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RESUMO

A luta olímpica é uma tradicional modalidade esportiva com elevada exigência sobre a potência aeróbica e anaeróbica aonde a adequada 
distribuição das cargas de treinamento, é essencial para promover alterações morfológicas e funcionais que contribuam para o sucesso de atletas 
de alto nível competitivo. De fato, neste esporte, o volume a intensidade das sessões de treinamento, são frequentemente moduladas ao longo 
dos períodos de preparação e de competição de um dos muitos macrociclos anuais, a fim de, por intermédio da intermitência de desafios 
homeostáticos e processos regenerativos que caracterizam as sessões de treinamento e os períodos de repouso, possibilitem adaptações que se 
traduzam na melhoria do rendimento esportivo. Neste contexto, considerando o importante papel das alterações microvasculares na oferta e 
distribuição de nutrientes teciduais e uma vez que a sobreposição de cargas durante os períodos de treinamento, influenciam o perfil inflamatório 
sistêmico, o presente estudo pretende avaliar através da metodologias de fluxometria laser Speckle (PSI system, Perimed) e microscopia intra-
vital (Moritex), a reatividade microvascular dependente de endotélio correlacionando os resultados com eventuais alterações bioquímicas e no 
perfil de citocinas analisadas através de sistema Luminex (Bio-Plex Workstation, Bio-Rad). Após a aprovação do comitê de ética do Instituto 
Nacional de Cardiologia, onze atletas da Seleção Brasileira Junior de Luta Olímpica tiveram o sangue analisado e a reatividade microvascular em 
resposta a acetilcolinaa (ACh) e o fluxo e a perfusão de capilares após hiperemia reativa pós-oclusiva (HRPO), avaliados no início e no final dos 
períodos de preparação (12 semanas) e competição (4 semanas) do segundo macrociclo anual. Os resultados demonstram que, apesar de 
capacidade de resposta de dilatação microvascular mediada por ACh ou HRPO em atletas (ATL) ser semelhante ao de controles não-atletas (CNA) 
pareados por peso e idade, os primeiros apresentam no início do período de preparação (T1) pressão arterial média (CNA:96,83±5,36 x ATL:83,00
±6,65 mmHg; p<0,05) e diastólica (CNA:81,25±5,956 x ATL:61,22±6,778 mmHg; p><0,05) significativamente menores e níveis séricos de lesão 
muscular CK-MM: 590,4±426,5U/L; LDH: 278,8±66,62U/L; Fosfatase Alcalina 157,2±46,15U/L; Proteína C-Reativa : 0,248±0,36mg/dL) e  
inflamação sistêmica (IL-6: 14,73±20,39pg/mL; INF-G: 93,45±17,05pg/mL e TNF-ALFA: 41,85±78,48pg/mL), acima dos valores de referência, que 
repercute negativamente sobre a perfusão de capilares após HRPO (T1:114,7±20,51 x T2:126,6±14,71 capilares por mm2; p><0,05) e 
provavelmente associado ao efeito residual de microciclos anteriores. De fato, no final dos períodos de preparação (T2) e de competição (T2: 
126,6±14,71 x T3: 133,8±16,64 capilares por mm2; p><0,05 x T1), a perfusão de capilar após HRPO aumenta significativamente e os níveis séricos 
de marcadores de lesão e inflamação tecidual diminuem significativamente indicando adaptação positiva a nova rotina de treinamento. Apesar 
disso, ao final de T2, verificamos significativa redução no fluxo (dose6: T1:61,22±15,72  x T2:41,91±17,77 UAP; p><0,05) e condutância 
microvascular dependente de endotélio (dose 6: T1: 0,73±0,16 x T2:0,51±0,23 mmHg/UAP; p><0,05)  e no fluxo máximo após HRPO (T1:89,67±
14,71 x T2:74,82±15,54 UAP; p><0,05) em efeito que não se recupera em T3 e  que sugere que os estímulos do treinamento de luta olímpica, 
durante os períodos de preparação e competição, exercem impacto diferenciado sobre a reatividade microvascular e a perfusão de capilares na 
microcirculação. Em face ao exposto, conforme verificado em outros estudos com atletas treinados, é possível que estes atletas possuam vasos 
de maior calibre e, portanto, com menor reserva de vasodilatação, que teria sido excepcionalmente ampliada em T1 em face a ativação de 
resposta imune inflamatória e ao efeito vasodilatador de moléculas como o óxido 
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