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A comoção foi geral quando,
reunidos na Praia de Copacaba-
na, no Rio de Janeiro, os torce-
dores brasileiros receberam a
notícia de que o país será a sede
dos jogos olímpicos de 2016,
derrotando Tóquio, Madri e
Chicago. A expectativa agora,
claro, é por medalhas. No en-
tanto, as conquistas não depen-
dem apenas do esforço dos atle-
tas e da empolgação do público,
como muitos podem imaginar.
O caminho em direção ao topo
do pódio inclui também investi-
mentos em inovação nas áreas
de ciência e tecnologia.

É por isso que ter 35 doutores
reunidos no mesmo espaço físi-
co focados exclusivamente em
usar as inovações da ciência e da
tecnologia em prol do esporte é
o objetivo do Laboratório Olím-
pico, projeto do Comitê Olímpi-
co Brasileiro (COB) que recebeu
apoio de R$ 13 milhões da Fi-
nanciadora de Estudos e Proje-
tos (Finep). A estrutura central
do projeto ficará no Complexo
Esportivo do Parque Aquático
Maria Lenk, no Rio de Janeiro,
com 1,7 mil metros quadrados
de área construída, e está em
fase de aquisição dos cerca de
500 equipamentos necessários.

Segundo Luis Eduardo Vi-
veiros, responsável pela área de
Ciência do Esporte do COB, o
objetivo do empreendimento é
abrigar projetos inovadores que
envolvam alta tecnologia. A
partir da inauguração do labo-
ratório, prevista para daqui a
quatro meses, o Brasil passa a
ter uma estrutura montada
para o acompanhamento de es-
pecialistas em onze áreas dire-
tamente ligadas à preparação
dos principais atletas brasilei-
ros: medicina, fisioterapia, psi-
cologia, biomecânica, fisiolo-
gia, bioquímica, nutrição, bio-
logia celular, genética, meto-
dologia do treinamento e ges-
tão do conhecimento. Mesmo
com o laboratório ainda em
fase final de preparação, mui-
tos projetos já estão em anda-
mento mesmo antes do espaço
estar pronto para receber os
atletas e pesquisadores.

Espectrômetro em prol do ouro
Um deles envolve biologia celu-
lar e está sendo testado em
atletas de vela, judô e canoa-
gem. Luís Cameron, responsá-
vel pelo departamento e bio-
química e biologia celular do
Laboratório Olímpico e doutor
em bioquímica pela Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) conta que o projeto tem
como meta analisar metaboli-
camente os esportistas para,
junto com os técnicos e os pró-

prios atletas, descobrir uma
forma de melhorar o rendimen-
to nas competições. A metodo-
logia criada por Cameron inclui
a coleta de sangue em pleno
treinamento ou até durante
competições. As amostras são
analisadas por meio de um es-
pectômetro de massa, equipa-
mento que, de acordo com o
COB, não é utilizado para fins
esportivos em nenhum lugar do
mundo. A máquina quantifica e
qualifica as moléculas, como a
proteína, por exemplo.

Com essa técnica Cameron
pode perceber, por exemplo,
que um atleta olímpico brasilei-
ro, que prefere não revelar o
nome, tinha queda de potássio
no sangue durante o treinamen-
to. O fato causava diminuição
da performance e, em casos ex-
tremos, pode até levar a uma
arritmia cardíaca. Com o acom-
panhamento de Cameron, o
atleta pôde adequar o treina-
mento a essa deficiência e, com
isso, teve melhora do desempe-
nho. Consequentemente, sua
posição no ranking mundial
também subiu. Atletas como o
velejador Ricardo Winicki e Ni-
valter Santos, da canoagem,
também participaram das pes-
quisas de biologia celular. ■

Ciência e tecnologia para levar
Laboratório Olímpico do COB reunirá 35 doutores focados exclusivamente em projetos inovadores voltados para

Finep investiu
R$ 13 milhões
no projeto e cerca
de metade desse
montante vai para
a área de biologia
celular, que já
beneficiou atletas
como Bimba,
da Vela, e Nivalter
Santos, da canoagem

INVESTIMENTO

R$ 15 mi
é quanto o COB está
investindo no total no projeto
do Laboratório Olímpico. R$ 13
milhões vêm da Finep e são
direcionados aos equipamentos.

TAMANHO

1,7 mil m2

é o tamanho das instalações
do Laboratório Olímpico,
dentro do Complexo
Esportivo do Parque Aquático
Maria Lenk, no Rio de Janeiro.

DISCIPLINAS

11 áreas
do conhecimento estarão
representadas no laboratório,
entre elas medicina, fisioterapia,
psicologia, biomecânica,
fisiologia, bioquímica e nutrição.

BIOLOGIA CELULAR AJUDA O VELEJADOR MEDALHISTA BIMBA
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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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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 18-19.
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