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RESUMO 
 
Objectivo: O futebol é uma modalidade desportiva muito exigente que tende a criar 
situações de stresse físico e fisiológico continuado, cuja atenuação é fundamental 
para a manutenção de elevados desempenhos competitivos. Assim, o objectivo 
deste estudo centrou-se na análise do comportamento de vários indicadores 
bioquímicos no sentido de detectar eventuais patologias adaptativas no decurso de 
uma época competitiva numa equipa profissional de futebol. 
Material e Métodos: Foram estudados 15 futebolistas profissionais, participantes 
na I Liga do futebol Português (principal escalão competitivo do futebol nacional), 
com idades compreendidas entre 17 e 35 anos, e com pelo menos 2 anos de 
actividade futebolística a nível profissional. Foram estudados, em três momentos 
[início da época (M1), fim do período preparatório (M2) e meio do período 
competitivo (M3)] os seguintes indicadores sanguíneos: Cálcio, zinco, cobre, ferro, 
aldolase, gama-glutamil-transpeptidase, CK, hormona de crescimento, insulina, 
testosterona e cortisol. 
Estatística: Utilizamos as medidas descritivas, média, desvio-padrão e valores 
máximo e mínimo. A normalidade das distribuições foi efectuada pelo teste de 
Shapiro-Wilk. Para a comparação inter-momentos utilizamos a ANOVA de medidas 
repetidas e a correcção Bonferroni no estudo post-hoc. O nível de significância foi 
mantido em 5%.  
Resultados: Embora com significado estatístico entre alguns momentos, as 
alterações do cálcio, zinco e cobre não excederam a norma clínica. De salientar que 
o zinco e cobre, sofreram um aumento significativo (p<0.001) entre M2 e M3, 
comportamento idêntico ao do ferro que sofreu uma redução acentuada (p<0.001) 
entre M1 e M2. As alterações enzimáticas da aldolase e gama-glutamil-
transpeptidase, não excederam as referências laboratoriais, com tendência a 
reduzir em M2 e M3. A CK, elevada acima da norma clínica em M1, desceu para 
valores de normalidade em M2 e aumentou de novo em M3. Salienta-se a grande 
variabilidade inter-individual da CK. A hormona de crescimento e a insulina não 
sofreram alterações com significado estatístico (p>0.05). A testosterona, embora 
com aumentos significativos entre os vários momentos manteve-se dentro da norma 
clínica. O cortisol, embora dentro da normalidade, salienta-se pelos elevados 
valores basais médio. 
Conclusão: De uma forma geral, os futebolistas do presente estudo apresentam, a 
partir dos indicadores estudados uma boa capacidade de adaptação ao treino e 
competição no decurso da época desportiva. De salientar que alguns valores 
elevados em M1 se podem ter prendido com o treino de apresentação no dia 
anterior que induziu um stresse acentuado aos futebolistas que vinham de férias. 
Isso é corroborado pelos valores mais elevados das enzimas séricas, com especial 
ênfase a CK. Os elevados valores basais de cortisol indiciam que os futebolistas 
convivem com situações recorrentes de catabolismo que por vezes pode não ser 
atenuado pelo período de recuperação entre treinos e competições. Os valores 
globais em M3 indiciam uma atenuação do stresse provocado pelas cargas de 
treino que pode ser resultado ou da manipulação dos vectores do treino ou dum 
superior nível de adaptação. 
Palavras-Chave: FUTEBOL, TREINO, ADAPTAÇÃO, ENZIMAS, HORMONAS, 

MINERAIS 
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ABSTRACT 
 

Objective: Football is a very demanding sport that tends to create situations of 
continuous physical and physiological stress, whose mitigation is crucial to maintain 
high competitive performance. Thus, this study focused on examining the behavior 
of various biochemical indicators in order to detect possible adaptive pathologies 
during a competitive season in a professional football team. 
 
Materials and Methods: Fifteen professional footballers participating in the I 
League of Portuguese football (main level of competitive national football), aged 
between 17 and 35 years, and with at least 2 years of footballing activity at a 
professional level were studied in three different periods [beginning of the season 
(M1), end of the preparatory period (M2) and mid-term competitive (M3)] the 
following blood indicators: calcium, zinc, copper, iron, aldolase, gamma-glutamyl 
transpeptidase , CK, growth hormone, insulin, testosterone and cortisol. 
 
Statistics: The following descriptive measures: average, standard deviation, 
minimum and maximum values were used. The normality of the distributions was 
made by the Shapiro-Wilk test. For comparison inter-time use of the repeated 
measures ANOVA and Bonferroni correction in the post-hoc study. The level of 
significance was maintained at 5%. 
 
Results: Although of some statistical significance between moments, changes in 
calcium, zinc and copper did not exceed the standard clinic. It should be noted that 
the zinc and copper, have experienced a significant increase (p <0.001) between M2 
and M3, a behavior similar to that of the iron that has suffered a sharp decline (p 
<0.001) between M1 and M2. The enzymatic changes the aldolase-and gamma-
glutamyl transpeptidase, did not exceed the laboratory references, with a tendency 
to reduce in M2 and M3. The CK, high above the standard clinic in M1, fell to values 
of normality in M2 and rose again in M3. Please note CK’s large inter-individual 
variability. The growth hormone and insulin did not change with statistical 
significance (p> 0.05). The testosterone, although with significant increases among 
several moments, remained within the clinical standard. The cortisol, although within 
the normal range, it is stressed by high baseline average. 
 
Conclusion: In general, from the indicators studied, the footballers of this study 
show a good ability to adapt to training and competition during the sports season. 
Note that some high values in M1 may have been held with the presentation of 
training the previous day that led to a sharp stress footballers who came from 
holidays. This is corroborated by higher values of serum enzymes, with special 
emphasis on CK. The high baseline of cortisol suggest that the football players live 
with recurrent catabolism situations which sometimes sometimes cannot be 
mitigated by the period of recovery between training and competitions. The overall 
figures in M3 suggests an attenuation of the stress caused by loads of training that 
may be the result or the manipulation of vectors of training or a higher level of 
adaptation. 
 
Keywords: FOOTBALL, TRAINING, ADAPTATION, ENZYMES, HORMONES, 

MINERALS 
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RESUME 
 
But : Le football c’est une modalité sportive très exigeant qui peut occasionner 

des situations  de stresse physique et phycologique prolongé, et dont 

l’atténuation  c’est essentiel  pour maintenir des hautes performances 

compétitives. De cette façon, le but de cette étude met au centre l’analyse de la 

conduite de plusieurs indicateurs biochimiques  dans le sens de découvrir des  

pathologies éventuelles que peuvent  s’ajuster  au cours d’une époque 

compétitive chez une équipe professionnelle de football.  

Matériel et Méthodes : Ont  été étudiés 15 footballeurs professionnels, 

participants dans la 1ère Ligue du football Portugais (le niveau principal de 

compétition du football national), âgés entre 17 et 35 ans, et avec au moins de  

2 ans d’activité footballistique au niveau professionnel. Ont été étudiés, en trois 

moments [au début de l’époque (M1), au  fin du période préparatoire (M2) et au 

milieu du période de compétition (M3)] les indicateurs sanguins suivants : 

Calcium, zinc, cuivre, fer, aldol ase, Gama – glu tamil – trans peptidase, CK, 

hormone d’accroissement, insuline, testostérone et cortisol.  

Statistique : On a utilisé les mesures descriptives, moyenne, détour – modèle 

et valeurs maximum et minimum. La normalité des distributions a été faite avec 

le teste de Shapiro – Wilk. Pou effectuer la comparaison inter – moments on a 

utilisé l’ANOVA avec des mesures répétées et la correction  Bonferroni dans 

l’étude post – hoc. Le niveau de signification  a été conservé à 5%. 

Résultats : Bien que  avec signifié statistique entre quelques moments, les 

altérations du calcium, zinc et cuivre n’ont pas dépassé la norme clinique. On 

doit relever que le cuivre et le zinc ont souffert une accroissement  significative 

(p<0.001) entre M2 et M3, conduite semblable à celle   du fer qui a souffert une 

réduction renforcée  ( p<0.001) entre M1 et M2. Les changements 

enzymatiques du aldol ase et de la Gama – glu tamil- trans peptidase, n’ont pas 

excédé les références du  laboratoire, avec disposition à réduire en M2 et en 

M3. La CK, élevée au dessus de  la norme clinique  en M1, a baissé à valeurs 

de normalité en M2 et a augmenté de nouveau en M3. On doit mettre en 

évidence la grande variabilité inter- individuelle de la CK. L’hormone 

d’accroissement  et l’insuline n’ont pas souffert des changements dignes de 
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signification statistique ( p>0.05). La testostérone, quoique avec augmentations 

significatives  parmi les divers moments se reposât au-dedans de la norme 

clinique. Le cortisol, bien que dedans la normalité, se met en évidence par les 

hautes valeurs basales médium. 

Conclusion : D’une façon général, les footballeurs de cette étude présentent, 

en commençant avec les indicateurs étudiés une bonne capacité d’adaptation 

au entraînement et à la compétition au décours de l’époque sportive. On doit 

mettre en évidence que quelques  hautes valeurs chez M1 peuvent être 

origines par  le training d’apprésentation qui est  allé le jour hier, et qui a indu 

les footballeurs en haute stresse, quand ils sont retournés de vacances. Cella 

est confirmée par les valeurs plus hautes des enzymes sériques, spécialement 

par la CK. Les hautes valeurs basales de cortisol dénoncent que les 

footballeurs sont familiarisés avec des situations récurrentes de catabolisme et 

que quelques  fois ne  peut être affaibli par le période de récupération parmi 

l’entrainement et les compétitions. Les valeurs globales en M3 nous donnent 

l’indication d’un affaiblissement du stresse provoqué par les charges de 

l’entrainement, qui peut être  le résultat où de la manipulation des vecteurs du 

training où d’un niveau supérieur d’adaptation.   
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1. Introdução 
 
O Futebol como uma das modalidades mais mediáticas e globalizadas impõe uma 

tensão investigativa que se reflecte em vários campos do conhecimento. 

Embora os estudos sociológicos e psicológicos sejam férteis nesta modalidade, os 

aspectos físicos têm sido profusamente estudados no futebol (Mohr et al., 2005). 

De acordo com Reilly (1997), no jogo de futebol observam-se períodos em que os 

jogadores são sujeitos a acções de curta duração e elevada intensidade e períodos 

em que a intensidade é baixa ou moderada mas cujas acções se prolongam no 

tempo. Nesse sentido, interessa determinar em que medida o futebol promove 

alterações sistémicas que possam funcionar como indicadores da intensidade do 

processo de treino. 

Desta forma, o controlo do treino em desporto assume, cada vez mais, um papel 

crucial que pretende averiguar a direcção adaptativa das cargas de treino e, por 

outro lado, constituir-se como meio eficaz de evitar a entrada em situações 

patológicas de fadiga. 

O futebol profissional consagra uma série de exigências físicas que agridem o 

organismo de uma forma sistemática que por vezes não permitem a recuperação 

efectiva entre competições. Muitas vezes, as cargas intensas de treino e 

competição aliadas a um descanso inadequado podem promover a instalação de 

sinais de fadiga ou exaustão que se podem reflectir em vários indicadores 

bioquímicos. 

Estudos confirmam que o exercício físico exaustivo induz a activação de hormonas 

de stresse. O exercício intenso e prolongado pode estimular fortemente o eixo 

hipotálamo-hipófise-supra-renal exprimindo-se pelo aumento das concentrações de 

adrenocorticotrofina que estimula a libertação de cortisol (Murray e Hackney, 2000). 

Além do exercício físico, também o aumento da temperatura corporal (Heaney et al., 

1994) e o stresse psicológico (Viru, 1992) podem contribuir para o aumento do 

cortisol. Os valores basais de cortisol podem estar elevados como consequência do 

treino intensivo sistemático (Seidman et al., 1990) parecendo estar reduzidos em 

situações de sobretreino (Urhausen e Kinderman, 2002). Durante exercício de 
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elevada intensidade os níveis de cortisol elevam-se (para propósitos gluco-

reguladores) resultando na redução da síntese proteica e no aumento da 

degradação das proteínas (Tarpening & Wiswell, 1996). 

O organismo vai-se adaptando ao stresse tornando-se mais eficiente. Contudo, em 

situações de over-training ou stresse inadequado, o cortisol em excesso pode 

redundar em situações de fadiga prolongada no tempo, e, por acentuada acção 

catabólica pode induzir uma perda de massa muscular que está normalmente 

relacionada com a redução da performance. 

O eixo hipotálamo-hipófise-gonadal também é activado pelo exercício físico 

induzindo respostas díspares quanto às concentrações de testosterona. Foram 

demonstrados valores sub-clínicos de testosterona em atletas de endurance 

(Wheeler et al., 1984). Parece que quanto mais intensa for a carga de treino maior é 

a redução dos valores basais de testosterona (Murray e Hackney, 2000). Valores 

reduzidos de testosterona podem significar uma situação de over-training indiciando 

recuperação insuficiente entre sessões de treino, enquanto valores elevados de 

testosterona podem indiciar deficiência genética específica (muito rara) ou 

suplementação ilegal de substâncias sintéticas relacionadas. Em desportistas, 

sujeitos a treino sistemático, valores normais de testosterona em repouso indicam 

boa recuperação às cargas de treino. 

Elevados valores basais de cortisol e baixos de testosterona podem indicar eventual 

distúrbio no equilíbrio entre os processos anabólicos e catabólicos, indiciando a 

intensificação do processo de destruição muscular e a eventual redução da 

capacidade física e desportiva.  

A insulina é uma hormona pancreática que tem na concentração da glucose 

plasmática o mais importante regulador da sua secreção. Os agonistas alfa-

adrenérgicos como a adrenalina inibem a libertação de insulina, mesmo quando 

este processo tenha sido estimulado pela elevação da concentração de glucose. 

Exposição crónica a níveis excessivos de cortisol e hormona de crescimento 

aumenta a secreção de insulina (Graner, 1990). Uma das acções primordiais da 

insulina, potenciada pelo exercício físico, diz respeito à estimulação da translocação 

dos transportadores de glucose (GLUT 4) do citoplasma para a membrana celular 

do músculo e adipócito, aumentando a taxa de captação de glucose (Sonken, 

2001). 
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A taxa plasmática de enzimas musculares e hepáticas pode ser um bom indicador 

do grau de agressão imposta pelo exercício físico (Rodrigues dos Santos, 2004). 

A libertação de enzimas musculares pode ocorrer em situações várias, incluindo 

miopatia, trauma muscular, degradação muscular e exercício físico intenso. Estudos 

prévios documentaram elevações de enzimas musculares após exercício 

extenuante quer em sujeitos treinados quer em destreinados (Koutedakis et al., 

1993; Jaffe et al., 1984).  

Foi demonstrado que sujeitos não treinados apresentam uma subida mais 

acentuada de CK que sujeitos treinados, após exercício exaustivo (Koutedakis et 

al., 1993). Em sujeitos treinados parece que a elevação das enzimas musculares 

está dependente do nível de treino dos sujeitos (Rodrigues dos Santos, 2004). Os 

níveis de concentração máxima plasmática das enzimas musculares após esforço 

tendem a descer com a continuidade do treino (Garry & McShane, 2000), no 

entanto, após exercício físico exaustivo e prolongado podem somente atingir o pico 

máximo de concentração 24 a 48 horas após o término do esforço (Rodrigues dos 

Santos, 2004). Em jogadores profissionais de futebol, um estudo prévio verificou 

uma concentração média de CK de 717 UI/L 24 horas após competição (Jaffe et al., 

1984). 

A actividade da enzima gama-glutamil transpeptidase (γ-GTP) tem sido 

classicamente utilizada como um marcador muito sensível à doença hepática 

(Whitfield et al., 1972) ou ao excesso de consumo de álcool (Kirstensson et al., 

1977). Também, uma taxa reduzida de actividade física está relacionada com níveis 

elevados de γ-GTP (Lawlor et al., 2005) o que evidencia o carácter protector da 

actividade física sobre a função hepática. Após esforços intensos e prolongados 

parece que a actividade da γ-GTP se encontra reduzida (Soeder et al., 1989). A 

ingestão massiva de cerveja após esforço deve ser evitada pois a elevação dos 

valores de γ-GTP indiciam que a célula hepática foi agredida (Dressendorfer et al., 

1982). 

A Aldolase, é a enzima que integra a cadeia de reacções químicas da glicólise, 

catalizando a passagem da frutose 1,6-difosfato em gliceraldeído 3-fosfato e 

dihidroxiacetona fosfato. A deficiência em aldolase tem sido associada com a 

miopatia e anemia hemolítica. O exercício físico intenso promove a elevação 

plasmática da aldolase que parece estar mais dependente do prolongamento 
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temporal do exercício (Karamizrak et al., 1994). Rodrigues dos Santos (2004) 

verificou que o pico plasmático de aldolase é tanto mais tardio quanto menor for o 

nível de treino dos sujeitos. O mesmo autor verificou que os valores de aldolase 

imediatamente após esforço, em sujeitos menos treinados, não se diferenciam dos 

valores basais (Rodrigues dos Santos, 2004). 

O cálcio é um macromineral essencial muito importante na prática desportiva 

porque está implicado numa série de processos relacionados com a condução 

nervosa e a contracção muscular. Têm sido relatadas perdas significativas de cálcio 

em desportistas, provocadas por sudação intensa. Como o exercício não altera a 

excreção urinária de cálcio, não promovendo assim a compensação para as perdas 

por sudação (Martin et al., 2007) podem alguns atletas apresentar baixos valores de 

cálcio plasmático. 

Os microminerais (presentes no corpo em quantidades inferiores a 5 g) são 

essenciais para a vida e suportam uma série de reacções bioquímicas 

intensificadas com o exercício físico. De entre os micronutrientes ganham especial 

importância o ferro, cobre e zinco, pelo seu papel biológico na manutenção da 

estrutura e integridade celular, regulação metabólica, função imune, transporte de 

oxigénio e função nervosa e muscular. As necessidades nutricionais destes 

minerais pode estar aumentada em atletas devido ao aumento da deperdição 

provocada pela sudação excessiva promovida pelo exercício físico exaustivo e/ou 

pela frequenta exposição a condições adversas do envolvimento.  

Assim, o objectivo deste estudo pretendeu verificar as variações de alguns 

indicadores bioquímicos (ferro, cobre, zinco e cálcio), hormonais (insulina, hormona 

de crescimento, cortisol, testosterona) e enzimáticos (aldolase, CK e gama-glutamil-

transpeptidase), em jogadores profissionais de futebol, no decurso de uma época 

competitiva. O estudo destes indicadores pode-nos fornecer alguns indícios sobre o 

índice de agressão provocada pelas cargas de treino e competição bem como de 

eventuais desequilíbrios hormonais e minerais que se possam desenvolver ao longo 

da época desportiva de futebol que chega a ser superior a dez meses ininterruptos 

de actividade. 
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2. Revisão Bibliográfica 
O futebol é uma modalidade com grandes exigências físicas e mentais indutoras de 

um stresse continuado que pode desembocar em situações de esgotamento e 

mesmo overtraining.  

Os sinais de fadiga acentuada manifestam-se por desequilíbrios energéticos, 

metabólicos e funcionais que podem ser avaliados através das alterações de 

indicadores hormonais, enzimáticos e bioquímicos.  

 

2.1. Alterações Enzimáticas 
O futebol caracteriza-se por esforços intermitentes de intensidade variável, alguns 

deles com significativo apelo a contracções musculares excêntricas que se 

manifestam por sinais claros de alteração do padrão estrutural do músculo-

esquelético (Friden & Lieber, 1998) que se reflecte pela presença de proteínas 

musculares no sangue (MacIntyre et al., 2001). 

 

2.1.1. Creatina-Quinase (CK) 
A CK é uma enzima que cataliza a reacção reversível entre a fosfocreatina e o ADP 

(adenosina difosfato) providenciando energia para a ressíntese do ATP, a molécula 

energética chave da contracção muscular.  

A CK parece estar relacionada com a danificação de células musculares 

subsequente a repetidas e intensas contracções musculares (Clarkson et al., 1992). 

O aumento do nível de concentração das enzimas séricas indicia alterações na 

permeabilidade da membrana celular, e está normalmente correlacionado com 

lesão celular consequente ao exercício (Apple & Rhodes, 1988). Rodrigues dos 

Santos (2004) verificou um aumento dramático da concentração plasmática de CK 

após uma corrida de 50 km e que atingiu o pico máximo de concentração 24 horas 

após o esforço. A expressão da elevação plasmática desta enzima está relacionada 

com a intensidade e duração do esforço bem como com o nível de treino dos 

sujeitos (Rodrigues dos Santos, 2004). Também foi verificado que três dias após 

uma ultramaratona de 100-km se mantinham valores plasmáticos de CK 

significativamente (p<0.001) superiores aos valores basais pré-esforço (Rodrigues 
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dos Santos, 2001). Por isso, quanto maior for a agressão muscular provocada pelo 

exercício físico maior será a expressão enzimática e mais tempo permanecerá 

visível e mensurável. Niemela et al. (1984) verificou que a velocidades de corrida 

estabilizadas o aumento da CK relacionava-se positivamente com a extensão da 

prova. É de salientar que o nível de treino de sujeito não altera o tempo para o pico 

máximo da CK. Todos atingem a máxima concentração por volta das 24 horas após 

esforço (Rodrigues dos Santos, 2004). 

Outros estudos corroboram a verificação de que exercícios físicos intensos e/ou 

prolongados promovem subidas dramáticas na concentração plasmática de CK 

(Rama et al., 1994; Nuviala et al., 1992; Soeder et al., 1989).  

Assim, a medição sistemática da concentração sérica de CK pode constituir-se 

como um elemento importante no controlo de treino. 

 

2.1.2. Aldolase 
A aldolase é uma enzima encontrada por todo o corpo, em particular nos músculos. 

Aldolase ajuda os músculos a converter o açúcar em energia catalisando uma 

importante reacção bioquímica da glicólise que promove a transformação da frutose 

1,6-bifosfato em gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxiacetona fosfato (Mayes, 1990). Os 

testes para a aldolase visam diagnosticar e monitorizar as doenças do músculo-

esquelético, principalmente as distrofias musculares. A medição da aldolase 

sanguínea dá um índice sobre o grau de lesão muscular. Assim, situações de 

degenerescência muscular, como por exemplo na distrofia muscular de Duchene, 

provocam o aumento sanguínea da taxa de aldolase numa primeira fase, enquanto 

a continuidade da doença, afectando dramaticamente a massa muscular induzindo 

uma severa sarcopenia vai reduzir, abaixo dos valores de normalidade, a 

concentração sanguínea de aldolase (Strumien, 1975). Se os problemas de 

fraqueza muscular tiverem causas neurológicas, como por exemplo na poliomielite e 

esclerose múltipla, os valores de aldolase sanguínea podem estar normais. Como a 

aldolase também é encontrada no fígado e miocárdio, a lesão desses tecidos 

também pode aumentar a concentração sérica de aldolase.  

Ao contrário das doenças citadas, o exercício físico intenso e/ou prolongado pode 

fazer aumentar temporariamente a taxa plasmática de aldolase. Assim, a 

monitorização dos valores séricos de aldolase após exercício pode dar indicações 
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sobre o grau de agressão e tempo de recuperação após esforços físicos intensos 

(Rodrigues dos Santos, 2001; 2004). Parece que certos medicamentos fazem 

aumentar a taxa plasmática de aldolase enquanto outros a fazem diminuir; daí a 

necessidade de verificar o plano de medicação dos sujeitos que pretendemos 

estudar. 

Segundo Haralambie (1981), sujeitos destreinados a actividade física extenuante 

faz aumentar a aldolase sérica que regressa ao normal dentro de cerca 75 minutos. 

Pensamos que para isto se verificar o exercício não pode ser de longa duração. O 

treino faz aumentar os valores basais de aldolase que regressa aos valores de 

partida, 3-4 dias após a sua cessação. Indivíduos integrados em planos de treino 

sistemático e prolongado podem apresentar valores basais de aldolase 2-4 vezes 

superiores aos de sedentários, verificando-se que quer sujeitos treinados quer não 

treinados apresentam os mesmos níveis elevados de actividade da aldolase após 

exercício físico intenso (Haralambie, 1981). 

Atletas treinados apresentam níveis mais elevados de actividade da aldolase sérica 

quando comparados com não atletas, devido à mais elevada proporção da 

isoenzima A da aldolase que é predominante no músculo enquanto afecções 

hepáticas fazem aumentar mais a aldolase B (Haralambie, 1981). 

Parece que o nível de treino condiciona a resposta da aldolase ao esforço físico 

intenso e prolongado. Assim, Rodrigues dos Santos (2004) verificou após uma 

corrida de 50-km que, enquanto os sujeitos mais treinados atingiam o pico máximo 

de concentração sérica de aldolase 24 horas depois, os sujeitos menos treinados só 

atingiram esse pico 48 horas após a corrida. De forma interessante, imediatamente 

após esforço, os valores séricos de aldolase eram idênticos aos valores de partida 

nos sujeitos menos treinados enquanto nos sujeitos com superior nível de treino os 

valores imediatos após esforço já eram significativamente (p<0.001) superiores aos 

basais (Rodrigues dos Santos, 2004). Isto quer significar que o timing de extravasão 

celular de enzimas para o sangue não é idêntico em todos os sujeitos, podendo 

conduzir a conclusões erradas se não se prolonga no tempo o estudo da evolução 

das concentrações das várias enzimas. 

É importante salientar a lentidão do processo de clearence das várias enzimas 

(Rodrigues dos Santos, 2001) que parece estar conotada com o grau de agressão 

tecidular. 
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2.2. Alterações Hormonais 
 

2.2.1. Insulina 
É uma secreção interna do pâncreas segregada por grupos de células chamados 

ilhéus de Langerhans com uma função primordial em muitas funções orgânicas. 

A insulina controla muitas funções, umas por inibição, outras por facilitação. A 

acção estimulante da insulina promove, principalmente, a captação da glucose pelo 

músculo e adipócito. Embora a concepção tradicional faça depender da insulina a 

captação celular de glucose, isso pode ocorrer na ausência desta hormona. A 

insulina funciona mais como facilitador aumentando o número de transportadores 

de glucose (GLUT 4) na membrana celular (Green, 2004). Provavelmente o papel 

mais importante da insulina diz respeito às suas propriedades inibitórias atenuando 

a lipólise, glicólise, gluconeogénese, proteólise e cetogénese (Green, 2004). No 

entanto, de uma forma geral, a insulina exerce a sua função inibidora a nível 

hepático enquanto que estimula a captação de glucose a nível celular. 

Em sujeitos normoglicémicos, a acção facilitadora da insulina ajuda a aumentar as 

reservas celulares de glicogénio, pelo que uma taxa plasmática acrescida de 

insulina pode aumentar, acima do normal, a quantidade de glucose armazenada a 

nível celular, fundamentalmente a nível da célula muscular, com importantes 

implicações no rendimento desportivo. 

Apesar das concentrações plasmáticas de glucose se manterem relativamente 

constantes, durante o exercício prolongado, os níveis de insulina têm tendência a 

diminuir ao longo do tempo. Com excepção do cérebro, sem insulina a maioria dos 

tecidos do corpo necessitam encontrar outros substratos energéticos para produzir 

energia, uma vez que a glucose não chega a entrar na célula. Ao nível dos seus 

efeitos no metabolismo lipídico e proteico, de referir que, no primeiro caso, a 

insulina promove o transporte de glucose em excesso para as células adiposas e, 

no segundo, aumenta a quantidade total de proteínas corporais (Granner, 1990). 

Em certa medida a insulina tem um efeito anabolizante. 

Em relação ao exercício a insulina parece ter um efeito sinérgico ou a sua acção 

potenciada na após um simples estímulo-carga. Assim, Wojtaszewski et al. (2002) 

afirmam que nos músculos que foram activados pelo exercício físico se verifica a 
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acentuação do papel da insulina, principalmente ao nível do transporte de glucose, 

síntese de glicogénio e activação da enzima glicogeno-sintetase bem como no 

transporte de aminoácidos. Normalmente, durante o exercício as concentrações 

plasmáticas de insulina tendem a diminuir (Ribeiro et al., 2004) pelo que, como os 

músculos em actividade necessitam de mais glucose, é de admitir duas hipóteses: 

ou a acção da insulina se torna mais eficaz ou existem outros mecanismos de 

transporte de glucose para dentro da célula. Isto pressupõe que o exercício activa 

mecanismos de transporte não-insulino-dependentes que ajudam a insulina na sua 

acção de promover a entrada de substratos energéticos para dentro da célula 

durante o exercício. Durante o exercício verifica-se o declínio da concentração 

plasmática de insulina em relação às hormonas contra-reguladoras (glicagina, 

adrenalina, noradrenalina e cortisol) o que permite a libertação hepática da glucose 

armazenada e mantém os níveis sanguíneos de glucose dentro dos valores de 

normalidade durante o exercício. Em sujeitos normais a regulação da hipoglicemia 

consequente ao exercício é multifactorial, envolvendo a redução da secreção de 

insulina, aumento da secreção de glicagina, aumento da activação supra-renal e 

aumento da secreção de cortisol e hormona do crescimento (Hoffman, 2007). Esta 

série de alterações conduzem, metabolicamente, ao aumento da produção de 

glucose, inicialmente através da glicogenólise e mais tarde através da 

gluconeogénese, redução do armazenamento e oxidação muscular de glucose e 

aumento da libertação e utilização de combustíveis alternativos, como por exemplo 

os ácidos gordos livres (Hoffman, 2007). 

 

2.2.2. Hormona de Crescimento (HC) 
A HC ou somatotropina é segregada pela glândula hipófise em jorros pulsáteis, com 

a maior quantidade diária a ser segregada nas primeiras horas de sono profundo. A 

HC tem um efeito sistémico muito importante pois afecta o funcionamento de cada 

célula do corpo humano. A secreção desta hormona diminui com a idade, atingindo 

o pico por volta dos 10 anos de idade (2000 μg por dia), reduzindo para 700 μg/dia 

por volta dos 20 anos, enquanto entre os 40 e 80 anos a secreção de HC varia 

entre 325 e 225 μg por dia. Estas diferenças não são devidas à redução da 

produção pelos somatotrofos (células hipofisárias produtoras de HC) já que as 
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pessoas idosas produzem tanta HC como os jovens. O problema reside na 

libertação deficiente e não na produção. 

Muitos factores potenciam a libertação da HC: exercício físico intenso, stresse 

mediado pela adrenalina, excitação emocional, jejum e dietas caloricamente 

restritivas; cortisol, excesso de insulina ou resistência à insulina, obesidade e altos 

níveis de ácidos gordos livres plasmáticos, todos inibem a libertação da HC e fazem 

diminuir a sensibilidade celular à HC. 

Em relação ao exercício físico a HC permite a reparação e crescimento celular. Em 

sujeitos com deficiência desta hormona a suplementação parece ter algum efeito 

positivo na redução dos défices de estatura e massa muscular, que podem ser 

corrigidos pelo tratamento com HC sintética, podendo-se verificar ganhos de massa 

magra e da força muscular ao fim de poucos meses; no entanto, não se verificam 

incrementos na força muscular induzida pelo treino de força, pela administração 

adicional de hormona de crescimento (Frisch, 1999). Parece que em atletas 

altamente treinados em esforços de força e potência o tratamento com HC não 

parece produzir efeitos nos ganhos de força e isto apesar de o factor de 

crescimento similar à insulina 1 ter aumentado para o dobro. (Frisch, 1999). 

Também Yarasheski (1994) coloca em dúvida o aumento de retenção de azoto 

subsequente à administração exógena de hormona de crescimento. O mesmo autor 

duvida que tal administração aumente a síntese proteica, a área da secção 

transversa do músculo e a força muscular, pelo que os atletas que visam a 

hipertrofia muscular e o aumento dos níveis de força, devem ser desencorajados a 

recorrer a toma de HC sintética, pois os efeitos adversos podem ser perigosos se o 

tratamento se prolongar no tempo. Parece que a produção endógena de hormona 

de crescimento num sujeito normal é suficiente para apoiar os esforços de 

regeneração tecidular provocada pelo exercício físico e exaustivo, pelo que a 

monitorização sanguínea desta hormona pode-nos dar algumas indicações sobre o 

estado regenerativo dum atleta. 

 

2.2.3. Cortisol 
As hormonas do córtex supra-renal, particularmente os glucocorticóides, são 

componentes essências na adaptação ao stresse severo. Os glucocorticóides são 

esteróides formados por 21 carbonos, com diversas acções, a mais importante das 
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quais é a promoção da gluconeogénese (Granner, 1990). O cortisol é o 

glucocorticóide predominante no homem e é produzido na zona fasciculata do 

cortéx supra-renal (Granner, 1990).  

Vários estudos confirmam que o exercício físico exaustivo induz a activação de 

hormonas de stresse. O exercício intenso e prolongado pode estimular fortemente o 

eixo hipotálamo-hipófise-supra-renal exprimindo-se pelo aumento das 

concentrações de adrenocorticotrofina que estimula a libertação de cortisol (Murray 

e Hackney, 2000). Além do exercício físico, também o aumento da temperatura 

corporal (Heaney et al., 1994) e o stresse psicológico (Viru, 1992) podem contribuir 

para o aumento do cortisol. Os valores basais de cortisol podem estar elevados 

como consequência do treino intensivo sistemático (Seidman et al., 1990) 

parecendo estar reduzidos em situações de sobretreino (Urhausen e Kinderman, 

2002). Durante exercício de elevada intensidade os níveis de cortisol elevam-se 

(para propósitos gluco-reguladores) resultando na redução da síntese proteica e no 

aumento da degradação das proteínas (Tarpening & Wiswell, 1996). Parece que 

uma alimentação rica em carbohidratos tem um efeito atenuador sobre a expressão 

plasmática de cortisol subsequente a um dado exercício físico (Tarpening & 

Wiswell, 1996). 

O organismo vai-se adaptando ao stresse tornando-se mais eficiente. Contudo, em 

situações de over-training ou stresse inadequado, o cortisol em excesso pode 

redundar em situações de fadiga prolongada no tempo, e, por acentuada acção 

catabólica pode induzir uma perda de massa muscular que está normalmente 

relacionada com a redução da performance. 

Sujeitos com elevado nível de treino tendem a apresentar valores basais de cortisol 

aumentados. Luger et al. (1988) comprovaram um ligeiro, mas sustentado, 

hipercortisolismo em corredores muito treinados o que também foi comprovado por 

Rodrigues dos Santos (2002) em atletas sujeitos a um treino intenso de corrida 

prolongada. 

 

2.2.4. Testosterona 
A testosterona é uma hormona esteróide que pertence ao grupo dos androgénios. 

No homem é principalmente segregada nos testículos e nas mulheres nos ovários, 

embora pequenas quantidades possam ser segregadas nas glândulas supra-renais 



Estudo Analítico das Alterações Bioquímicas em Jogadores Profissionais de Futebol da I Liga 
Portuguesa, no Decurso de uma Época Competitiva 

 

16 

(Freeman et al., 2001). É um esteróide anabolizante natural e é a principal hormona 

sexual do homem. Quer no homem quer na mulher, a testosterona com efeito 

directo na libido, aumenta a energia, a produção de eritrócitos e protege contra a 

osteoporose (Grzegorzewska, 2007). A taxa de produção diária de testosterona é 

muitas vezes superior no homem em relação à mulher, embora a amplitude de 

variação seja muito grande (Vierhapper et al., 1997). 

O exercício físico é um forte estimulador do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal 

induzindo respostas díspares quanto às concentrações de testosterona. Foram 

demonstrados valores subclínicos de testosterona em atletas de endurance 

(Wheeler et al., 1984). Parece que quanto mais intensa for a carga de treino maior é 

a redução dos valores basais de testosterona (Murray e Hackney, 2000). Valores 

reduzidos de testosterona podem significar uma situação de over-training indiciando 

recuperação insuficiente entre sessões de treino, enquanto valores elevados de 

testosterona podem indiciar deficiência genética específica (muito rara) ou 

suplementação ilegal de substâncias sintéticas relacionadas. Em desportistas, 

sujeitos a treino sistemático, valores normais de testosterona em repouso indicam 

boa recuperação às cargas de treino. 

O ratio Testosterona/Cortisol pode dar-nos indicações acerca da forma como o 

organismo se está a adaptar ao treino. A diminuição deste ratio é um importante 

indicador de sobretreino num desportista de modalidades de endurance. Pode 

também ser um indicador do eventual distúrbio do equilíbrio entre os processos 

anabólicos e catabólicos, alertando para a intensificação do processo de destruição 

muscular e da eventual redução da capacidade física e desportiva. 

A diminuição do ratio Testosterona/Cortisol normalmente significa a intensificação 

dos processos catabólicos enquanto ratios Testosterona/Cortisol elevados são raros 

em atletas com bom nível de treino e podem significar sessões de treino pouco 

intensas.  

Os níveis plasmáticos de testosterona relacionam-se positivamente com a potência 

explosiva dos membros inferiores. O estudo de Cardinale & Stone (2006) 

comprovou que a capacidade de salto (Salto em Contra-Movimento) em mulheres 

era de 86.3% do salto dos homens o que se relacionava com o nível sanguíneo de 

testosterona, 0.62±0.06 ng.ml-1 e 6.49±0.37 ng-ml-1 para mulheres e homens, 

respectivamente. 
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2.3. Alterações Minerais  
Todas as formas da matéria viva requerem elementos inorgânicos para os 

processos vitais normais. Virtualmente, todos os elementos da tabela periódica são 

encontrados nas células vivas, embora nem todos sejam essenciais para a vida. Os 

nutrientes que são normalmente referidos como minerais ou nutrientes inorgânicos 

e que se demonstrou serem essenciais para a manutenção das várias funções 

corporais são o cálcio, fósforo, magnésio, sódio, potássio, enxofre, cloro, ferro, 

cobre, cobalto, iodo, manganésio, zinco, molibdénio, selénio e talvez flúor. Alumínio, 

arsénico, níquel e silício podem ser mencionados como elementos que ocorrem 

muito frequentemente no corpo humano, no entanto, para eles não existe prova de 

necessidade para humanos. Actualmente existe alguma evidência acerca dos 

benefícios do silício na saúde da cartilagem e outros tecidos mas os estudos ainda 

são esparsos (Mayes, 1990). 

Os minerais estão interrelacionados e em mútuo equilíbrio na fisiologia humana. Por 

exemplo, cálcio e fósforo estão em estreita relação na formação dos ossos e 

dentes. Ferro, cobre e cobalto (na vitamina B12) estão interrelacionados na síntese 

da hemoglobina e na formação dos eritrócitos. Sódio, potássio, cálcio e magnésio 

são necessários para o funcionamento dos tecidos moles e células nervosas. Iodo é 

um constituinte essencial das hormonas tiróideias, enquanto o zinco, molibdénio e 

manganésio servem como activadores fundamentais duma série de reacções 

metabólicas catalizadas por enzimas.  

Cerca de treze minerais diferentes são essenciais para o corpo e todos devem ser 

providenciados pela dieta. Todos os minerais são essenciais para os atletas mas os 

três elementos cuja provisão parece ser crítica são o cálcio, ferro e iodo. A tabela 

seguinte apresenta os principais minerais e as respectivas fontes nutricionais. 
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Quadro 1 – Principais funções dos vários minerais (Mayes, 1990). 
Mineral Funções 

Cálcio Constituinte dos ossos e dentes; regulação das funções 
muscular e nervosa 

Ferro Constituinte das enzimas heme (hemoglobina, citocromos, etc.) 
Iodo Constituinte da tiroxina e triiodotironina 
Flúor Aumenta a dureza dos ossos e dentes 
Sódio Principal catião no fluido extracelular; regula o volume 

plasmático, o equilíbrio ácido-base e a função nervosa e 
muscular 

Potássio Principal catião no fluido intracelular; regula a função nervosa e 
muscular 

Zinco Co-factor de muitas enzimas: lactato desidrogenase, fosfatase 
alcalina, anídrase carbónica, etc.  

Magnésio Constituinte de ossos e dentes; co-factor enzimático (e.g. 
quinases) 

Cobre Constituinte de enzimas oxidases: citocromo c oxidase, etc. 
 

O exercício físico e o treino induzem uma série de alterações e/ou adaptações no 

normal funcionamento fisiológico do corpo. Vários minerais, estão directamente 

envolvidos na manutenção e regulação de muitos processos fisiológicos, 

especialmente aqueles envolvidos no metabolismo dos carbohidratos, gorduras e 

proteínas, seja na reparação, construção ou manutenção dos vários tecidos seja na 

formação de energia disponível. 

Quando as perdas minerais induzidas pelo exercício se acoplam com uma ingestão 

dietética abaixo dos valores recomendados, o que é comum quer em sedentários 

quer em desportistas, o estatuto nutricional é afectado o que a manter-se irá afectar 

o rendimento desportivo. Sujeitos que treinam intensamente e com frequência 

regular estão em risco mais elevado de desenvolver défices minerais que devem 

ser monitorizados no sentido de evitar a entrada em situações patológicas que 

podem não só afectar o rendimento desportivo como também a saúde. 

Foi sugerido que o estatuto mineral de nadadores (ferro, cobre, zinco e magnésio) 

estava relacionado com o desenvolvimento do pico de performance física em 

nadadores, estabelecendo assim, uma relação directa entre o status mineral e o 

rendimento desportivo (Lukaski et al., 1996). Não aceitamos esta conclusão, pois 

com um estatuto mineral adequado pode-se atingir óptimos níveis de performance 

ou evidenciar elevados níveis de fadiga. O problema deve ser colocado de outra 

forma. Em sujeitos com défices minerais, em virtude das múltiplas implicações que 

estes micronutrientes têm no metabolismo dos desportistas, o rendimento máximo 
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desportivo estará naturalmente afectado. Défices nutricionais são incompatíveis 

com elevadas performances físicas. No entanto, uma adequada ingestão nutricional 

não é razão suficiente para o mais elevado rendimento desportivo. 

O exercício físico está associado ao aumento da produção endógena de radicais 

livres (Davies et al., 1982). Alguns microminerais, incluindo o ferro, cobre, selénio, 

integram metaloenzimas que agem contra o stresse oxidativo e reduzem a lesão 

tecidular. Após treino a concentração da enzima superóxido-dismutase, 

sequestradora directa do radical anião superóxido, um radical livre formado em 

condições fisiológicas, encontra-se aumentada. Esta enzima contém zinco e cobre 

pelo que se evidencia a importância destes micro-elementos na luta contra o 

stresse oxidativo (Lukaski et al., 1990). 

 

2.3.1. Ferro 
O ferro é o micromineral (trace mineral) que se encontra no corpo em maior 

quantidade.  

O ferro é um componente das moléculas de ligação ao oxigénio (hemoglobina e 

mioglobina), citocromos e muitos co-factores enzimáticos, pode aceitar ou ceder 

electrões fazendo a interconversão entre as formas férrica e ferrosa (Andrews, 

1999). 

Como cerca de 2/3 do ferro se encontra ligado à hemoglobina, a sua presença ou 

ausência afectam directamente a capacidade de transporte de oxigénio pelo 

sangue. 

Durante a actividade desportiva, o ferro pode danificar os tecidos catalizando a 

conversão do peróxido de hidrogénio em radicais livres; no entanto, proteínas 

sequestram o ferro reduzindo esta ameaça (Speich et al., 2001). Os iões ferro 

circulam ligados à transferrina plasmática e acumulam-se nas células sob a forma 

de ferritina. Quer a anemia ferro deficiente quer o excesso de ferro são ambos 

deletérios para a saúde. O ferro interage positivamente no metabolismo com o 

cobre, cromo e negativamente com o zinco, manganésio, cobalto e selénio (Speich 

et al., 2001). 

O pool de ferro, que está constantemente a ser renovado, consiste em cerca de 4g 

no adulto masculino (hemoglobina circulante: 1800 mg, parênquima hepática: 1000 

mg, macrófagos retículo-endoteliais: 600 mg, medula óssea e mioglobina muscular:: 



Estudo Analítico das Alterações Bioquímicas em Jogadores Profissionais de Futebol da I Liga 
Portuguesa, no Decurso de uma Época Competitiva 

 

20 

300 mg cada, plasma transferrina: 3 mg) e 2,5 g numa mulher adulta. Num estado 

de equilíbrio, 1-2 mg de ferro entram e saem do corpo em cada dia. O ferro é 

libertado pelas células quando há lesão tecidular e as concentrações séricas de 

ferro aumentam (Buchman et al., 1998). 

O metabolismo dos vários minerais mantém um rigoroso equilíbrio entre si. Assim, 

por exemplo, em animais deficientes em selénio pode-se desenvolver uma 

sobrecarga de ferro e uma distribuição desequilibrada de outros minerais 

(Kawamoto & Yasumoto, 1995). 

Baseados numa absorção média de ferro de 10% as recomendações para homens 

adultos apontam para 10 mg/dia enquanto aumenta para 12 mg/dia para jovens 

masculinos (11-18 anos).  

A absorção do ferro aumenta quando as reservas de ferro estão depleccionadas e 

pode exceder uma taxa de absorção de 20% em sujeitos ferro-deficientes (Haymes, 

1998). 

Duas formas de ferro nutricional, heme e não-heme, são absorvidos de forma 

diferente. Cerca de 40% do ferro encontrado na carne, peixe e aves é ferro-heme. O 

ferro-heme é mais facilmente absorvido (cerca de 23%) e não é afectado pela 

presença de outros alimentos na refeição. O ferro não-heme é encontrado nos 

vegetais e cereais e constitui o ferro remanescente (60%) na carne, peixe e aves. A 

absorção do ferro não-heme varia entre 3 a 8% dependendo da presença de 

alimentos potenciadores ou bloqueadores do processo de absorção. A presença de 

carne, peixe e aves bem como de vitamina C potencia a absorção do ferro não-

heme; por outro lado, o ácido tânico (encontrado no chá), o ácido fítico (encontrado 

nos cereais integrais) e o farelo, são inibidores da absorção do ferro não-heme. 

Grandes quantidades de cálcio, fosfato e zinco, como é usual encontrar em muitos 

suplementos nutricionais, também bloqueiam a absorção do ferro.  

Se um atleta absorve menos ferro do que aquele que perde vai depleccionar as 

reservas corporais deste mineral num processo estabelecido em três etapas 

progressivamente mais perigosas: depleccção de ferro, eritropoiése ferro-deficiente 

e anemia ferro-deficiente.  

Uma concentração de ferritina plasmática inferior a 12 μg/L indica deplecção das 

reservas de ferro. Quando a concentração de protoporfirina eritrocitária livre excede 

os 100 μg/dL de eritrócitos e a saturação da transferrina cai abaixo de 16% verifica-
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se a situação de eritropoiése ferro-deficiente. A concentração de hemoglobina 

permanece dentro da amplitude de normalidade até ao terceiro estádio de 

deperdição férrica. A situação de anemia é definida quando a concentração de 

hemoglobina é inferior a 12 g/dL nas mulheres e 13 g/dL nos homens.  

Uma situação de anemia ferro-deficiente é caracterizada por baixa concentração de 

hemoglobina e ferritina, baixa saturação de transferrina, elevada concentração de 

protoporfirina eritrocitária livre, eritrócitos microcíticos (mais pequenos que o 

normal) e hipocrómicos (reduzidos em ferro). 

Embora a forma mais precisa de avaliar o status de ferro de um indivíduo seja 

através de biopsia da medula óssea, esta técnica é muito invasiva e custosa. A 

medição da ferritina sérica, da saturação da transferrina, quantidade de 

hemoglobina e protoporfirina, também providenciam bons índices do status férrico. 

No entanto, devido aos seus custos, também estas técnicas não são prática 

corrente na avaliação optando-se, muitas vezes, pelas simples medição do ferro 

sérico, indicador menos robusto mas que pode dar alguma informação em situações 

extremas ou de controlo sistemático. 

São principalmente os corredores de distâncias longas, homens e mulheres, os 

atletas com maior tendência a desenvolver um status férrico deficiente. Essa 

deficiência pode afectar o regular funcionamento da glicólise induzindo uma 

produção superior de lactato para um dado esforço, com a consequente produção 

aumentada de radicais livres (Clarkson & Thompson, 2000). 

O timing da verificação do status de ferro é importante pois imediatamente após 

esforço, devido à redução do volume plasmático, podem-se verificar elevações 

agudas de ferro, hemoglobina e hematócrito (Singh & Sirisinghe, 1999) que podem 

mascarar uma situação de défice neste micromineral. 

 

 

2.3.2. Cobre 
O cobre é um nutriente crucial envolvido em muitos aspectos no metabolismo 

energético e um importante componente na síntese da hemoglobina, mioglobina, 

citocromos e alguns péptidos hormonais (Maughan, 1999). O cobre é necessário 

para uma apropriada utilização do ferro e protecção contra as agressões oxidativas 

(Lukaski, 1995) e integra a formação das Cu-Zn superóxido dismutases; também 
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actua como co-factor de proteínas envolvidas nos processos redox, tais como a 

citocromo-oxidase mitocondrial. A ceruloplasmina, uma proteína de transporte do 

cobre é também uma enzima óxido-reductase (Speich et al., 2001). Como já vimos 

o cobre e o ferro actuam de forma interdependente no intestino. Assim, o cobre 

permite a assimilação do ferro e através da ceruloplasmina cataliza a transformação 

dos iões ferrosos em férricos (Andrews, 1999). 

A homeostasia do cobre é essencial na actividade física. Especialistas de corrida 

prolongada apresentam concentrações séricas de cobre mais baixas que o grupo 

controlo de sujeitos com actividade física normal de lazer. Nos mesmos corredores 

também se verificou uma actividade biológica da ceruloplasmina mais reduzida 

embora se caracterizassem por níveis séricos de ceruloplasmina mais elevados 

(Resina et al., 1990). Evidencia-se assim que níveis reduzidos de cobre sérico 

podem afectar a actividade biológica da ceruloplasmina, mesmo quando os níveis 

de ceruloplasmina estão elevados. 

O exercício aumenta a excreção de cobre. Estudos confirmam que em períodos de 

treino a excreção urinária e fecal de cobre aumenta (Campbell & Anderson, 1987) 

pelo que se justifica atentar no status nutricional dos atletas empenhados em planos 

de treino e competição muito exigentes. 

O problema dos eventuais défices de cobre ou outro micromineral prende-se com a 

adequação da dieta. Assim, Lukaski (1989), no decurso do treino de nadadores, 

verificou que quando o aporte de cobre era igual ou superior a 67% da ingestão 

adequada, a taxa sanguínea deste mineral não se encontrava reduzida quer em 

homens quer em mulheres. Com valores de ingestão entre 1.3-1.4 e 1.6-1.9 mg/dia 

em nadadoras e nadadores respectivamente, abaixo dos valores recomendados 

(2.0 mg/dia) verificou-se um aumento da enzima superóxido-dismutase eritrocitária 

após o treino demonstrando uma boa adaptação às exigências antioxidantes 

promovidas pelo exercício (Lukaski, 1989). Também Nuviala et al. (1999) 

verificaram que desportistas tinham uma ingestão nutricional de cobre acima do 

mínimo aporte adequado (1.5 mg/dia) e que os níveis séricos de cobre não 

diferenciavam as desportistas do grupo de sedentárias que serviu como controlo.  
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2.3.3. Zinco 
O zinco é um mineral essencial presente em quase todas as células, participando 

em mais de 300 reacções enzimáticas (Prasad, 1995). O zinco está especialmente 

relacionado com o sistema imune e com a luta contra o stresse oxidativo. Défices 

de zinco são visíveis em muitas doenças e em situações de retardamento do 

crescimento corporal e falha no desenvolvimento gonadal. Défice em zinco pode 

exprimir-se por alterações da pele, perda de apetite, letargia mental, atraso na cura 

de feridas, desordens neurosensoriais e desordens imunes mediadas por células 

(Prasad, 1995). 

Atletas sujeitos a treino intenso e competição sistemática apresentam perdas de 

zinco pela urina e suor superiores a sedentários (Campbell & Anderson, 1987), o 

que impõe especiais cuidados nutricionais para responder às exigências 

aumentadas deste mineral em desportistas. Parece que o exercício físico, por si só, 

não provoca alterações do status de zinco que possamos considerar patológicas 

(Lukaski, 1989). 

No entanto, Koury et al. (2004) verificaram diferenças nos índices bioquímicos do 

status antioxidante em atletas com diferentes graus de exigência física. Assim, 

atletas especialistas em modalidades aeróbias de alto impacto (triatletas e fundistas 

do atletismo) apresentam índices mais elevados de protecção antioxidante, 

nomeadamente zinco eritrocitário, actividade da superóxido-dismutase e 

metalotioneína. Isto indicia a relação entre o status nutricional de zinco e a eficácia 

da resposta antioxidante. Reforçando estes conceitos, Lukaski et al. (1990) 

defendem que o processo nutricional do zinco não é afectado pelo exercício físico 

quando a dieta está equilibrada e adequado em relação a este mineral. Os mesmos 

autores asseveram que mesmo sem o aumento do aporte dietético de zinco a 

resposta fisiológico do organismo ao treino aeróbio promove o aumento da 

actividade da enzima superóxido-dismutase eritrocitária. 

O zinco, apesar da sua importância fisiológica, quando a dieta é adequada não 

sofre alterações que possam pôr em causa as suas funções de regulação. Isso 

meso foi comprovado por Crespo et al. (1995) que verificaram que o zinco sérico 

em maratonistas não se diferenciava de forma significativa do grupo de sedentários 

que funcionou como controlo. 



Estudo Analítico das Alterações Bioquímicas em Jogadores Profissionais de Futebol da I Liga 
Portuguesa, no Decurso de uma Época Competitiva 

 

24 

 

2.3.4. Cálcio 
O cálcio é um importante mineral presente no corpo humano em quantidades a 

variar entre 20 a 25 g por quilograma de peso corporal. A quase totalidade do cálcio 

(99%) contribui para a formação do tecido ósseo e dentes e apenas uma 

quantidade muito reduzida (1%) se encontra nos tecidos moles e fluido extracelular 

(Bringhurst, 1995). No espaço extracelular o cálcio circula livre e ionizado (forma 

fisiologicamente activa), 45% ligado às proteínas (principalmente albumina) e o 

restante sob a forma de complexos como bicarbonato, fosfato e citrato (Smith, 

1987). 

O ião cálcio age sobre uma série de funções fisiológicas como a regulação nervosa 

da contracção e relaxação muscular, crescimento e divisão celular, coagulação 

sanguínea, preservação da integridade das membranas, actividade enzimática e 

regulação de proteínas secretoras, hormonas e neurotransmissores, absorção de 

vitaminas e mineralização do tecido ósseo recém formado (Mundy & Reasner, 

1994). Por exemplo, numa situação de fadiga muscular a libertação de cálcio a 

partir do retículo sarcoplásmico está diminuída (Allen et al., 2008) impedindo, assim, 

o pleno funcionamento dos processos contrácteis musculares. Wright (2007) afirma 

que o cálcio, além do seu papel particular na despolarização sarcolemal, actua nos 

processos de oxidação de substratos e na melhoria da captação celular de glucose 

mediada ou pela insulina ou pelos mecanismos contrácteis. 

Embora elevados aportes nutricionais de cálcio possam aumentar a disponibilidade 

de cálcio plasmático na fase de recuperação após exercício físico intensivo, é de 

salientar que esse benefício pode ser contrariado pelos efeitos deletérios sobre a 

homeostasia do magnésio (Vervuert et al., 2006). 

De uma forma geral, sujeitos com um aporte nutricional equilibrado, não têm défices 

de cálcio que é um nutriente frequente na dieta normal ocidental.  

Embora as concentrações plasmáticas de cálcio em repouso sejam pouco sensíveis 

ao treino (Crespo et al., 1995), Rodrigues dos Santos et al. (2007) verificaram 

reduções de 6% (2.52 para 2.37 mmol/L) após ultramaratona de 17 dias em kayak.  

Embora o exercício não afecte a excreção urinária de cálcio, aumenta de forma 

significativa as perdas deste mineral através do suor (Martin et al., 2007) o que deve 
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pressupor a correcção nutricional no caso de se verificar défice dietético deste 

elemento. 

As perdas de cálcio induzidas pelo exercício dependem do tipo e duração do 

exercício executado e do timing da recolha das amostras sanguíneas. 

Imediatamente após exercício físico o cálcio plasmático tende a aumentar. Assim, 

após corrida de 50-km, Rodrigues dos Santos (2004) verificou o aumento 

significativo (p<0.05) do cálcio plasmático (2.31±0.1 para 2.46±0.1 mmol/L), que 

pode ser o resultado de hemoconcentração ou de disfunção muscular. Também 

Barry & Kohrt (2007) verificaram, após um esforço de intensidade moderada de 

ciclismo, um aumento do cálcio sérico (9.3±0.3 para 9.6±0.5 mg/dL; p<0.001) que 

justificaram com a redução do volume plasmático. Se imediatamente após esforço 

os vários estudos concorrem para a verificação do aumento da concentração 

plasmática deste mineral, já na fase de recuperação os valores podem baixar de 

forma significativa. Assim, Rodrigues dos Santos (2001) verificou, três dias após a 

realização de uma ultramaratona de 100-km em corrida, em três militares do 

exército português, descidas dramáticas do cálcio sérico, muito abaixo dos valores 

normais de referência laboratorial (sujeito PL: 2.39 para 2.02 mmol/L; sujeito HP: 

2.19 para 1.71 mmol/L e sujeito MC: 2.30 para 1.97 mmol/L). Os valores de 

referência variavam entre 2.24 – 2.73 mmol/L. Também Dressendorfer et al. (2002), 

após 18 dias de intensificação do treino, em que se passou duma fase de treino em 

volume (87% da FCmáx) para uma fase de intensidade (100% da FCmáx), 

verificaram um significativo (p<0.05) aumento da excreção urinária de cálcio a par 

duma redução ligeiramente abaixo da norma clínica. Parece que quanto maior for a 

agressão induzida pelo exercício físico (quer em intensidade quer em duração) 

maior é a expressão da redução temporária do cálcio sérico com toda uma série de 

implicações quer metabólicas quer neuro-musculares.  

 

 

2.4. Minerais e futebol 
Em jogadores de futebol bem alimentados as deficiências minerais são raras. 

Muitos dos minerais essenciais para uma boa função corporal (e.g. cálcio, fósforo, 

magnésio, potássio, ferro, sódio, etc.) são necessários em quantidades diminutas e 

estão de tal modo distribuídos por diferentes alimentos que não é provável que um 
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indivíduo com uma dieta equilibrada e variada apresente deficiência em qualquer 

deles. 

No entanto, quando por qualquer motivo se verifica qualquer défice mineral ele tem 

de ser rapidamente corrigido pois os défices minerais afectam negativamente quer o 

metabolismo aeróbio quer o anaeróbio. È importante salientar que alguns atletas 

tendem a controlar a fadiga introduzindo uma série de suplementos nas suas dietas. 

Isso pode ser prejudicial para a saúde pois em sujeitos bem treinados e bem 

alimentados a fadiga não está, de forma alguma, relacionada com défices do status 

mineral. Em futebolistas bem alimentados os benefícios ergogénicos da 

suplementação com micronutrientes são dúbios e podem resultar em disfunções 

corporais. Por isso é forçoso avaliar o estado nutricional do futebolista. A melhor 

forma consiste em medir vários indicadores do status em micronutrientes seja pela 

determinação da ingestão nutricional diária seja através da análise do perfil 

bioquímico do sangue. Só após a verificação de um eventual défice em um ou 

vários micronutrientes é que se pode levantar a hipótese de suplementação ou do 

aumento da ingestão de alimentos naturais ricos no (s) micronutriente (s) em défice. 

Normalmente, em jogadores de futebol, a ingestão de cálcio, magnésio, ferro, zinco, 

sódio, fósforo, potássio e selénio é suficiente e maior que as recomendações. 

Os microminerais ou oligoelementos são aqueles minerais essenciais para a vida e 

que se encontram no corpo em quantidades inferiores a 5 gramas. 
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3. Objectivos 
 

3.1 Geral: 
Monotorizar e perceber a evolução de alguns indicadores bioquímicos no decurso 

de uma Época Desportiva em jogadores de Futebol, da Liga Bwin, principal Liga de 

Futebol em Portugal. 
 

3.2 Específicos: 
Analisar um conjunto de parâmetros bioquímicos, através de avaliações periódicas, 

com o intuito de perceber a agressão provocada pelo esforço físico realizado pelos 

atletas ao longo do período preparatório e no decurso do período competitivo; 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 
4.1. Amostra 
Participaram neste estudo 15 atletas profissionais da modalidade de futebol do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 17 e os 35 anos (Média=  27.3; 

DP= 4.48), que competiam na I Liga, Taça de Portugal, Taça UEFA e Taça da Liga. 

Os atletas que participaram neste estudo representavam apenas um clube. A 

participação foi voluntária.  

Relativamente à raça, temos que 11 indivíduos são caucasianos, 4 Mestiços, sendo 

que: 1 afro; 2 afro-americanos/indígenas sul-americano; 1 magrebino   

Relativamente aos horários e rotinas de treino, dados transferidos para quadro: 2  

Caracterização do esforço que precedeu as avaliações realizadas no âmbito 
do nosso estudo 
5 de Julho de 2007 
Objectivo geral: Resistência Específica 
Parte inicial: Activação com bola + alongamentos (20') 

Parte fundamental: Percurso técnico-físico com finalização em regime de 

resistência; posse de bola em espaço reduzido e jogo 11x11 em espaço reduzido 

(55') 

Parte final: Força compensatória do tronco e membros superiores. Alongamentos 

(15') 

Total: 90' 

Intensidade: média/alta  com Nível: 4 (0-5) 

27 de Agosto de 2007 
Objectivo geral: recuperação após jogo e readaptação ao esforço (foi omitida a 

fragmentação do grupo entre jogadores Utilizados e jogadores Não utilizados). 

Tendo sido realizado jogo anterior, onde os atletas foram utilizados na sua maioria: 

 Os atletas realizaram um treino que também procurou ser uma forma de 

recuperação activa, tendo a seguinte estrutura: 

Parte inicial: Corrida lenta, mobilidade geral e exercícios de alongamento. (15') 

Parte principal: Trabalho táctico de média intensidade. Exercícios de meínhos, 

passe táctico, futvólei (45') 

Parte final: alongamentos (5') 
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Intensidade: média intensidade, com Nível: 3 (0-5) 

 20 de Março de 2008 

Os atletas, realizaram um treino que é de abertura da semana mas é também uma 

variante para mobilizar a recuperação activa.   

Parte inicial: corrida; alongamentos e meínhos (activação) 20' 

Parte principal: Trabalho de pressão (períodos curtos em máxima intensidade). 

Posse e pressão em espaço reduzido, seguido de finalização diversificada (40') 

Intensidade: média Nível: -3 

Parte final: alongamentos e trabalho compensatório. 

 

Quadro 2 - Características demográficas da amostra. 
 Média DP Mín Máx 

Idade 27.3 4.48 17 35 
Anos prática 10 4.2 2 18 

Horas treino/semana 9.5 1,4 6 12 
Jogos nacionais ano * 13.5 8.2 0 23 

Taça Liga e Taça 
Portugal 1.8 1.0 0 3 

Jogos Internacionais 
UEFA-Cup 4.8 3.0 0 8 

* Só campeonato, 23 Jogos (até 20 Março)  
   Taça Portugal e Taça da Liga: 2+1  
 
 
4.2. Instrumentos 

• Balança analógica, modelo SECCA com aproximação às 500 gramas. 

• Tubo de vácuo com gel separador (VACUTEST – KIMA Italy); Agulhas de punção 

Venosa, garrotes elásticos; Equipamento de laboratório: Siemens Advia 1800 

(EUA); Sepectra AA (EUA) IMMULITE® 2000 (EUA); Reagentes: Bayer HealthCare 

(EUA); Fluka; Randox (UK)  

 
 
4.3. Procedimento 
Quanto ao estudo dos “Marcadores Analíticos/Bioquímicos/Sanguíneos), os atletas 

submeteram-se a colheita sanguínea, em condições de jejum e por isso próximas 

de basais, no seu local habitual de treino, estádio. Não tendo por isso de se 
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deslocarem a ambiente laboratorial. (descrito de forma detalhada em item 

especifico) 

Procedimentos específicos (para determinação de Indicadores Bioquímicos e 
Sanguíneos)   
No que concerne ao estudo analítico do Cálcio, Ferro, Cobre, Zinco, Aldolase, 

Gama-GT, Hormona de crescimento, Insulina, Testosterona e Creatina Kinase, este 

foi realizado através de análises ao soro. A colheita deste foi efectuada por punção 

venosa, utilizando o sistema de colheita por vácuo, com tubo de vácuo com gel 

separador (VACUTEST – KIMA Italy) e com todos os atletas em jejum.  

Relativamente e no que diz respeito ao estudo Biomédico (Bioquímico Sanguíneo), 

são descritas as condições da colheita e é ainda descrito o equipamento, reagentes, 

técnicas e métodos utilizados na análise dos elementos referido. 

Relativamente aos dados obtidos nos “indicadores Antropométricos” como Peso; 

Alturas, também nestes procedimentos, os atletas não se deslocaram para fora das 

suas habituais instalações de treino. 

 

A ALTURA, foi registada em “cm” e sendo cada indivíduo medido entre o “VERTEX” 

e o pleno de referência do solo, encontrando-se cada indivíduo descalço, foi 

realizada uma mensuração repetida para cada medida. 

 

O PESO, foi determinado com os indivíduos despidos e imóveis, tendo os valores 

obtidos sido fraccionados. A diferença temporal entre recolhas (M1; M2; M3), não 

permitiu uma mensuração plena de precisão. 

 
 
4.4. Procedimentos Estatísticos 
Todos os cálculos foram efectuados no SPSS 14.0. 

O nível de significância estatístico foi mantido em 5% (p≤0.05). 

Na caracterização da amostra foram utilizadas a média, desvio-padrão (DP), valores 

mínimo (Mín) e máximo (Max). 

A normalidade das distribuições foi efectuada pelo teste de Shapiro-Wilk. Sempre 

que p<0.05, era testada a simetria (skewness): se o quociente skewness/standard 
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error of skewness estava compreendido no intervalo ]-3.29;3.29[, assegurava-se a 

simetria, caso contrário a variável era alvo de transformação (Leech et al., 2005).  

A comparação inter-momentos de observação foi realizada pela ANOVA de 

medidas repetidas. A esfericidade foi observada pelo teste de Mauchly’s: se p>0.05, 

adoptou-se o valor W de Mauchly’s e o valor inscrito na estatística esfericidade 

assumida (sphericity assumed); se p<0.05, recorreu-se à correcção da esfericidade, 

adoptando-se a estatística de Greenhouse-Geisser uma vez que epsilon<0.75. A 

correcção de Bonferroni foi utilizada no estudo post-hoc, na comparação inter-

momentos. 
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5. Apresentação dos Resultados 
 
5.1. Estudo Descritivo 
 

Quadro 3 – Média, desvio-padrão e valores mínimo e máximo nos três momentos 
de observação, das variáveis biométricas, nutricionais e bioquímicas. ANOVA de 
medidas repetidas. 

    Esfericidade Efeitos Intra-
sujeitos 

Indicadores 
(Valores de 
Referência) 

M1 M2 M3 Statistics F p 

Peso (kg) 77.8±6.2 
(65-87) 

76.4±6.8 
(61-86) 

77.1±6.2 
(64-86) 

0.767 1.492 0.245 

Estatura (m) 1.82±0.048 
(1.69-1.88) 

     

Cálcio 
(8.1-11.0 
mg/dL) 

10.0±0.33 
(9.4-10.6) 

9.7±0.36 
(9.1-10.4) 

9.9±0.32 
(9.3-10.5) 

0.957 5.624 0.009* 

Zinco 
(9.2-22.9 
μmol/L) 

12.9±1.4 
(10.2-14.9) 

12.2±2.7 
(9.2-20.3) 

15.2±1.9 
(11.0-18.2) 

0.913 9.588 0.001* 

Cobre 
(70-140 
μg/dL) 

83.3±12.9 
(68.0-113.0) 

84.0±18.3 
(65.0-133.0)

103.2±13.6 
(87.0-141.0)

0.973 22.748 <0.001*

Ferro 
(65-175 
μg/dL) 

125.4±31.6 
(82.0-193.0) 

79.9±18.8 
(43.0-108.0)

100.9±38.8 
(46.0-160.0)

0.947 9.392 0.001* 

Aldolase 
(< 7.6 U/L) 

5.2±2.1 
(2.6-10.2) 

3.3±1.7 
(1.4-8.6) 

3.3±0.9 
(2.0-5.5) 

0.665 6.959 0.004* 

Gama GT 
(< 70 U/L) 

20.6±15.4 
(10.0-72.0) 

16.6±6.1 
(7.0-29.0) 

19.9±7.5 
(11.0-38.0) 

0.567 1.760 0.205 

CK 
(32-294 U/L) 

437.5±313.9 
(89-1085) 

242.1±170.5
(80-715) 

360.0±313.8
(126-1414) 

0.890 2.323 0.117 

STH 
(0.16-13.0 

mUI/L) 

0.66±1.1 
(0.120-3.48) 

0.29±0.2 
(0.120-
0.610) 

0.24±0.15 
(0.120-
0.560) 

0.535 1.834 0.196 

Insulina 
(21-174 
pmol/L) 

38.2±11.6 
(20-58) 

36.9±19.8 
(14-99) 

28.6±12.5 
(9-56) 

0.674 1.108 0.328 

Testosterona 
(8.4-28.7 
nmol/L) 

21.5±5.1 
(14.3-32.2) 

24.2±5.2 
(15.7-37.7) 

27.8±7.4 
(17.9-43.7) 

0.863 11.028 <0.001*

Cortisol 
(138-635 
nmol/L) 

547.4±68.2 
(458-669) 

547.0±84.4 
(437-701) 

465.2±81.4 
(334-578) 

0.910 5.894 0.007* 

* diferenças estatisticamente significativas. 
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Nas variáveis cálcio, zinco, cobre aldolase, testosterona, cortisol e ferro existe pelo 

menos um par (comparação inter-momentos) de diferenças estatisticamente 

significativas. Nas restantes variáveis inexistem pares com diferenças 

estatisticamente significativas (p>0.05). 

 

Quadro 4 – Comparação inter-momentos (post-hoc de Bonferroni). 
 M1 vs M2 M2 vs M3 M1 vs M3 

Peso 0.135 1.000 0.668 
Cálcio 0.008* 0.113 1.000 
Zinco 1.000 0.008* 0.010* 
Cobre 1.000 <0.001* <0.001* 

Aldolase 0.063 1.000 0.011* 
Gama GT 0.593 0.120 1.000 

STH 0.675 1.000 0.503 
Insulina 1.000 0.918 0.104 

Testosterona 0.178 0.109 <0.001* 
CK 0.201 0.757 0.950 

Cortisol 1.000 0.061 0.013* 
Ferro 0.001* 0.257 0.117 

* diferenças estatisticamente significativas. 
 

O maior número de diferenças estatisticamente significativas regista-se nas 

comparações entre M1 vs M3, seguindo-se M2 vs M3. No caso do cálcio, aldolase, 

cortisol e ferro, tal é motivado pelo valor médio mais elevado de M1; zinco, cobre e 

testosterona, devido aos valores médios mais elevados de M3; cobre, pelos valores 

médios mais elevados de M3. 
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6. Discussão dos Resultados 
 

Um processo abrangente e inquestionável de controlo do treino em futebol é de 

difícil consecução devido aos múltiplos factores conotados com o rendimento. 

Enquanto que, por exemplo nos fundistas do atletismo, se podem estabelecer 

relações quase directas entre alguns indicadores fisiológicos e o nível de forma e 

rendimento de um atleta (Colaço, 2007), no futebol os indicadores fisiológicos, 

bioquímicos e motores, não estão directamente relacionados com o rendimento 

futebolístico. Por exemplo, com o mesmo nível médio de VO2max o Atalanta FC, 

clube de futebol italiano, obteve um 6º lugar no campeonato nacional da 1ª divisão e 

noutro ano desceu de divisão (Roi et al., 1993). Por isso, rejeitamos liminarmente a 

hipótese de que algum indicador fisiológico ou bioquímico possa determinar níveis 

de rendimento em futebol, como tentaram provar Ekes et al. (1974) que 

relacionaram o posicionamento no final do campeonato de futebol húngaro e os 

valores médios de VO2max das várias equipas. Rodrigues dos Santos (1995) 

comprovou que o nível de rendimento ou o perfil competitivo duma equipa de 

futebol não está relacionado com indicadores fisiológicos como VO2max, 

Velocidade ao VO2max (vVO2max), Limiar Anaeróbio, Economia de Corrida, 

Lactatémia após esforço máximo, bem como com os valores obtidos em vários 

testes motores como o Squat Jump (SJ) e Counter Movemente Jump (CMJ). 

No entanto, embora se não possa estabelecer uma relação directa entre 

indicadores biológicos e performance no futebol, existe a possibilidade de o estudo 

de alguns indicadores nos permitirem verificar de que forma as cargas de treino 

agem sobre o organismo definindo padrões de resposta que podem indiciar 

eventuais estados de fadiga mais ou menos acentuada. A avaliação de indicadores 

hormonais, enzimáticos e bioquímicos pode servir esse desiderato e constituiu o 

objectivo fundamental deste estudo. 

 

6.1. Indicadores hormonais 
 

Uma limitação fundamental num estudo acerca das variações hormonais induzidas 

pelo exercício diz respeito à dificuldade de controlo das diversas variáveis, tais 
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como o stresse emocional, perda de sono, dieta, perda de peso e factores 

hereditários. Numa equipa profissional de futebol acrescem ainda os factores 

relacionados com os diferentes níveis de treino, taxa de solicitação em jogo e treino 

e actual estado de condição física. 

Na impossibilidade prática de controlar tantos factores cumpre-nos tentar retirar dos 

dados obtidos o máximo de informação possível. 

Em relação às variações de insulina, o presente estudo aponta para a estabilidade 

deste indicador. Nos dois momentos de treino as diferenças não apresentam 

significado estatístico em relação aos valores de partida no fim do período de 

transição (descanso). Embora o treino físico esteja relacionado com o aumento da 

sensibilidade à insulina e aos factores de sinalização trans-celular (e.g. insulin 

receptor substrate-1-associated phosphoinositide 3-kinase) e expressão da GLUT-4 

(Kirwan & del Aguila, 2003), parece que os níveis plasmáticos em repouso são 

pouco alterados pelo treino e não são afectados pela suplementação nutricional 

durante o exercício prolongado (Colombani et al, 1999). 

No entanto, após exercício, a secreção de insulina endógena está reduzida 

enquanto a sua clearance está aumentada (Tuominen et al., 1997). Parece que a 

performance em exercício de endurance é afectada pelo jejum e, entre os sinais 

bioquímicos, salienta-se o aumento da insulina (Nieman et al., 1987) o que contraria 

a natural tendência de redução durante o exercício (Tuominen et al., 1997). Após 

exercício até à exaustão simulando o esforço de futebol Rico-Sanz et al. (1999) a 

ausência de variações significativas da insulina sérica antes e após esforço 

(11.9±3.7 vs 11.7±4.8 microU x mL-1. Assim os nossos dados são corroborados pelo 

estudo de Rico-Sanz et al. (1999), embora os momentos de recolha tenham sido 

diferentes pelo que é de prever que em algum momento após esforço se verifique 

um aumento da clearence e uma redução da secreção de insulina que deverá 

normalizar poucas horas após exercício mas que poderá de novo ser afectada pelo 

timing e características da ingestão nutricional após-esforço já que o 

comportamento da insulina está fortemente condicionado pelo balanço energético 

mesmo durante o exercício (Hagobian et al., 2008). Contrariando os dados do 

presente estudo, Kyröläinen et al. (2008) verificaram, em soldados em exercício 

durante vinte dias, uma redução de 70% da insulina sérica ao fim dos primeiros 5 
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dias que se manteve deprimida no decurso do exercício e só regressou aos valores 

de partida após o término do esforço. 

Durante exercício de elevada intensidade os níveis de cortisol elevam-se (para 

propósitos gluco-reguladores) resultando na redução da síntese proteica e no 

aumento da degradação das proteínas (Tarpening & Wiswell, 1996). Parece que a 

ingestão de carbohidratos, antes e durante o esforço, reduz a expressão plasmática 

de cortisol criando um ambiente mais favorável aos processos anabólicos 

(Tarpening & Wiswell, 1996). Embora a temperatura ambiente possa condicionar a 

subida de cortisol subsequente ao exercício físico (Heaney et al., 1994), neste 

estudo, o factor temperatura ambiente, não nos parece ter tido especial importância 

na subida do cortisol. 

Um dos aspectos a evidenciar dos nossos resultados diz respeito aos elevados 

valores basais de cortisol, embora dentro dos valores de normalidade laboratorial. 

No entanto, consideramos estes valores elevados já que Hoogeveen & Zonderland 

(1996), em ciclistas, após um período de intensificação de treino, verificaram um 

aumento de cortisol de 272±110 nmol/L para 379±242 nmol/L, tendo eles 

considerado estes valores  

médios como intensificação do estado catabólico. Pensamos que os elevados 

valores basais da nossa amostra se relacionam com os esforços específicos do 

futebol em que as contracções excêntricas, particularmente agressivas, ganham 

especial importância e assemelham-se aos valores obtidos por Gaul et al. (1995) 

em fundistas do atletismo e nadadores durante períodos de treino caracterizados 

por elevados volumes e elevadas intensidades de trabalho. Parece que o treino 

intenso e sistemático induz a elevação temporária dos valores basais de cortisol 

(Rodrigues dos Santos, 2002; Hoogeveen & Zonderland, 1996); pensamos que 

essa alteração é revertida ao fim de algum tempo de destreino ou fase de tapering. 

Importa referir que no presente estudo, não conseguimos obter valores basais de 

partida já que mesmo o primeiro momento no início da época, foi antecedido por um 

treino de apresentação com um grau de intensidade de 3-4 numa escala de 1 a 5 

(critério estabelecido pelo responsável pela preparação física da equipa). 

Entre o 1º (M1) e 2º (M2) momentos de análise não se verificaram alterações com 

significado estatístico; entre os momentos 1 (M1) e 3 (M3) sim. Quer-nos parecer 

que em M3, não se fez sentir o efeito cumulativo do treino de início de época que, 
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devido ao volume e intensidade elevados, podem ter determinado os elevados 

basais de cortisol que caracterizam a amostra nos dois primeiros momentos. 

Este raciocínio é em parte reforçado pelo comportamento da testosterona que não 

sofreu variações com significado estatístico entre M1 e M2 e aumentou de forma 

significativa (p<0.001) entre M1 e M3. Ora um aumento significativo da testosterona 

conjugada com uma redução também significativa do cortisol quer significar que os 

processos catabólicos estão menos prevalentes em M3 que no início da época (M1) 

e após o período de preparação inicial (M2). Embora Gaul et al. (1995) concluam 

que entre fases de treino intenso e fases de tapering as variações de testosterona 

sejam pequenas, o nosso estudo verificou um aumento significativo em M1 e M3, 

embora os valores médios se tenham mantido dentro do quadro de referência 

laboratorial. Pensamos que melhores níveis de adaptação e a redução natural das 

cargas de treino no decurso da época competitiva, podem justificar o aumento 

verificado. Nesta linha de raciocínio se encontram Vuorimaa et al. (2008) que 

comprovaram que a adaptação a um determinado tipo de exercício físico se 

consubstancia numa redução do cortisol e no aumento da testosterona séricos. No 

entanto, é de notar que quando o exercício é recorrentemente intenso e prolongado 

induz reduções significativas da testosterona total sérica que se podem manter no 

tempo (Nindl et al., 2007), ao contrário do exercício submáximo de curta duração 

promove um aumento na concentração plasmática de testosterona que regressa 

aos valores basais dentro de 40 minutos (Hackney, 1996). Quando o exercício é 

aeróbio de duração média (30 min) e de intensidade moderada (95% do limiar 

anaeróbio) não se verificam alterações significativas dos níveis de testosterona 

sérica (Pomerants et al., 2008). Parece que os níveis basais de testosterona estão 

relacionados positivamente com esforços de potência e velocidade e negativamente 

com os esforços de endurance. Assim, Bosco et al. (1996) verificaram que os níveis 

de testosterona basal matinal estavam positivamente correlacionados com a 

performance no salto em contra-movimento e o sprint de 30-m, enquanto se 

evidenciava uma correlaçãop negativa com a performance no teste de Cooper. 

Estes dados indiciam que os níveis de testosterona podem estar relacionados com 

o perfil fibrilar do sujeito, estabelecendo o critério de que sujeitos com uma 

percentagem superior de fibras de contracção rápida têm uma produção mais 

elevada de testosterona (Bosco et al., 1996). Poderão, os sujeitos da nossa amostra 
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situados no pólo superior da amplitude de variação estar dentro do perfil detectado 

por Bosco et al. (1996). 

É de salientar que, no decurso de um período de treino de vários dias, a 

testosterona que se reduz de início pode regressar aos valores basais durante o 

esforço indicando uma superior adaptabilidade ao esforço sistemático (Kyröläinen et 

al., 2008), o que vem de encontro ao perfil evolutivo expresso nos nossos dados. 

Como verificamos o ratio testosterona/cortisol aumentou no nosso estudo em M3 

indicando uma melhor adaptação às cargas de treino e competição. No entanto, os 

nossos dados conflituam com os de Handziski et al. (2006) que verificaram que com 

o evoluir da época competitiva de futebol se verifica uma redução de mais de 30% 

do ratio testosterona/cortisol, acentuando assim a dimensão catabólica do esforço. 

Pensamos que tal se pode ficar a dever a diferentes metodologias de treino e 

quadro competitivos diversos. No entanto, é de aceitar que os resultados dos vários 

testes estejam condicionados pelo momento da recolha das amostras sanguíneas, 

pois em fases de treino de elevada intensidade verifica-se a normal redução dos 

níveis basais de testosterona em desportistas masculinos (Naessens et al. 1995).  

A hormona de crescimento ou somatotropina (STH) é uma hormona com um 

importante e potente papel metabólico e influenciada por múltiplos factores 

fisiológicos. O exercício físico tem um efeito estimulador na secreção hipofisária de 

STH (Kjaer et al., 1988) embora a resposta desta hormona esteja condicionada pelo 

perfil nutricional. Assim, após uma dieta rica em gorduras verifica-se uma redução 

significativa da STH (-54%; p<0.01), enquanto após uma refeição rica em 

carbohidratos as alterações da STH  subsequentes ao exercício não são 

significativas (Cappon et al., 1993). 

No presente estudo verificamos uma grande estabilidade nas concentrações 

plasmáticas da hormona de crescimento, sem alterações significativas entre os 

vários momentos de análise. Em M1 podemos verificar uma grande amplitude de 

respostas dos sujeitos da amostra. A variabilidade pode ser explicada pelo facto de 

que alguns futebolistas, no treino prévio à recolha, se exercitaram com grande 

intensidade enquanto outros exercitaram-se num patamar de esforço abaixo do qual 

não se verifica grande libertação de STH (Felsing et al., 1992). Durante os primeiros 

5 de 20 dias de treino de campo com militares verificou-se um aumento de 616% da 

hormona de crescimento, embora no início da segunda semana os níveis séricos de 
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STH tenham regressado aos valores de partida. Isto indica que quando o esforço é 

intenso e prolongado se acentua a mobilização da hormona de crescimento, talvez 

para efeitos reguladores no processo de reparação tecidular, mas a adaptação ao 

esforço normaliza a resposta desta hormona. Os nossos dados indicam que 

independentemente da variabilidade individual as alterações da STH permaneceram 

dentro dos valores de referência laboratorial. O tempo de desaparecimento 

(clearance) da STH da circulação tem a ver com o perfil do esforço desenvolvido. 

Independentemente da eventual elevação da taxa sérica de STH após esforço nos 

futebolistas do presente estudo, e é de aceitar a hipótese que os sujeitos com maior 

empenho físico no treino anterior tenham elevado significativamente a taxa sérica 

de STH com um pico algum tempo depois do esforço. Ferrari et al. (1991), após um 

esforço de ciclismo durante 10 minutos, verificaram que a STH plasmática 

continuou a aumentar nos primeiros 20 minutos da fase de recuperação. Parece 

que 24 horas são suficientes para que os níveis elevados de STH após exercício 

intenso muito prolongado sofram reduções significativas e se aproximem dos 

valores de partida (Banfi et al., 1994). Assim, os nossos resultados, com algum 

carácter crónico, evoluíram dentro da normalidade. 

O futebol é caracterizado por exercícios intermitentes de alta intensidade 

desenvolvidos sobre uma base aeróbia que representa grande percentagem dos 

esforços desenvolvidos quer em treino quer em competição (Ekblom, 1986). No 

futebol, os momentos de mais elevado nível performativo estão conotados com o 

metabolismo anaeróbio e caracterizam-se por contracções de curta duração e 

elevada intensidade com especial ênfase na fase excêntrica do movimento. Os 

exercícios de treino no futebol fazem particular apelo às contracções excêntricas 

que induzem, em diferentes graus, a ruptura fibrilar (Clarkson & Hubal, 2002) 

indpendentemente de serem contracções excêntricas de baixa ou elevada 

intensidade (Nute et al., 1992). A lesão muscular induzida pelo exercício é expressa 

por significativos aumentos das concentrações séricas de CK (Rodrigues dos 

Santos, 2004), embora o treino parece atenuar as elevações de CK induzidas pelo 

exercício excêntrico (Evans et al., 1986). Os nossos resultados parecem reforçar a 

constatação de Evans et al. (1986), pois embora as diferenças entre M1 e M2 e 

entre M2 e M3 não tenham significado estatístico, talvez devido à amplitude de 

variação que determina um desvio-padrão muito grande, têm, no nosso entender 
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significado fisiológico claro. Os valores médios em M1 (437.5±313.9 U/L) são 

fisiologicamente diferentes dos valões médios em M2 (242.1±170.5 U/L). É lógico 

que as concentrações de CK no dia seguinte ao esforço estão condicionadas pelo 

treino anterior pois o pico desta enzima acontece pelo menos 24 horas após esforço 

(Rodrigues dos Santos, 2004). Sujeitos menos treinados apresentam picos de CK 

mais elevados e mais tardios que sujeitos mais treinados (Rodrigues dos Santos, 

2004). É importante reter que elevações séricas de CK após exercício estão 

relacionadas com a redução da capacidade de trabalho e com a diminuição do 

torque máximo excêntrico (Paddon-Jones et al., 2000). Os nossos dados são 

corroborados por Lazarim et al. (2007) que em futebolistas brasileiros encontraram 

valores médios de CK de 493±315 U/L, após 2 dias de redução da intensidade de 

treino e no dia anterior ao próximo jogo. Elevados valores basais de CK devem ser 

tidos em consideração em relação ao planeamento dos treinos e repousos, pois 

elevadas taxas séricas de CK pode criar tendências para a lesão (Lazarim et al., 

2007). Importa referir a capacidade adaptativa promovida pelo treino sistemático 

que, em certas condições, reduz o tempo de recuperação metabólica e funcional. 

Assim, parece que 48 horas após um dado exercício de força, uma nova carga 

idêntica parece não ter um efeito acrescido suplementar quer na expressão da CK 

quer na força máxima concêntrica (Fulner et al., 1992). Parece haver um certo efeito 

protector do exercício anterior em relação a ulteriores agressões. Importa referir a 

grande variabilidade de respostas a uma dada carga física. Assim, Rico-Sanz et al. 

(1999), após teste intermitente de velocidade até à exaustão simulando o esforço de 

futebol, verificaram valores de partida de 486±501 μmol/L que subiram (p<0.0001) 

para 640±548 μmol/L, após esforço. Pensamos que, além da responsividade 

individual, o perfil da actividade física nos dias anteriores podem ter condicionado 

estes resultados. 

Alguns procedimentos de recuperação podem atenuar a agressividade induzida 

pelo exercício. A massagem, ministrada duas horas após exercício excêntrico, 

parece ter um efeito positivo quer na sensação retardada de desconforto muscular 

quer na redução da CK plasmática (Keating et al., 1992). Se isto é bom ou mau 

para o processo de recuperação duma futebolista é algo que não podemos saber 

com certeza. O organismo tem os seus próprios mecanismos de recuperação da 

homeostasia perdida pelo exercício físico. Muitas vezes, intervindo nesses 
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processos de recuperação, podemos criar condições para agravar os focos 

lesionais induzidos pelo exercício ou atrasar a recuperação pós-esforço. 

A enzima gama-glutamil-transpeptidase (γ-GTP) é um bom indicador da função 

hepática. No presente estudo, verificamos a inexistência de diferenças significativas 

entre M1 e M2 e M1 e M3. No entanto, entre os momentos M2 e M3 verificaram-se 

diferenças com significado estatístico (p=0.012), embora dentro dos valores de 

normalidade. Somente no primeiro momento de análise se verificou um caso que 

ultrapassou os valores de referência laboratorial. Pensamos que esse caso poderá 

estar relacionado menos com a agressão hepática induzida pelo exercício e mais 

com um eventual excesso de ingestão de bebidas alcoólicas. Indivíduos que têm 

uma prática desportiva, mais de três vezes por semana, tendem a evidenciar um 

padrão de normalidade na γ-GTP (Yokoyama et al. 2006). Contrariamente sujeitos 

com nível reduzido de actividade física tendem a apresentar valores médios de γ-

GTP mais elvados (Robinson & Whitehead, 1989). A quase totalidade dos sujeitos 

da nossa amostra apresenta, nos três momentos de análise, um perfil da γ-GTP 

sérica longe de qualquer indício de patologia hepática. Parece que o exercício 

físico, mesmo de intensidade moderada, afecta positivamente o metabolismo 

hepático das gorduras afastando o risco de “fígado gordo” e eventuais patologias 

com ele relacionadas (Lawlor et al., 2005). Na literatura não encontramos estudos 

que verificassem, no futebol, o comportamento da enzima hepática γ-GTP. Em 

termos agudos, parece que esta enzima é menos sensível ao esforço físico intenso 

que outras enzimas com expressão hepática, como a aspartato-aminotransferase 

(AST) e alanina-aminotransferase (ALT), que se mantêm elevadas vários dias após 

exercício (Pettersson et al., 2008). A partir dos nossos dados podemos inferior do 

bom estado funcional hepático dos sujeitos da nossa amostra, principalmente em 

M2 e M3. 

Quanto mais elevado o nível de treino de um desportista maior é a actividade 

muscular da aldolase com uma relação estreita com o perfil da actividade 

desenvolvida. Boros-Hatfaludy et al. (1986) verificaram que sprinters e saltadores 

apresentavam uma maior actividade da aldolase muscular que o grupo controlo. 

Também verificaram que os atletas mais jovens apresentavam uma actividade da 

aldolase 30% menor que desportistas mais experientes (Boros-Hatfaludy et al., 
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1986). É de aceitar a hipótese que, para um dado exercício, a extravasão de 

aldolase do músculo para o plasma, seja menor nos sujeitos mais treinados.  

Os valores médios da aldolase em M1 estão tendencialmente elevados com alguns 

sujeitos a apresentar valores fora da referência laboratorial. Como esta enzima 

normalmente atinge o pico de máxima concentração entre as 24 e 48 horas após 

esforço (Rodrigues dos Santos, 2004), o momento de análise pode não ter sido o 

mais conveniente para aferir da verdadeira expressão plasmática desta enzima. De 

qualquer forma parece que existe uma superior adaptação ao esforço em M2 e M3, 

com diferenças com significado estatístico, no sentido de uma redução dos valores 

basais, entre M1 e M3 e uma tendência no mesmo sentido entre M1 e M2. A 

evolução destes resultados também poderá estar relacionada com a redução da 

intensidade de treino nos momentos que antecederam M2 e M3. Em futebol, não 

encontramos estudos que utilizassem a aldolase pelo que não podemos compulsar 

os nossos resultados com outros idênticos. 

Neste estudo, o cálcio sérico evoluiu dentro dos valores de referência. Embora as 

diferenças entre M1 e M2 sejam estatisticamente significativas (p=0.008), não nos 

parecem ter importância fisiológica. Em jovens, a prática de futebol induz um 

aumento significativo do cálcio sérico quando se compara com jovens não 

desportistas (Kalaï et al., 2007) que pode estar relacionado com os efeitos do 

exercício no metabolismo do osso. Nesse sentido, Wittich et al. (1998) verificaram 

que jogadores profissionais de futebol apresentam um conteúdo mineral ósseo e 

densidade mineral óssea superiores a desportistas de recreação, sugerindo que a 

intensidade do exercício é um factor importante na estruturação óssea. É de aceitar, 

que dentro de certos valores, o cálcio da dieta seja melhor absorvido no intestino 

nos sujeitos desportistas empenhados em cargas físicas de alto impacto, 

justificando os valores significativamente aumentados de cálcio sérico no estudo de 

Kalaï et al. (2007). No entanto, a análise dos nossos valores permite verificar uma 

redução do cálcio sérico entre M1 e M2que tende a aumentar em M3 e regressar 

aos valores de partida. As pequenas variações verificadas no presente estudo 

entroncam na constatação de Crespo et al. (1995) que afirmam que o cálcio basal é 

pouco sensível ao treino. No entanto, esforços muito prolongados, promovendo 

perdas significativas de cálcio pelo suor (Martin et al., 2007), podem provocar 

perdas significativas de cálcio sérico como verificaram Rodrigues dos Santos et al. 
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(2007) após ultramaratona em kayak. As perdas de cálcio induzidas pelo exercício 

dependem do tipo e duração do exercício executado e do timing da recolha das 

amostras sanguíneas. Imediatamente após exercício físico o cálcio plasmático 

tende a aumentar. Assim, após corrida de 50-km, Rodrigues dos Santos (2004) 

verificou o aumento significativo (p<0.05) do cálcio plasmático (2.31±0.1 para 

2.46±0.1 mmol/L), que pode ser o resultado de hemoconcentração ou de disfunção 

muscular. Também Barry & Kohrt (2007) verificaram, após um esforço de 

intensidade moderada de ciclismo, um aumento do cálcio sérico (9.3±0.3 para 

9.6±0.5 mg/dL; p<0.001) que justificaram com a redução do volume plasmático. Se 

imediatamente após esforço os vários estudos concorrem para a verificação do 

aumento da concentração plasmática deste mineral, já na fase de recuperação os 

valores podem baixar de forma significativa. Assim, Rodrigues dos Santos (2001) 

verificou, três dias após a realização de uma ultramaratona de 100-km em corrida, 

em três militares do exército português, descidas dramáticas do cálcio sérico, muito 

abaixo dos valores normais de referência laboratorial (sujeito PL: 2.39 para 2.02 

mmol/L; sujeito HP: 2.19 para 1.71 mmol/L e sujeito MC: 2.30 para 1.97 mmol/L). 

Os valores de referência variavam entre 2.24 – 2.73 mmol/L. Também 

Dressendorfer et al. (2002), após 18 dias de intensificação do treino, em que se 

passou duma fase de treino em volume (87% da FCmáx) para uma fase de 

intensidade (100%  da FCmáx), verificaram um significativo (p<0.05) aumento da 

excreção urinária de cálcio a par duma redução plasmática ligeiramente abaixo da 

norma clínica. Em futebolistas turcos da 1ª divisão um treino típico de futebol com a 

duração de 90 minutos induziu uma redução significativa do cálcio plasmático 

(Karakoc et al., 2005). Parece que quanto maior for a agressão induzida pelo 

exercício físico (quer em intensidade quer em duração) maior é a expressão da 

redução temporária do cálcio sérico com toda uma série de implicações quer 

metabólicas quer neuro-musculares. Como o cálcio sérico não está relacionado com 

o aporte dietético de cálcio (Wittich et al., 1998), a combinação de exercício e 

homeostasia metabólica do cálcio parecem ser os factores determinantes da 

expressão sérica deste mineral que deve ser bem controlada já que o cálcio, além 

das suas implicações directas na saúde óssea, é um elemento que participa numa 

série de funções fisiológicas com particular ênfase na despolarização sarcolemal, 
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nos processos de oxidação de substratos e na melhoria da captação de glucose 

mediada ou pela insulina ou pelos mecanismos contrácteis (Wright, 2007). 

As deficiências em zinco podem provocar uma acentuada produção de radicais 

livres que pode ser ulteriormente potenciada pelo exercício físico (Cao & Chen, 

1991). As variações do Zinco sérico não foram significativas entre M1 e M2 mas 

aumentaram significativamente (p<0.01) entre M2 e M3. Este aumento, embora 

significativo fez permanecer os valores séricos de zinco dentro da norma clínica. Ao 

contra´rio de outros minerais o zinco parece não ser muito alterado com o exercício. 

Assim, Buchman et al. (1998), após uma corrida de maratona, não encontraram 

alterações significativas do zinco sanguíneo. No entanto, em ratos nadando até à 

exaustão, Córdova et al. (1990), verificaram um aumento de 76% do zinco 

plasmático ao fim de 2 horas. Normalmente em fases de reconstrução tecidular, por 

exemplo após patologias pós-traumáticas em atletas, o zinco plasmático encontra-

se reduzido (Speich et al., 2001). Parece que os esforços anaeróbios estão 

relacionados com valores mais elevados de zinco plasmático enquanto os esforços 

de endurance, por solicitarem mais as funções antioxidantes, promovem uma 

tendência contrária (Rodrigues Tuya et al., 1996). Como o futebol é uma actividade 

mista de esforços de endurance e velocidade as concentrações de zinco podem 

sofrer alterações diversas às tão bem tipificadas por Rodrigues Tuya et al. (1996). 

Corroborando, em parte os nossos dados, Dressendorfer et al. (2002), verificaram 

que o treino intensivo de endurance, em ciclistas, não promoveu alterações 

significativas nos valores plasmáticos de zinco. Quer-nos parecer que as 

características do esforço determinam as alterações nas concentrações do zinco 

sérico. Os nossos dados permitem evidenciar uma certa regularidade adaptativa em 

situação basal que pode indiciar uma boa capacidade de recuperação após 

eventuais alterações significativas induzidas pelas cargas agudas de treino. Um 

dado importa reter: eventuais alterações agudas induzidas pelo exercício físico não 

têm a concorrência da taxa de excreção urinária que parece não estar condicionada 

pelo tipo de exercício praticado e não diferencia desportistas de não praticantes 

(Nuviala et al., 1999). Os valores de zinco significativamente aumentados em M3, 

no presente estudo, podem significar que devido à adaptação natural ou à 

atenuação natural das cargas de treino naquele momento da época, pode ter sido 

induzido o aumento do potencial de protecção contra os radicais livres que tem no 
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zinco um dos elementos-chave (Speich et al., 2001). No entanto, parece que a 

concentração plasmática de zinco, em futebolistas, não é diferente do grupo 

controlo com menor taxa de actividade física (Metin et al., 2003). 

O cobre está intimamente ligado ao zinco na luta antioxidante através da enzima 

superóxido-dismutase (SOD). De igual forma está envolvido em muitos aspectos do 

metabolismo energético e é um importante componente na síntese da hemoglobina, 

mioglobina e citocromos (Speich et al., 2001). O cobre tem uma relação de 

interdependência com o ferro a nível intestinal, pois o cobre permite a assimilação 

do ferro e, fazendo parte da ceruloplasmina (proteínas plasmática transportadora de 

cobre) cataliza a transformação dos iões ferrosos em férricos (Speich et al., 2001). 

O défice de cobre pode conduzir à anemia ferro-deficiente (Lukaski, 1995). É 

estreita a relação entre os vários minerais. Como vimos o cobre alia-se ao zinco na 

construção da SOD; no entanto, excessiva ingestão de zinco pode afectar 

negativamente a retenção de cobre e reduzir a actividade da SOD (Lukaski, 1995). 

Neste estudo os valores de cobre evoluíram dentro da norma clínica, sem variações 

significativas entre M1 e M2, mas com aumentos significativos entre os dois 

primeiros momentos e M3. O comportamento do cobre assemelha-se ao do zinco, o 

que pode indiciar uma melhoria do sistema de defesa antioxidante em M3. Embora, 

os atletas tenham tendência a aumentar as perdas minerais pelo suor e pela urina 

(Lukaski, 1995), em sujeitos com um aporte nutricional adequado às exigências 

físicas e equilibrado em nutrientes, as deficiências minerais são raras (Lopes da 

Silva et al., 2001). Parece que as concentrações séricas de cobre não diferenciam 

futebolistas de sujeitos com actividade física normal (Resina et al., 1991) o que 

corrobora, em parte, os nossos dados. Embora Haralambie et al. (1976) tenham 

encontrados valores séricos de cobre mais elevados em nadadores que em sujeitos 

não treinados, Koury et al. (2004), ao estudarem a taxa plasmática de cobre em 

atletas de várias modalidades verificaram que apresentavam valores similares 

quanto a este mineral, embora os índices de protecção antioxidante estivessem 

aumentados nos desportistas especialistas de desportos de endurance. Os valores 

médios do presente estudo comparam-se aos encontrados por Gropper et al. (2003) 

em jovens futebolistas (18-25 anos de idade) norte-americanos (93±15 μg/dL). 

Também Gropper et al. (2003) não encontraram diferenças significativas do cobre 
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sérico entre desportistas e não desportistas, o que comprova o facto quando a dieta 

é equilibrada os défices minerais são difíceis de encontrar em sujeitos saudáveis.  

O ferro é componente das moléculas de ligação ao oxigénio (hemoglobina e 

mioglobina), faz parte dos citocromos e integra numerosos co-factores enzimáticos 

e ao aceitar e ceder electrões interconverte as formas férrica e ferrosa. Durante o 

exercício físico o ferro ter um efeito pró-oxidante indutor de lesão tecidual ao 

catalizar a conversão de peróxido de hidrogénio em radicais livres (Speich et al., 

2001). No entanto, existem mecanismos que controlam essa toxicidade, como por 

exemplos proteínas que sequestram o ferro e reduzem a sua acção deletéria. Neste 

estudo verificamos uma significativa redução (p<0.001) do ferro sérico ente M1 e 

M2 que tende a recuperar em M3. Pensamos que a significativa baixa de ferro entre 

M1 e M2 se deveu às agressões induzidas pelo treino físico intenso que caracteriza 

o início de época. A concentração sérica de ferro tende a aumentar imediatamente 

após exercício intenso e prolongado (Rodrigues dos Santos, 2004) mas, como 

adaptação crónica ao treino tende a reduzir de forma significativa (Rodrigues dos 

Santos, 2002). Três dias após ultramaratona o ferro sérico ainda se encontra 

deprimido, com a possibilidade de alguns sujeitos poderem apresentar valores 

abaixo das referências laboratoriais (Rodrigues dos Santos, 2001). Também, Taylor 

et al. (1987), após triatlo (canoagem, corrida, ciclismo) que correspondeu a 160 km 

de esforço, verificaram uma baixa significativa do ferro plasmático. Pensamos que 

quando um esforço é muito prolongado o natural aumento na concentração sérica 

de ferro imediatamente após esforço (Rodrigues dos Santos, 2004) pode evoluir no 

sentido da redução (Taylor et al., 1987; Rodrigues dos Santos, 2001). Parece que 

futebolistas de elite apresentam valores de ferro sérico similares aos do grupo de 

controlo o que sugere uma eficaz redistribuição de ferro entre os vários 

compartimentos já que a hemólise intravascular é provável que esteja aumentada 

nos futebolistas (Resina et al., 1991). Reforçando este estudo e conflituando, em 

parte, com os nossos dados, Dressendorfer et al. (2002), num estudo com ciclistas, 

não verificaram diferenças na concentração de ferro plasmático em três fases de 

treino distintas: fase-volume, fase-intensidade e tapering.Embora a incidência da 

anemia ferro-deficiente seja rara em atletas (Clarkson, 1995), alguns estudos 

apontam uma tendência para os corredores masculinos apresentaram níveis de 

ferro mais baixo que sujeitos funcionando como controlos (Mouton et al., 1990). O 
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que os nossos resultados evidenciam é que as primeiras fases de treino no início da 

época, em virtude do aumento da taxa do metabolismo mineral, tendem a reduzir o 

status de ferro, o que pode ser provocado por diversos factores tais como a 

hemólise plantar (Dufaux et al., 1981), hemólise intravascular (Robinson et al., 

2996) ou sangramento gastrointestinal (Dressendorfer et al., 1982). No entanto, em 

sujeitos treinados, pode-se verificar uma momentânea alteração do status de ferro 

nos primeiros momentos de exercício e uma rápida recuperação dos valores de 

normalidade. Corroborando essa hipótese, Dressendorfer et al. (1991), durante uma 

corrida prolongada no decurso de 20 dias, não verificaram alterações significativas 

do ferro sérico. Parece-nos, assim, que as reduções iniciais de ferro na nossa 

amostra correspondem a uma adaptação específica à intensidade e duração das 

cargas de treino e que recuperou para os valores de partida no decurso do 

processo de treino normal. Os nossos dados não apontam para défices ou 

excessos de ferro que eventualmente afectem a saúde e o rendimento desportivo. 
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7. Conclusões 
As principais conclusões deste estudo apontam para o facto de os futebolistas 

profissionais estudados apresentarem uma boa capacidade de resposta às cargas 

impostas pelo treino e competição.  

Nenhum dos indicadores estudados evolui, em termos médios, para níveis que 

possamos considerar patológicos, independentemente de alguns sujeitos, 

principalmente os que estão mais perto dos limites superior e inferior da amplitude 

de variação terem, em alguns indicadores ultrapassado os valores de referência 

laboratorial. 

Temos de nos lembrar que, futebolistas profissionais com vários anos de treino, já 

experimentaram vários ciclos de lesão-regeneração que lhes permitiu desenvolver 

uma grande capacidade de adaptação às cargas de treino, mesmo às mais 

exigentes.  

Pela análise dos nossos resultados podemos concluir que, pelo menos em relação 

às variáveis estudadas, não se verificaram alterações dramáticas entre a primeira 

avaliação no início da época e as avaliações subsequentes. Parece que o período 

de transição, quase sempre caracterizado pela manutenção de algum tipo de 

actividade física em futebolistas profissionais, não induz alterações significativas 

nos indicadores estudados, mesmo na composição corporal que muitas vezes se 

altera com o aumento significativo da percentagem da massa gorda, caso que não 

se verificou no presente estudo. 

Em relação aos minerais estudados, podemos concluir que as concentrações 

séricas avaliadas nos três momentos evoluíram dentro dos valores de normalidade 

laboratorial. No entanto, o comportamento dos vários minerais foi diferente em 

função dos momentos. Assim, enquanto as concentrações séricas de cálcio 

evidenciaram uma certa estabilidade, malgrado as diferenças significativas entre M1 

e M2 às quais não damos significado fisiológico, o ferro baixou muito entre M1 e M2 

e mostrou tendência a recuperar em M3. Quer isto significar que o ferro foi sensível 

à intensidade e volume das cargas de treino na primeira fase da época. O zinco e 

cobre evoluíram de forma idêntica, manifestando estabilidade entre M1 e M2 e 

aumentando em M3, significando, por isso, uma boa resposta à fase de treino 

fisicamente mais exigente e, com o desenrolar da época, caracterizada pela 

manutenção e por vezes redução das cargas de treino, tenderam a aumentar as 
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respectivas concentrações séricas. Como o zinco e o cobre estão fortemente 

conotados com o potencial de defesa anti-oxidante, o seu comportamento indicia 

uma boa resposta ao stresse oxidativo. 

Em relação às enzimas estudadas, verificamos que a aldolase e a gama-glutamil-

transpeptidase (γ-GTP) sofreram alterações médias ligeiras dentro da norma clínica. 

No entanto, alguns valores individuais da aldolase em M1 e M2 e da γ-GTP em M1, 

indiciam superior agressão muscular e hepática que foram corrigidas em M3.  

Em relação às concentrações plasmáticas de CK, que é uma enzima muito sensível 

à intensificação das cargas, verificamos que em M1 e M3, os valores médios se 

encontravam fora da norma clínica. No entanto, a grande variabilidade inter-

individual indica que as cargas de treino foram pouco agressivas para uns atletas e 

extremamente agressivas para outros. Estes resultados apontam para o facto de, 

como adaptação ao treino, alguns futebolistas aprendem a conviver com elevadas 

taxas plasmáticas de CK que funciona como índice da agressão tecidular sofrido 

pelas cargas de treino.  

Em relação às hormonas, verificamos que a insulina e a testosterona variaram 

dentro da norma clínica, com valores que indiciam uma boa capacidade anabólica 

ou eficácia dos processos regenerativos. Os valores elevados de cortisol, embora 

dentro dos valores de referência laboratorial, indiciam que o processo de treino é 

suficientemente intenso para manter visíveis, muitas horas depois do último esforço, 

sinais de stresse e agressão sistémicos.  

Como corolário podemos afirmar que o futebol consubstancia uma sucessão de 

esforços de grande intensidade e duração mas, futebolistas bem treinados, com 

alimentação adequada e respeitando a lógica da recuperação, não evidenciam 

sinais patológicas nos seus mecanismos adaptativos. 
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