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D O  Q U E  S E  T R A T A  O  E - B O O K ?

Em 11 de Março de 2020, a Organização Mundial de

Saúde (OMS) declarou que o mundo está passando

por uma pandemia, na data, havia mais de 118.000

casos registrados.

 

A pandemia está sendo causada pelo Novo

Coronavírus (SARS-Cov2).

 

Em meio a tantas informações e dúvidas, trazemos

uma pequena contribuição sobre o exercício físico e

sua relação com a imunidade. Esse material tenta

conciliar o que a literatura tem de mais atual, com

uma linguagem acessível para que todos possam

compreender e usufruir deste.

TE DESEJAMOS UMA BOA LEITURA
 E UM ÓTIMO APRENDIZADO!
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Exercício Físico e Imunidade  

SUMÁRIO



O sistema imune participa de maneira essencial da

manutenção da homeostase do organismo através de

interações celulares e moleculares complexas.

 

Homeostase é a capacidade de manter o meio interno em

um equilíbrio quase constante, independente das

alterações do meio externo. Basicamente a homeostasia

então é o processo pelo qual o organismo mantém

constantes as condições internas necessárias para a vida. 

 

Assim, a resposta imune a um agente estranho ou

patológico é baseada em uma sequência de

acontecimentos.

 

A resposta imune pode ocorrer de acordo com a velocidade

e especificidade da reação, através das respostas inatas

(não específicas) e adaptativas (específicas), existindo

muita interação entre estas.
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SISTEMA IMUNE - ASPECTOS BÁSICOS



IMUNIDADE INATA (NATURAL)
Primeira linha de defesa
Resposta rápida
Atua e pode auxiliar antes da resposta adaptativa 
Isso ocorre através de mecanismos efetores

Esse sistema é composto por:

Barreiras físicas - impedem a entrada de micro-
organismos

Ex.: Pele e Mucosas
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Células imunocompetentes circulantes (neutrófilos,
eosinófilos, macrófagos, e células natural de killer - NK)-
fagocitam o patógeno, promovendo a quebra de células
infectadas e produzindo citocinas e quimiocinas. 

 

Ex.: Linfócitos e Macrófagos



Proteínas circulantes com funções efetoras: proteínas
com funções microbicidas e proteínas que opsonizam
patógenos, ou seja, fixam opsoninas, permitindo a
fagocitose, estimulando o processo inflamatório

Ex.: Imunoglobulina
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Reconhecimento: identifica estruturas e
características dos micro-organismos
patogênicos, mas que não estão na célula do
hospedeiro.

Ativação: onde ocorre a estimulação celular
para que as respostas efetoras ocorram. Aqui a
fagocitose, a produção de radicais de oxigênio e
as secreções de citocinas são potencializadas,
essas por sua vez estimulam o processo
inflamatório e a resposta imune adaptativa.

FASES DA IMUNIDADE INATA
 

Logo, o sistema imune inato, responde rapidamente ao

reconhecer padrões moleculares derivados de patógenos. 
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IMUNIDADE ADAPTATIVA
(ESPECÍFICA)

Ao considerar a imunidade inata, sabe-se que o  anticorpo

produzido tem uma função relativamente restrita,

interagindo de forma extremamente eficaz com o antígeno.

 

Outra característica desse sistema é sua memória, uma vez

que ao entrar em contato com o antígeno pela segunda vez,

a dose que seria necessária para induzir uma resposta será

menor, ou seja, sua resposta aumenta em magnitude a cada

exposição sucessiva ao mesmo invasor.

 

No entanto é importante lembrar que a magnitude da

resposta secundária depende do intervalo de tempo desde

o primeiro contato com o antígeno, de forma que se o

tempo for longo, é possível que as células de memória

tenham diminuído gradualmente com o tempo, embora

essa capacidade possa vir a durar meses ou anos.
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ENTENDENDO SOBRE OS LINFÓCITOS
Os linfócitos se originam a partir das células tronco da

medula óssea, por meio das células linfoides. Estas dão

origem aos linfócitos B, T e as células natural de killer.

 

Essas células reconhecem partículas estranhas em agentes

infecciosos, e os combatem através da resposta citotóxica,

produzindo imunoglobulinas (anticorpos).

 

Neste contexto, os linfócitos B se caracterizam pela

produção e liberação de anticorpos que são capazes de

neutralizar ou destruir os antígenos contra os quais foram

gerados. No entanto, para que isso ocorra estes devem ser

ativados, iniciando o processo de proliferação e

diferenciação, que culmina com a produção de

imunoglobulinas com alta afinidade para o epítopo

antigênico que originou a resposta. Por outro lado, os

linfócitos T induzem a apoptose (autodestruição) de células

invadidas por antígenos, sendo que isso ocorre de acordo

com a diferenciação do mesmo e sua respectiva função,

sendo: citotóxica, auxiliares, NK/T, memória e reguladoras

(para maiores informações, leia Mesquita Júnior et al.,

2010, Delves; Roitt, 2000).
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Sabe-se que o exercício físico induz mudanças

consideráveis no sistema imune, podendo causar benefícios

ou prejuízos em seu funcionamento, dependendo de como

ele é realizado (intensidade, duração e descanso entre as

sessões). 

 

Por um lado atividades moderadas de curta duração

promovem melhoras na imunidade, com diminuição do

risco de adoecimento. Por outro, atividades extenuantes ou

de longa duração, causam prejuízo na imunidade,

aumentando o risco de adoecimento.

 

Um exemplo de claro de prejuízo na função imune ocorre

em atletas competitivos, especialmente nos esportes de

longa duração. Há estudos mostrando que, em geral, eles

possuem baixa contagem e baixa atividade de células

imunes, como é o caso de maratonistas, ciclistas e triatletas.

 

 

EXERCÍCIO FÍSICO E SISTEMA IMUNE



Já em pessoas fisicamente ativas ou com boa capacidade

física, as evidências mostram uma melhor função imune e

menor risco de adoecimento.

 

Neste âmbito, a curva em "J" descreve o risco de doenças

em reposta ao exercício, sendo que indivíduos envolvidos

em atividade física moderada têm 40-50% menos risco em

comparação com indivíduos sedentários.

 

Por outro lado, volumes excessivos de exercícios podem

suprimir a função imune e, assim, aumentar o risco de

adoecimento entre 2 a 6 vezes.
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A associação entre exercício e sistema imune é mediada por

vários fatores, como os hormônios por exemplo.

 

Hormônios associados ao estresse, como adrenalina e

cortisol, podem suprimir a função das células imunes e

estimular as citocinas pró inflamatórias, indicativo de

intensa atividade metabólica. Neste contexto, as melhores

evidências sustentam que altas cargas de treinamento

físico, eventos de competição e o estresse fisiológico,

metabólico e psicológico associado, estão relacionados à

disfunção imune, inflamação, estresse oxidativo e dano

muscular.

 

Portanto, é importante observar bem a dose do exercício e

empregar estratégias adequadas de recuperação, incluindo

sono, alimentação, controle de estresse, etc.

Exercício Físico e Imunidade 14



Exercício Físico e Imunidade 15

EXERCÍCIO FÍSICO COM O 
PESO CORPORAL

Conforme apontado anteriormente, o exercício físico,

mostra-se como um fator modulador do sistema imune, e

sua inclusão na rotina, resulta na diminuição do risco de

adoecimento e provoca melhoria na qualidade de vida.

 

No cenário atual, no qual há a redução do contato social e

restrições quanto à prática de atividades físicas em locais

que possam gerar aglomerações de pessoas, como

academias e parques, por exemplo, uma alternativa

adotada foi a execução de exercícios em casa com o próprio

peso corporal.

 

Esse tipo de atividade atrai muitos adeptos ao alinhar

praticidade e flexibilidade, permitindo a realização de

treinos no conforto de casa e no horário mais conveniente

para tal. Porém, questionamentos acerca da eficácia são

extremamente válidos, afinal, treinar "só" com o peso

corporal realmente funciona? Para melhor compreensão,

serão apresentados a seguir alguns estudos nessa área.
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A CIÊNCIA POR TRÁS DO EXERCÍCIO
FÍSICO COM O PESO CORPORAL

Kikuchi e Nakazato (2017) investigaram as adaptações

musculares, de potência e força ao realizar o exercício com

o peso co corpo (flexão de braço), comparado ao exercício

em máquina (supino reto), esse úlitmo com uma carga baixa,

correspondendo a 40% de uma repetição máxima (1RM). 

 

Após oito semanas de treinamento, feito em jovens (média

de 20 anos), observou-se ganhos de força e de massa

muscular (espessura muscular do tríceps braquial e peitoral

maior) dos dois grupos. Entretanto, a espessura do bíceps

aumentou apenas no grupo que realizou supino. 

 

Assim, observou-se que o exercício com o próprio peso

corporal foi capaz de induzir adaptações semelhantes ao

exercício resistido.
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A CIÊNCIA POR TRÁS DO EXERCÍCIO
FÍSICO COM O PESO CORPORAL

Krause et al. (2019) verificaram o efeito de 12 semanas do

treinamento resistido aliado a suplementação de proteína,

na composição corporal, nos marcadores de

atrofia/hipertrofia muscular e na resposta ao choque

térmico (RCT) em idosos saudáveis não fumantes. 

 

Para tal foram constituídos 4 grupos, sendo: I) Controle:

sem treino físico, recebendo sachês de placebo; II) Nutrição:

sem treino físico, recebendo sachês de suplemento

proteico; III) Exercício/Placebo: Treino, recebendo sachês

de placebo e IV) Exercício e Nutrição: treino de exercício,

recebendo sachês de suplementos de proteínas. 

 

Cada sessão durou 45-60 min e envolveu treino com peso

corporal. Os resultados mostraram que os participantes de

ambos os grupos de exercício aumentaram a sua massa

magra total.
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A CIÊNCIA POR TRÁS DO EXERCÍCIO
FÍSICO COM O PESO CORPORAL

O grupo de placebo obteve um acréscimo de 48,4 ± 8,7 para

49,2 ± 8,7 kg, e o grupo de nutrição um acréscimo de 44,9 ±

7,8 para 45,9 ± 8,1 kg, apresentando uma média de ganho de

aproximadamente 0,8 a 1 kg. Além disso, houve uma

melhora da capacidade física de ambos os grupos.

 

Outro ponto importante, foi a redução da gordura corporal

do grupo de nutrição, caindo de 34,8 ± 7,3 para 32,9 ± 7,4

kg.

 

Assim, observou-se que o exercício com peso corporal e nas

fitas elásticas provocou, nas pessoas idosas saudáveis,

melhorias na composição corporal e na função muscular.
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A CIÊNCIA POR TRÁS DO EXERCÍCIO
FÍSICO COM O PESO CORPORAL

Alterações na massa corporal magra e na gordura corporal avaliadas pelo DEXA
(A e B). Resultados pré e pós dos testes de desempenho físico: força de preensão
manual (C), teste de cadeira (D e E), teste de caminhada de 10 metros (F) e teste
de sentar e alcançar (G). Os dados para a composição corporal são mostrados
como gráficos de caixa e bigode, e as barras de erro representam os intervalos de
confiança de Tukey. * p <0,05
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A CIÊNCIA POR TRÁS DO EXERCÍCIO
FÍSICO COM O PESO CORPORAL

Barbalho et al. (2019) compararam os efeitos do

treinamento resistido realizado sem carga externa (TRSC)

versus o treinamento resistido realizado com elásticos

(TRCE) na hipertrofia muscular e no desempenho funcional

em pacientes internados (20 pacientes mulheres, idade

59.05 ± 3.2 anos; altura 1.63 ± 0,2 metros; massa corporal

70.2 ± 3.6 kg). 

 

Os pacientes que foram selecionados eram pacientes em

reabilitação com problemas oncológicos (n=7), problemas

cardíacos (n=12) ou com fraturas ortopédicas, (n=4). Ambos

os grupos foram treinados três vezes por semana durante

cinco semanas. 

 

Após a intervenção a espessura muscular aumentou

significativamente em todos os músculos testados para

ambos os grupos. As alterações variaram de 14 a 38%. 
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A CIÊNCIA POR TRÁS DO EXERCÍCIO
FÍSICO COM O PESO CORPORAL

O desempenho funcional melhorou 42,7% para o TRSC e

52,1% para o TRCE, sem diferença entre eles. Assim,

observou-se que estas estratégias foram eficientes, viáveis

e de baixo custo para promover benefícios morfológicos e

funcionais nos membros superiores de pacientes

internados.
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A CIÊNCIA POR TRÁS DO EXERCÍCIO
FÍSICO COM O PESO CORPORAL

Após a breve apresentação de algumas pesquisas sobre o

tema é possível sugerir que os treinos com o próprio peso

corporal e com elásticos se mostram interessantes para a

manutenção ou melhora de alguns parâmetros físicos. 

 

Assim, é possível sugerir, com alguma segurança, que a

alteração nos planejamentos de treinamento pode ser

benéfica, desde que se considere os parâmetros da carga e a

individualidade.  

 

Além disso, é necessário considerar a sazonalidade de

algumas doenças, por exemplo do trato respiratório

superior, a dosagem do volume e intensidade, conforme

apontado na seção anterior, para a imunossupressão.
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CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os estudos atuais mostraram que a atividade física de

intensidade moderada tem efeitos positivos nas respostas

do sistema imunológico, diminuindo o risco de

adoecimento. Após atividade física de intensidade

moderada, é detectado um aumento na contagem de

células neutrófilas e natural killer (NK) e as concentrações

salivares de imunoglobulina são aumentadas.

Atividade física prolongada de alta intensidade leva à

imunossupressão. Assim, o exercício de intensidade

moderada (e não de alta intensidade) pode ser útil para

pessoas fortalecer a imunidade e evitar o adoecimento. 
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Recomenda-se o exercício em ambientes privados com boa

ventilação e higienizados. Além disso, exercícios aeróbicos

de intensidade moderada (como caminhada rápida) em

ambientes externos, com atenção especial para manter

distância segura com outras pessoas e superfícies, podem

ser uma alternativa adequada, mas é preciso analisar as

medidas de segurança.

Os riscos de exercícios de alta intensidade em academias

públicas e ambientes lotados podem superar os benefícios e

devem ser evitados. Com relação aos atletas, indica-se que

os mesmos procurem seus respectivos preparadores físicos

para a realização de um planejamento adequado ao

condicionamento e às condições físicas, segundo a

disponibilidade de equipamentos e materiais.
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DISTANCIAMENTO SOCIAL

Ao considerar o exercício ao ar livre deve-se lembrar que a

regra da distância de 1,5 m anunciada por vários governos

como "muito eficaz" se aplica para pessoas paradas em

ambientes fechados ou ao ar livre em clima calmo. 

 

Entretanto, quem caminha, corre ou anda de bicicleta deve

ter mais cuidado, pois as gotículas de saliva e mucosas

expelidas durante o ato de tossir e espirrar, deixam os

micro-organismos em suspensão no ar. Estes por sua vez

podem ser arrastados pelo vento, aumentando assim o

alcance de contaminação.

 

Nesse âmbito, sugere-se manter uma distância de pelo

menos quatro a cinco metros durante a caminhada, dez

metros ao correr ou andar de bicicleta devagar e pelo

menos vinte metros ao andar de bicicleta rápido. 
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É de ressaltar que estas sugestões não consideram

especificamente todas as distintas possibilidades

existentes para a velocidade dos ventos, trajetória dos

ventos, umidade do ar e temperatura, sendo necessário

apontar que a cautela se faz necessária ao se exercitar ao ar

livre.
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SAÚDE MENTAL

Salienta-se que a atividade física tem um forte impacto na

saúde física e mental, previne doenças, modula o sistema

imunológico e ajuda a reduzir o estresse.

 

Sobre aspectos práticos, recomenda-se a realização de

exercícios multiarticulares envolvendo os principais grupos

musculares e que estes sejam realizados em casa ou ao ar

livre, desde que com uma distância segura de outros e

evitando a aglomeração de pessoas.

 

Além disso, devemos considerar que a prática pode ser feita

de forma individual ou, se possível, com membros de sua

própria casa, tornando-se uma agenda familiar,

aumentando a aderência para prática da atividade física.

 



Exercício Físico e Imunidade 28

Como sugestão, acredita-se que é importante ser orientado

por um professor de educação física, bem como que a dieta

seja realizada por um nutricionista. 

 

A seguir, serão apresentados alguns exercícios que podem

ser feitos com o próprio peso corporal e em casa.
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EXERCÍCIO EM CASA

A partir de agora, vocês terão acesso à um material

informativo, que sugere a realização de exercícios em casa,

em sua maioria sem equipamentos, e quando muito,

utilizando elásticos e uma cadeira. 

 

Salienta-se que para toda e qualquer prescrição de

exercícios físicos é necessário o acompanhamento de um

professor de Educação Física, para que esse seja capaz de

dosar o seu treinamento de acordo com suas necessidades e

respeitando suas limitações.

 

Os exercícios serão apresentados em forma de fotografias,

demonstrando o movimento em seu momento inicial e final.



Exercício Físico e Imunidade 30

REMADA CURVADA

Músculos envolvidos no
acionamento dinâmico: 

 

Latíssimo do Dorso;
Redondo maior;

Romboides; Trapézio;
Bíceps Braquial; Braquial e

Braquiorradial

Músculos envolvidos de
forma estática/isométrica: 

 

Eretores da espinha;
Quadrado lombar;

Isquiotibiais; Glúteo
máximo; Tríceps surral;

Quadríceps
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REMADA SENTADA

Músculos envolvidos no
acionamento dinâmico: 

 

Latíssimo do Dorso;
Deltoide Posterior;

Romboides; Trapézio;
Bíceps Braquial; Braquial e

Braquiorradial

Músculos envolvidos de
forma estática/isométrica: 

 

Eretores da espinha;
Quadrado lombar;

Abdômem
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REMADA ALTA

Músculos envolvidos no
acionamento dinâmico: 

 

Trapézio (todas as porções);
Deltoide anterior; Redondo

maior; Romboide

Músculos envolvidos de
forma estática/isométrica: 

 

Eretores da espinha;
Quadrado lombar;

Abdômem
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FLEXÃO DE COTOVELOS

Músculos envolvidos no
acionamento dinâmico: 

 

Bíceps braquial, braquial e
braquiorradial

Músculos envolvidos de
forma estática/isométrica: 

 

Eretores da espinha;
Quadrado lombar;

Abdômem
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APOIO VARIAÇÃO 1

Músculos envolvidos no
acionamento dinâmico: 

 

Peitoral maior; Deltoide
anterior; Tríceps braquial;

Braquiorradial.

Músculos envolvidos de
forma estática/isométrica: 

 

Eretores da espinha;
Quadrado lombar; Glúteo.
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APOIO VARIAÇÃO 2

Músculos envolvidos no
acionamento dinâmico: 

 

Peitoral maior; Deltoide
anterior; Tríceps braquial;

Braquiorradial.

Músculos envolvidos de
forma estática/isométrica: 

 

Eretores da espinha;
Quadrado lombar; Glúteo.
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APOIO VARIAÇÃO 3

Músculos envolvidos no
acionamento dinâmico: 

 

Peitoral maior; Deltoide
anterior; Tríceps braquial;

Braquiorradial.

Músculos envolvidos de
forma estática/isométrica: 

 

Eretores da espinha;
Quadrado lombar; Glúteo.
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TRÍCEPS NO BANCO

Músculos envolvidos no
acionamento dinâmico: 

 

Tríceps braquial, Deltoide
anterior; Peitoral maior

Músculos envolvidos de
forma estática/isométrica: 

 

Eretores da espinha;
Quadrado lombar;

Romboides; Trapézio.
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EXTENSÃO DE COTOVELO NO SOLO

Músculos envolvidos no
acionamento dinâmico: 

 

Tríceps braquial, Deltoide
anterior; Braquiorradial

Músculos envolvidos de
forma estática/isométrica: 

 

Eretores da espinha;
Quadrado lombar; Glúteo,
Isquiotibiais; Romboides;

Trapézio.
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ELEVAÇÃO FRONTAL DE OMBROS

Músculos envolvidos no
acionamento dinâmico: 

 

Deltoide anterior;
Coracobraquial;
Braquiorradial.

Músculos envolvidos de
forma estática/isométrica: 

 

Eretores da espinha;
Quadrado lombar; Glúteo

máximo; Isquiotibiais.
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DESENVOLVIMENTO

Músculos envolvidos no
acionamento dinâmico: 

 

Deltoide anterior; Tríceps
braquial; Trapézio superior;

Serrátil. 

Músculos envolvidos de
forma estática/isométrica: 

 

Eretores da espinha;
Quadrado lombar; Glúteo

máximo.
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AGACHAMENTO LIVRE

Músculos envolvidos no
acionamento dinâmico: 

Quadríceps; Glúteo
máximo; Isquiotibiais

 

Músculos envolvidos de
forma estática/isométrica: 

 

Eretores da espinha;
Transverso do Abdomen

Quadrado lombar; Tríceps
Surral



Exercício Físico e Imunidade 42

AFUNDO 

Músculos envolvidos no
acionamento dinâmico: 

Glúteo máximo;
Isquiotibiais; Quadríceps;

Tríceps surral.
 

Músculos envolvidos de
forma estática/isométrica: 

 

Eretores espinha;
abdutores da pelve
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LEVANTAMENTO TERRA

Músculos envolvidos no
acionamento dinâmico: 

Eretores da espinha;
Latíssimo do Dorso; Glúteo

máximo; Vasto lateral;
Isquiotibiais.

 

Músculos envolvidos de
forma estática/isométrica: 

 

Transverso do abdome;
Tríceps Surral,

Braquiorradial.
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sabemos que tudo isso irá passar e sairemos como pessoas

melhores. 

 

Ressaltamos a importância do exercício físico em todos os
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contate via plataforma sociais deixadas acima, acompanhe -

nos em nossas redes sociais para mais informações sobre

cursos, materiais e  conteúdos.



Exercício Físico e Imunidade 45

REFERÊNCIAS

Barbalho, M. et al. "NO LOAD” resistance training increases functional
capacity and muscle size in hospitalized female patients: A pilot study.
European Journal of Translational Myology, 29(4): 3–7, 2019

Barbuto, J. A.; Wastowski, I. J.; Carneiro-Sampaio, M.; Donadi, E. A.
Imunologia Básica para o Clínico. In: Imunologia Clínica na Prática Médica.
São Paulo: Atheneu, 2009.

Bird, S. P.; Tarpenning, K. M.; Marino, F. E. Designing resistance training
programmes to enhance muscular fitness: A review of the acute programme
variables. Sports Medicine, 35(10): 841–851, 2005. 

Blocken, B.; Malizia, F.; Druenen, T.; Marchal, T. Social Distancing v2.0:
During Walking, Running and Cycling. White paper: Social Distancing v2.0,
1-3, 2020. 

Campbell, J. P.; Turner, J. E. There is limited existing evidence to support the
common assumption that strenuous endurance exercise bouts impair
immune competency. Expert Review of Clinical Immunology, 15(2): 105-
109, 2018. doi:10.1080/1744666x.2019.1548933 
Cruvinel, W. M.; Mequita Júnior, D.; Araújo, J. A. P.; Catelan, T. T. T.; Souza,
A. W. S.; Silva, N. P.; W. M.; Andrade. Sistema Imunitário – Parte I 
 Fundamentos da imunidade inata com  ênfase nos mecanismos moleculares
e celulares da resposta inflamatória. Rev Bras Reumatol, 50(4):434-61,
2010.  

Delves, P.J.; Roitt; I.M. The immune system. N. Engl. J. Med., 343(1): 37-49,
2000.

Ebben, W. P. et al. Kinetic analysis of several variations of push-ups. Journal
of Strength and Conditioning Research, 25(10): 2891–2894, 2011. 



Exercício Físico e Imunidade 46

REFERÊNCIAS

Frühauf, A,; Schnitzer, M.; Schobersberger, W.; Weiss, G.; Kopp, M. Jogging,
nordic walking and going for a walk—inter-  disciplinary recommendations to
keep people physically  active in times of the covid-19 lockdown in Tyrol,
Austria. Current Issues in Sport Science, 5:1-4, 2020. 

Halabchi, F.; Ahmadinejad, Z.; Selk-Ghaffari, M. COVID-19 Epidemic: Exercise
or Not to Exercise; That is the Question!, Asian J Sports Med. Online ahead of
Print; 11(1):e102630, 2020. doi: 10.5812/asjsm.102630.

Jiménez-Pavón, D.; Carbonell-Baeza, A.; Lavie, C. J. Physical exercise as
therapy to fight against the mental and physical consequences of COVID-19
quarantine: Special focus in older people. Progress in Cardiovascular
Diseases, 2020 .doi:10.1016/j.pcad.2020.03.009 
Katsura, Y. et al. Comparison between eccentric and concentric resistance
exercise training without equipment for changes in muscle strength and
functional fitness of older adults. European Journal of Applied Physiology,
119(7):1581–1590, 2019. 
Kikuchi, N.; Nakazato, K. Low-load bench press and push-up induce similar
muscle hypertrophy and strength gain. Journal of Exercise Science and
Fitness, 15(1): 37–42, 2017. 
Krause, M. et al. The effects of a combined bodyweight-based and elastic
bands resistance training, with or without protein supplementation, on
muscle mass, signaling and heat shock response in healthy older people.
Experimental Gerontology, 115: 104–113, 2019.

Mequita Júnior, D.; Araújo, J. A. P.; Catelan, T. T. T.; Souza, A. W. S.; Cruvinel,
W. M.; Andrade, L. E. C.; Silva, N. P. Sistema Imunitário – Parte II
Fundamentos da resposta imunológica  mediada por linfócitos T e B. Rev
Bras Reumatol, 50(5):552-80, 2010. 



Exercício Físico e Imunidade 47

REFERÊNCIAS

Nieman, D. C.; Wentz, L. M. The compelling link between physical activity
and the body’s defense system. Journal of Sport and Health Science, 2018. 
 doi:10.1016/j.jshs.2018.09.009 
Peake, J. M.; Neubauer, O.; Walsh, N. P.; Simpson, R. J. Recovery of the
immune system after exercise. J Appl Physiol, 122: 1077–1087, 2017.

Pedersen, B. K.; Hoffman-Goetz, L. Exercise and the Immune System:
Regulation, Integration, and Adaptation. Physiological Reviews, 80(3),
1055–1081, 2000. 

Santoso, D. I. S.; Paramita, N.; Wanandi, S.I.; Wicaksono, S., Hendrawan, T.
Effect of Aerobic Exercise and High Intensity Interval Training on Relative
Leukocyte Telomere Length in Sprague Dawley Rats. Journal of Exercise
Physiology, 22(3):116-123, 2019. 

Schlagheck, M. L.; Walzik, D.; Joisten, N.; Koliamitra, C.; Hardt, L.; Metcalfe,
A. J.; … Zimmer, P. Cellular immune response to acute exercise: Comparison
of endurance and resistance exercise. European Journal of Haematology,
2020. doi:10.1111/ejh.13412 
Souza, D. et al. Minimal dose resistance training with elastic tubes promotes
functional and cardiovascular bene fi ts to older women. Experimental
Gerontology, 115:132–138, 2019. 
Suprak, D. N.; Dawes, J.; Stephenson, M. D. The effect of position on the
percentage of body mass supported during traditional and modified push up
variants. Journal of Strength and Conditioning Research, 127: 33–47, 2006. 


