pode ter impacto no de-
sempenho de esportis-
tas. Estudos sugerem
que o comportamento

das respostas fisiológicas da frequência cardíaca e de sua
variabilidade podem influenciar tanto no desempenho
cognitivo de atletas como a saúde emocional das pessoas.

Em várias análises, constatou-se que a diminuição
dessa variação de frequência cardíaca estava relacionada
com o quadro de ansiedade ou fadiga mental. Dessa for-
ma, a atividade poderia ser um importante indicador do
estado de saúde cerebral. Por outro lado, por meio de
técnicas de relaxamento (meditação, por exemplo) e
exercícios com jogos cognitivos podemos aumentar a
variação da frequência cardíaca, restabelecendo o equi-
líbrio do sistema nervoso e a coerência do coração.

Assim, os atletas a médio prazo serão influenciados e
motivados a aplicar os estudos da ciência do cérebro nos
seus trabalhos porque, na maioria das modalidades es-
portivas, a competitividade está sendo decidida cada vez
mais pelo lado mental. Além disso, quanto mais cedo in-
troduzirmos o trabalho mental à atividade física, melho-
res serão os benefícios a longo prazo. A formação de um
neuroprofissional fará diferença, pois a negação das con-
tribuições da ciência do cérebro pode impedir o desen-
volvimento dos atletas que não acompanham os avanços
neurocientíficos e neurotecnológicos. ■

EMÍLIO TAKASE
Coordenador do
Laboratório de Educação
Cerebral da Universidade
Federal de Santa Catarina

Apesar dos avanços
neurocientíficos e
neurotecnológicos,
ainda existem
poucos estudos
do cérebro voltados
especificamente
para melhorar
a performance
de atletas

BENEFICIADOS

10 categorias
esportivas serão atendidas
pelo laboratório até 2012
por meio de programas de
avaliações e treinamento em
conjunto com as confederações.

O velejador Ricardo Winicki, o Bimba, já atingiu ótimos
resultados representando o Brasil em competições
mundiais. Quarto lugar na Olimpíada de Atenas, em
2004, medalha de ouro nos jogos PanAmericanos de
2007, quinto lugar na Olimpíada de Pequim, em 2008.
Para se preparar para os próximos campeonatos, Bimba
foi o primeiro atleta brasileiro a participar do projeto
de L.C. Cameron, responsável pelo departamento de
bioquímica e biologia celular do Laboratório Olímpico.
O acompanhamento é inovador pois envolve, entre
outras coisas, a avaliação metabólica com a ajuda do
espectrômetro de massa. Além do auxílio das ferramentas
tecnológicas, o biólogo e o atleta trabalham em conjunto
para buscar formas de adaptar o treinamento às
características biológicas de Bimba. “Nunca participei
de avaliações em que os resultados chegassem em
minhas mãos”, confessa. Com a adaptação do treino
feita com base nos resultados, Bimba conseguiu atingir
sua meta, que era ganhar 5 quilos de massa muscular.
Nas fotos acima, atleta faz avaliações biomecânicas
sob supervisão da área de ciência do esporte do COB.

Fotos: Divulgação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 19.
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