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RESUMO

Tem sido sugerido que a elevação intermitente dos níveis de corpos cetônicos no sangue induzido por episódios de exercício físico prolongado, ou 
por meio de estratégias de manipulação alimentar, que incluem suplementação com beta-hidroxibutirato, cafeína, jejum de várias horas, restrição 
de carboidratos, entre outros, podem contribuir para ativar processos adaptativos associados a biogênese mitocondrial, autofagia, defesa anti-
oxidante e cito-proteção, e eventualmente, melhorar o rendimento e a recuperação após o exercício. Apesar disso, ainda não se encontra bem 
evidenciado, o impacto da combinação de jejum de várias horas, associado ao consumo de cafeína e exercício prolongado sobre a cetonemia de 
corredores de maratona treinados. Em face ao exposto, o presente estudo pretende verificar o efeito de 16 horas de jejum, com o consumo de 
cafeína, sobre os níveis de corpos cetônicos no sangue, antes e após corrida realizada em atletas treinados e controles fisicamente ativos. Após o 
estudo ter sido aprovado pelo CEP da Universidade Estácio de Sá (CAAE: 87369818.6.0000.5284), seis atletas de maratona do sexo masculino da 
elite regional, entre 28 e 35 anos (grupo A), e seis indivíduos fisicamente ativos da mesma faixa etária (grupo B), foram recrutados para realizar 
após repouso prévio de 24 horas, teste de 75 minutos de corrida em esteira a 60% da frequência cardíaca de reserva e após jejum de 16 horas, 
tendo consumido 5mg/Kg de cafeína (Farmácia de manipulação Magna) na décima segunda hora. Os níveis de corpos cetônicos no sangue foram 
medidos através de aparelho Freestyle Optium Neo (Abbott Laboratórios), no início do período de jejum (J1), antes do consumo de cafeína (J12), 
antes do início do exercício (J3), aos 25, 50 e 75minutos de exercício (J,4, J5, e J6) e 60 e 120minutos depois do encerramento da corrida (J7 e J8). 
Resultados preliminares analisados no software GraphPad-Prism 7.0, através de teste T pareado (intra-grupo) e não pareado (inter-grupos), 
indicam que, em todos os voluntários, o período de jejum de 12 horas, não altera os níveis basais de beta-hidroxibutirato no sangue (basal: 0,3 ± 
0,38mM x pós 12h: 0,5 ± 0,46mM), porém eleva significativamente, 4 horas após o consumo de cafeína (A: 1,4 ± 0,33 mM x B: 0,7 ± 0,18mM; 
p<0,05), em efeito que apresenta maior magnitude no grupo de atletas treinados. Em ambos os grupos, os níveis de corpos cetônicos diminuem 
progressivamente durante o exercício, alcançando em J6, valores próximos aos verificados nas condições basais apenas no grupo de atletas 
treinados (A:0,4 ± 0,09mM x B:0,5±0,11mM; p><0,05). Após o exercício, os níveis de beta-hidroxibutirato, aumentam significativamente em 
ambos os grupos em J8 (A: 0,7 ± 0,12 mM x B: 0,9 ± 0,07mM; p>
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