
E-mail para contato: roger.moraes@estacio.br IES: FIOCRUZ

Autor(es): Gabriel Wendos; Laíza Rodrigues Ribeiro; Diogo Van Bavel; Roger de Moraes; Eduardo Tibiriçá

Palavra(s) Chave(s): exercício de alta intensidade, inflamação sistêmica, overtraining, overreaching

Título: ALTERAÇÃO DO PERFIL DE CITOCINAS INFLAMATÓRIAS APÓS O ESFORÇO MÁXIMO EM ATLETAS COM DIFERENTES 
NÍVEIS DE FADIGA SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO DO TESTE REST-Q

Curso: Educação Física

Saúde

RESUMO

Apesar de rupturas homeostáticas planejadas serem necessárias na preparação de atletas de alto rendimento, muitas vezes, a sobreposição das 
cargas de treinamento, reduz a capacidade de resposta ao esforço e contribui para progressão da fadiga aguda para o overreaching (OR) e, 
eventualmente, desenvolvimento da síndrome de overtraining (OT). Neste contexto, a fim de assegurar a melhoria no rendimento, estratégias de 
controle de sensações subjetivas através de testes psicométricos, tem sido implementadas com sucesso para avaliar o impacto da carga de 
treinamento no organismo de atletas, bem como identificar diferentes níveis de fadiga e estresse. Tendo em vista que a inflamação sistêmica e 
distúrbios metabólicos representam características do OR e OT, o presente estudo pretende verificar a eficácia do diagnóstico de fadiga do teste 
REST-Q e caracterizar o perfil de citocinas de atletas fadigados frente ao esforço máximo. Para isso, 14 atletas de remo de alto rendimento 
nacional do gênero masculino, foram alocados nos grupos de estresse elevado (EE; n=7) e moderado (EM;n=7) segundo classificação definida pelo 
teste REST-Q, e submetidos a dois testes de esforço máximo (A e B), separados por intervalo de 4 horas e realizado em remo-ergômetro segundo 
protocolo estabelecido por Meussen e colaboradores (2010). Amostras de sangue foram coletadas antes (T1), imediatamente depois (T2), e 30 
minutos após o esforço (T3) e o comportamento das citocinas analisadas através de ensaio imunológico multiplex realizado com microesferas 
fluorescentes conjugadas a anticorpo monoclonal para o peptídeo alvo, segundo as instruções do fabricante (Bio-Plex Human Cytokine Assay; Bio-
Rad Inc., Hercules, CA, USA). Os resultados foram obtidos após o cálculo da concentração dos analitos (pg/mL) pelo software disponibilizado (Bio-
Plex Manager Software) e após serem analisados por ANOVA (GraphPad), revelaram que, em comparação a EM, as citocinas IL-6 (EE-T1-A: 9,12±
1,7 x EM-T1-A: 5,76±3,2 e EE-T3-A: 12,70±1,72 x EM-T3-A: 7,87±4,7; p<0,05), TNF-α (EE-T1-A: 35,53±9,4 x EM-T1: 19,17±13,9 e EE-T3-A: 49,25±
11,8 x EM-T3: 23,11±22,1; p><0,05) e Resistina (EE-T1-A: 2481±981,3 x EM-T1-A: 1521±564,8 e EE-T3-A: 3498±900,0 x EM-T3-A: 2547±1038; p>
<0,05), encontram-se significativamente elevadas em EE nas condições de pré e pós exercício no teste A. Da mesma forma, observamos o mesmo 
padrão de resposta no grupo EE para as citocinas IL-8, IL-1, MIP1β e proteína C reativa que confirmam maior ativação imune nos indivíduos 
fadigados. A concentração de leptina também se mostrou mais reduzida no grupo EE porém a magnitude de aumento dos marcadores de lesão 
CK, TGO e TGP, tende a ser mais elevado em EM. Além disso,  existe tendência de menor secreção de Insulina (EE-T1-B: 84,02±67,15 x EE-T2-B: 
185,8±135,9; p><0,05 e EM-T1-B: 85,75±53,09 e x EM-T2-B: 73,77±38,68; p= 0,5934) e maior de Visfatina (EE-T1-B: 2675±114 x EE-T2-B: 2409±
120; p=0,4868 e EM-T1-B: 1748±83 e x EM-T2-B: 2028±75; p><0,05), em EM-B, que parece ser compensado com a elevação do Peptídeo Inibitório 
Intestinal - GIP (EE-T3-A: 23,21±12,71 x EE-T1-B: 28,48±14,19; p= 0,765 e EM-T3-A: 25,40±18,76 e x EM-T1-B: 49,82±46,51; p><0,05) em 
fenômeno que inexiste no grupo EE. Em face ao exposto, demonstramos que o REST-Q é capaz de identificar consistentemente o grau de fadiga e 
estresse em atletas já que aqueles com maior pontuação, apresentam inflamação sistêmica mais elevada ao final do estímulo A e que, juntamente 
com a menor secreção de leptina neste período, indica reduzido nível de energia corporal, coerente com a sensação subjetiva manifestada, 
porém dissociada da magnitude de lesões musculares. A preservação da resposta da insulina e menor secreção de GIP após o estímulo B em EE, é 
capaz de influenciar negativamente o metabolismo energético e sugere desensibilização adrenérgica e alteração da permeabilidade intestinal que 
poderia contribuir para endotoxemia e ampliação da inflamação sistêmica observada nestes 
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