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RESUMO 

MINELLI, Maria Clara Santos. Resposta endócrina e metabólica ao estresse operacional 

em policiais militares de elite pertencentes ao Bope-RJ. 2022. 53 f. Dissertação (Mestrado 

em Ciências) – Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

Entre as missões do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro – Bope-RJ, está o 

combate ao crime organizado, o resgate de reféns e a contenção de rebeliões. Sendo assim, o 

estresse é parte integrante da rotina dos militares de elite. As fontes de estresse englobam fatores 

físicos e mentais que levam a uma resposta fisiológica envolvendo a ativação do sistema adrenal 

e das cascatas hormonais associadas. Partindo deste pressuposto, o presente estudo tem como 

objetivo investigar o comportamento do eixo GH/IGF-I e dos níveis séricos de testosterona, 

SHBG, cortisol, CK, glicemia, insulina basal, hemoglobina glicada, sódio, potássio e cálcio de 

policiais militares do Bope-RJ. Trata-se de um estudo transversal que avaliou 75 voluntários, 

divididos em dois grupos, G1 (soldados no início da jornada de trabalho, n = 47) e G2 (soldados 

ao final da jornada de trabalho, n = 28). Foi realizada a coleta sanguínea dos sujeitos do G1 

antes e do G2 após uma missão de 12 horas, portando 35 kg de armamentos em ambiente de 

guerra urbana. A caracterização de ambos os grupos é descrita a seguir: G1 37 (±6,63) anos de 

idade, 81,10 (74,50;86,20) kg de massa corporal, 1,77 (1,72;1,80) metros de estatura; G2 36 

(±5,19) anos de idade, 79,50 (75,00;81,95) kg de massa corporal, 1,72 (1,70;1,77) metros de 

estatura. Os dados foram analisados no software IBM SPSS. Para as análises inferenciais foi 

realizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Para comparar os grupos G1 e G2 foi 

realizado o teste Levene para as variáveis de distribuição normal e o teste de Mann-Whitney U 

para as variáveis de distribuição do tipo não normal, e a Regressão Logística para avaliação das 

chances de alterações nos parâmetros sanguíneos entre os grupos. Foi calculado o effect sizes 

para todas as comparações. Para todas as análises adotou-se o nível de significância de 5%. Os 

resultados mostraram que não houve diferenças significativas dos parâmetros bioquímicos entre 

os dois grupos analisados, exceto para os valores de “cortisol” e “hemoglobina glicada” que 

foram significantemente maiores no G2. Conclui-se que os militares de elite, em questão, são 

altamente adaptados aos estressores fisiológicos a que são expostos durante as missões, além 

disso, o effect sizes mostrou poder acima de 80%, dessa forma, os resultados dessa pesquisa 

podem ser extrapolados para populações similares. 

 

Palavras-chave: Hormônio do crescimento, Fator de crescimento insulina-símile I, Estresse 

fisiológico, Medicina militar, Militares. 



 

 

ABSTRACT 

MINELLI, Maria Clara Santos. Endocrine and metabolic response to operational stress in 

elite military police officers belonging to Bope-RJ. 2022. 53 f. Dissertation (Masters in 

Science) – School of Physical Education and Sport of Ribeirão Preto, University of São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2022. 

 

Among the missions of the Special Operations Battalion of Rio de Janeiro – BOPE-RJ, are the 

fight against organized crime, the rescue of hostages, and the containment of rebellions. As 

such, stress is an integral part of the elite military routine. The sources of stress include physical 

and mental factors that lead to a physiological response involving activation of the adrenal 

system and associated hormonal cascades. Based on this assumption, the present study aims to 

investigate the behavior of the GH/IGF-I axis and serum levels of testosterone, SHBG, cortisol, 

CK, blood glucose, basal insulin, glycated hemoglobin, sodium, potassium and calcium in 

military police officers of BOPE-RJ. This is a cross-sectional study that evaluated 75 

volunteers, divided into two groups, G1 (Soldiers starting the work shift, n = 47) and G2 

(Soldiers leaving the work shift, n = 28). G1 before and G2 after a 12-hour mission carrying 35 

kg of weapons in an urban warfare environment. The characterization of both groups is 

described as: G1 37 (±6.63) years old, 81.10 (74.50;86.20) kg of body mass, 1.77 (1.72;1,80) 

height in meters; G2 36 (±5.19) years old, 79.50 (75.00;81.95) kg of body mass, 1.72 

(1.70;1.77) height in meters. IBM SPSS software analyzed the data. The Shapiro-Wilk 

normality test was performed for inferential analysis. To compare the G1 and G2 groups, the 

Levene test was performed for the normal distribution variables and the Mann-Whitney U test 

for the non-normal distribution variables, and the Logistic Regression to assess the chances of 

changes in blood parameters between groups. Effect sizes were calculated for all comparisons. 

All analyses adopted a significance level of 5%. The results showed that there were no 

significant differences in the biochemical parameters between the two groups analyzed, except 

for the "cortisol" and “glycated hemoglobin” values that were significantly higher in G2. In 

summary, the elite soldiers in the study are highly adapted to the physiological stressors they 

are exposed to during missions. In addition, the effect sizes showed power above 80%, thus, the 

results of this research can be extrapolated to similar populations. 

 

Keywords: Growth Hormone, Insulin-Simile Growth Factor I, Physiological Stress, Military 

Medicine, Military Personnel. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro (Bope-RJ) foi 

criado em 1978, após ganhar força a ideia de que a polícia militar necessitava de um grupo 

especial para atuar em situações de crise, sobretudo, depois de 1974, quando o diretor de um 

presídio rebelado foi morto após a invasão do prédio pela polícia (NEME; CUBAS, 2006).  

Entre as missões do Bope-RJ estão o combate ao crime organizado, a captura de 

delinquentes fortemente armados, o resgate de reféns e a contenção de rebeliões, entre outras 

operações de alto risco. Para tanto, os policiais recebem uma formação diferenciada, voltada 

para operações de guerra urbana, que inclui um processo severo de seleção e treinamento 

(NEME; CUBAS, 2006). 

As demandas físicas e psicológicas dessa profissão são mais altas do que na maioria das 

profissões civis, sendo assim, o contexto militar é particularmente mais favorável a estressores 

de alta demanda como exaustão física, exposição a mudanças climáticas, prolongada abstenção 

do lar e exposição a situações de perigo (WILCOX, 2000; BEER; van HEERDEN, 2014).  

Em razão a essas características de treinamento, o estresse é parte integrante da rotina 

militar. O ‘estresse’ é definido como a adaptação do corpo a uma demanda específica, ou seja, 

considerando que o corpo humano luta constantemente pela homeostase, tem-se que o estresse 

se refere a qualquer tipo de perturbação no sistema fisiológico que provoque afastamento da 

homeostase, exigindo alterações nos processos fisiológicos de forma a buscar um retorno ao 

estado de equilíbrio (SELYE, 1950; SZIVAK et al., 2018).  

Apesar de o estresse receber uma conotação negativa em nossa sociedade, a ativação 

aguda das respostas ao estresse são importantes para a sobrevivência de um organismo, já que 

propicia ao indivíduo uma adaptação a situações que comprometem a homeostase, que aumenta 

a conscientização sobre o ambiente e melhora fatores como a cognição, euforia e até mesmo a 

analgesia (CHARMANDARI; TSIGOS; CHROUSOS, 2005). 

Mesmo que as fontes de estresse sejam variadas e englobem fatores físicos e mentais, a 

resposta fisiológica ao estresse é a mesma e envolve a ativação do sistema adrenal e das cascatas 

hormonais associadas. A resposta ao estresse é caracterizada pela ativação do eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal (HPA) e aumento da secreção de glicocorticoides do córtex adrenal, 

juntamente com a coativação do sistema nervoso simpático (SELYE, 1950; SZIVAK et al., 

2018).  

Observa-se que a rotina dos soldados é extenuante o que resulta em desafios 

homeostáticos e quando o corpo é exposto a esses desafios tende a enviar mensagens por meio 



17 

 

da produção de hormônios. Dessa forma, os hormônios são os grandes responsáveis pela 

comunicação integrada de vários sistemas fisiológicos responsáveis pela modulação do 

crescimento e desenvolvimento celular. Neste sentido, compreender o comportamento dos 

hormônios que estão envolvidos com situação de estresse e desgaste físico torna-se imperial 

para a proteção e cuidado da integridade do militar (KRAEMER et al., 2020). 

Como descrito por Kramer et al. (2020), a sinalização hormonal é parte de um sistema 

complexo que envolve uma infinidade de moléculas, sendo análoga a um esporte de equipe, em 

que cada um dos jogadores tem suas funções distintas que se complementam, sendo o sucesso 

do time dependente de uma boa integração e comunicação de seus integrantes. Em relação ao 

crescimento e reparo muscular, três hormônios principais se destacam, são eles: o hormônio do 

crescimento (GH), o fator de crescimento insulina-símile (IGF-I) e a testosterona (KRAEMER 

et al., 2020). 

O GH, também conhecido como somatotropina, é um polipeptídeo de cadeia única de 

191 aminoácidos produzidos por células somatotrópicas na glândula pituitária anterior. Sua 

produção é rigidamente regulada por meio de vários mecanismos complexos de feedback em 

resposta ao estresse, como o exercício, a nutrição e o sono. Os principais fatores de regulação 

são o hormônio liberador do hormônio do crescimento (GHRH), produzido no hipotálamo, a 

somatostatina, produzida em vários tecidos do corpo e a grelina, produzida no trato 

gastrointestinal (BRINKMAN, 2020).  

 O GH impacta o metabolismo principalmente pela regulação positiva da produção do 

IGF-I e seu efeito nas células periféricas. As células entram em um estado anabólico, há 

aumento da captação de aminoácidos, síntese de proteínas e diminuição do catabolismo das 

mesmas. As gorduras são processadas e consumidas estimulando a quebra e oxidação dos 

triglicerídeos nos adipócitos. Além disso, o GH suprime a capacidade da insulina de estimular 

a captação de glicose nos tecidos periféricos e causa aumento da taxa de gliconeogênese no 

fígado, levando ao estado geral de hiperglicemia (BRINKMAN, 2020).  

As concentrações elevadas de IGF-I estão associadas a muitos resultados positivos para 

a saúde, como a aptidão aeróbia, densidade mineral óssea, hipertrofia muscular, neurocognição 

e longevidade. Por isso, o IGF-I emergiu como um biomarcador importante sobre os processos 

fisiológicos (NINDL, 2009).  

O IGF-I foi observado pela primeira vez como um biomarcador metabólico com 

relevância militar em um estudo que contemplou o Army ranger training do Exército dos 

Estados Unidos da América (EUA), com duração de 62 dias e um total de 97 voluntários. Os 

autores observaram um declínio do IGF-I durante o treinamento de campo operacional, 
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associado a perdas de massa corporal total e massa magra, diminuição da proliferação de 

linfócitos e maior resistência à insulina (FRIEDL et al, 2000; NINDL, 2009). 

Outro estudo com esse mesmo público, realizado em um prazo mais curto, de três a oito 

dias, avaliou uma amostra de 12 soldados expostos ao estresse operacional militar, também 

obteve o mesmo resultado: uma redução nos valores de IGF-I e um prejuízo à composição 

corporal com redução do peso corporal total e da massa magra (NINDL et al, 2002).  

Apesar de as concentrações elevadas de IGF-I serem consideradas benéficas, como visto 

anteriormente, há exceções para esse efeito, em situações como o câncer, a obesidade e o 

diabetes tipo 2; os altos valores de IGF-I são associados à diminuição da longevidade. Apesar 

de serem situações opostas, ambas mostram que medir as concentrações de IGF-I oferece uma 

visão importante sobre processos fisiológicos (NINDL et al., 2002).  

A testosterona é o principal hormônio anabólico nos homens, age pela sinalização 

genômica e não genômica, ativação de células-satélite, interação com outras vias de sinalização 

anabólica, regulação positiva ou negativa do receptor de andrógeno e papeis potenciais em 

coativadores e atividade transcricional (KRAEMER et al., 2020).  

A deficiência de testosterona e as consequentes deteriorações da massa livre de gordura 

e queda no desempenho físico são características comuns em homens idosos ou doentes, mas 

também são prevalentes em homens saudáveis expostos a estressores que suprimem a síntese 

de testosterona endógena, como o déficit de energia prolongado, privação de sono, sobrecarga 

muscular e lesão, características muito comuns em militares de elite (VARANOSKE et al, 

2020). 

Além desses hormônios anabólicos, os glicocorticoides, principalmente o cortisol, 

também devem ser considerados por causa de sua profunda influência oposta no anabolismo do 

músculo esquelético humano em muitos casos. Em condições fisiológicas estáveis, o cortisol 

circulante exibe um ritmo circadiano com pico pela manhã, diminuindo lentamente ao longo do 

dia e atingindo níveis mais baixos por volta da meia-noite (KRAEMER et al., 2020).  

Os níveis de cortisol são regulados de forma sistêmica e tecidual para manter a 

homeostase dos glicocorticoides. Os níveis endógenos de cortisol são controlados 

sistemicamente pelo eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) (KRAEMER et al, 2020). 

Após o exercício agudo, há o aumento da sensibilidade do tecido aos glicocorticoides 

que servem para neutralizar a inflamação muscular, a síntese de citocinas e o dano muscular. 

Essa sensibilidade se reduz após 24 horas do exercício e pode proteger o corpo da secreção 

prolongada de cortisol induzida pelo exercício (KRAEMER et al., 2020).  
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Em adaptação ao exercício, o cortisol é inativado em cortisona, sendo assim, sujeitos 

altamente treinados apresentam maior inativação do cortisol em cortisona. No entanto, esforços 

físicos excessivos podem prejudicar essa inativação, o que leva a um prejuízo nos processos 

anabólicos, visto que altos níveis de cortisol levam a uma diminuição dos níveis de IGF-I 

(McCARTHY; ESSER, 2010).  

As atividades de esforço físico de longa duração em climas quentes expõem o indivíduo 

às doenças relacionadas com o calor, sendo importante o diagnóstico do estado de hidratação 

nesse contexto. As atividades do Bope-RJ incluem esforço de longa duração em ambientes com 

temperaturas muito quentes o que sugere um risco para a perda de eletrólitos como o sódio e o 

potássio (CARVALHO; MARA, 2010). 

 O suor contém cerca de 30 a 60mEq/litro de sódio e 8 a 15mEq/litro de potássio, ao 

considerar as concentrações plasmáticas de ambos, conclui-se que a perda relativa de potássio 

é bem superior à de sódio. No entanto, em razão de haver grande concentração de potássio no 

meio intracelular, há a facilidade em sua reposição, o que não ocorre com o sódio, que depende 

essencialmente da fonte exógena (CARVALHO; MARA, 2010). 

Além da perda de água e eletrólitos, o exercício prolongado pode ocasionar 

hipoglicemia e depleção de glicogênio, fatores que contribuem para o aparecimento da fadiga. 

Outro indicador muito importante para entender a intensidade do treinamento físico é a creatina 

quinase (CK) já que ela é um importante marcador de dano muscular, além disso, a CK sérica 

é o marcador diagnóstico mais confiável da rabdomiólise, patologia que se não tratada pode 

levar à lesão renal aguda e até mesmo à parada cardíaca (CARVALHO; MARA, 2010). 

Quantificar e interpretar os resultados dos exames bioquímicos corretamente é de 

extrema importância visto que os estressores operacionais podem levar a um desequilíbrio 

fisiológico que pode desencadear efeitos prejudiciais sobre a massa muscular, saúde óssea, 

função endócrina e metabólica, assim como ao desempenho físico e mental (FRIEDL et al., 

2000; NINDL et al., 2002; ALEMANY et al., 2008; NINDL, 2009). 

Diante do exposto o presente projeto traz a seguinte indagação: qual o comportamento 

do eixo GH/IGF-I e dos níveis séricos de testosterona, SHBG, cortisol, CK, glicemia, insulina 

basal, hemoglobina glicada, sódio, potássio e cálcio em soldados de elite pertencentes ao Bope-

RJ? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Investigar o comportamento do eixo GH/IGF-I e dos níveis séricos de testosterona, 

SHBG, cortisol, CK, glicemia, insulina basal, sódio, potássio e cálcio em soldados de elite do 

Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro – Bope-RJ.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) medir as concentrações séricas de hormônios mediadores do crescimento: GH e IGF-I 

em policiais militares de elite; 

b) quantificar os níveis séricos de testosterona, SHBG, cortisol, CK, glicemia, insulina 

basal, hemoglobina glicada, sódio, potássio e cálcio em policiais militares de elite; 

c) comparar as variáveis analisadas entre os policias militares de elite ao final da jornada 

de trabalho e início da jornada de trabalho. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

3.1 O Bope-RJ 

 

3.1.1 Caracterização do grupo 

 

Desde os anos 70, no Brasil, há registro de crescimento da criminalidade e da violência, 

em especial nas áreas urbanas do país, isso resulta em grave problema público, visto que a 

população se sente insegura em diversos momentos de sua vida cotidiana; a melhora da 

segurança pública está ligada ao desempenho físico eficiente dos policiais militares, assim 

como a uma conduta responsável e prudente desses sujeitos (PONCIONI, 2005). 

O Bope-RJ é uma unidade de operações especiais (UOE) da Polícia Militar do Estado 

do Rio de Janeiro, reconhecida internacionalmente por sua excelência operacional; a equipe é 

formada por policiais especializados em ações de combate ao crime em áreas de conflito urbano 

(ZANINI et al., 2018). 

A finalidade das UOE é utilizar equipes mais autônomas, compostas por um número 

reduzido de sujeitos, que tenham acesso a recursos especiais como informação, tecnologias e 

treinamentos específicos para alcançarem resultados superiores àqueles conquistados pelas 

forças convencionais (DENÉCÉ, 2009). 

O trabalho no Bope-RJ diferencia-se daquele das demais unidades convencionais da 

Polícia Militar pela frequência e intensidade dos combates com alto risco envolvido, pela 

necessidade de conjugação de técnica e disciplina operacional e pelo treinamento intensivo e 

permanente. Além disso, eles compõem a única unidade de operações especiais no mundo em 

que os alunos são submetidos a operações reais ainda em fase do curso de formação (ZANINI 

et al., 2015). 

Outras características marcantes do trabalho do Bope-RJ, além dos riscos frequentes à 

vida de seus membros, são a pressão psicológica constante, o estresse físico e mental nas 

operações em razão da necessidade de atuar, ouvir, interpretar e obedecer aos comandos de 

forma eficaz e rápida (ZANINI et al., 2015). 

Portanto, é notável que as demandas ocupacionais das operações e implantações 

militares proporcionam estresse fisiológico. Nesse contexto os hormônios servem como 

mensageiros químicos do corpo que respondem rapidamente aos desafios homeostáticos e, por 

vez, podem servir como biomarcadores ou ‘sinais de alerta precoce’ de desadaptações 

fisiológicas (NINDL, 2009; NINDL et al., 2015). 
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Na Figura 1 é possível observar uma equipe de militares de elite patrulhando em uma 

área de conflito do munícipio do Rio de Janeiro, é notável que por atuarem em ambientes 

urbanos esses sujeitos se deparam com civis ao longo de suas missões, o que deixa sua atuação 

mais desafiadora. A fim de desenvolverem uma ágil capacidade de tomada de decisão nas 

situações de perigo esses sujeitos recebem intensos treinamentos táticos como o ilustrado na 

Figura 2. 

 

Figura 1. Bope-RJ em missão em áreas de conflito do munícipio. 

 
Fonte: Página do Bope-RJ nas redes sociais. 

 

Figura 2. Treinamento tático dos policias pertencentes ao Bope-RJ. 

 
Fonte: Página do BOPE-RJ nas redes sociais. 
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3.1.2 Implicações psicológicas  

 

Uma pesquisa desenvolvida no Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e 

Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública (Claves/Ensp) analisou as condições de saúde 

mental e psicológica de 148 policiais lotados na Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis 

(DRFA) e concluiu que os policiais precisam de apoio psicológico e emocional, e não somente 

de treinamento técnico (ANDRADE; SOUSA; MYANO, 2009). 

Da mesma forma, um estudo com policiais militares de Florianópolis – Santa Catarina 

observou que dos 200 sujeitos analisados, 24% apresentaram transtorno mental e 

comportamental naquele ano, além disso, houve a associação positiva entre o aparecimento do 

transtorno com posições mais altas na hierarquia do pelotão, o que sugere que cargos de maior 

responsabilidade, poder de decisão e de comando a um grande número de pessoas envolvem 

um impacto psicológico maior (LIMA; BLANK; MENEGON, 2015).  

Tanto estudos nacionais quanto estudos internacionais têm demonstrado efeitos 

emocionais negativos associados ao estresse laboral dos militares como comportamento 

agressivo, abuso de álcool, ansiedade, insônia, descontroles emocionais explosivos, dores 

crônicas, dificuldades conjugais, violência e até mesmo tentativa de suicídio (MINAYO; ASSIS; 

OLIVEIRA, 2011; MOHR et al., 2003; SHEENAN; VAN HASSELT, 2003). 

Além da própria realidade de trabalho dos militares que é fundamentalmente composta 

pela exposição ao risco, outros fatores também contribuem para o estresse emocional excessivo 

desses sujeitos, tais como os salários, o processo de organização institucional, as condições de 

saúde física e emocional e o reconhecimento social (MINAYO, 2007). 

Em entrevistas realizadas no estudo de Minayo (2007), policiais civis e militares do Rio 

de Janeiro relataram que o salário que recebem é considerado ruim em comparação a outras 

corporações semelhantes, além de ser incompatível com a atividade de alto risco realizada por 

eles. Ademais, os sujeitos pontuaram que é de pouca valia oferecer carros e armamentos de 

última geração quando o que recebem de salário mensal não proporciona uma vida digna a si 

próprio e seus familiares. 

O Bope-RJ se desenvolve e se mantém inserido na Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro (PMERJ); para se tornar um policial militar das forças especiais o sujeito precisa passar 

pelo Curso de Operações Especiais (COesp) que prepara esses indivíduos para atuarem em 

situações especiais (PACHECO, 2014).  

Portanto, os componentes do Bope-RJ se destacam daqueles inseridos na PMERJ por 

resistirem ao treinamento especializado do COesp, em razão desse feito, tanto o policial 
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formado pelo curso quando seus pares que não têm esse posto e até mesmo a sociedade civil, 

reconhecem essa conquista como inigualável e de maior bravura, honestidade e capacidade 

operacional (SOARES; BATISTA; PIMENTEL, 2006). 

Os policiais do Bope-RJ recebem um adicional ao seu salário por pertencerem a um 

comando de operações especiais, cujo valor é estabelecido conforme as normas da corporação, 

e vale ressaltar ainda que esses policiais são inseridos no quadro de oficiais da polícia militar. 

Dessa forma, possuem funções administrativas, plano de carreira e salários semelhentes aos 

dessa patente (PACHECO, 2014). 

Apesar de importante, a remuneração monetária não é o único componente do processo 

de reconhecimento e valorização no trabalho; estudos também apontam que a satisfação assim 

como o respeito, a confiança e o orgulho de fazer algo são fatores que podem por vezes superar 

a inadequação da remuneração recebida pelo trabalhador (MINAYO et al., 2007). 

Gomes & Silva (2017), em um estudo sobre a análise da motivação dos colaboradores 

do Bope-RJ, sugeriram que o principal fator motivacional que permeia a construção dos valores 

desse público é a confiança, que está acima de interesses pessoais e decorre da formação de um 

vínculo entre os policiais em razão da exposição ao risco de vida, dos princípios, valores e dos 

ideais que envolvem o pertencimento a esse grupo. 

Sendo assim, a atividade do Bope-RJ não é percebida pelos policiais simplesmente 

como um trabalho, mas como um meio de vida com propósito útil e nobre, ou seja, a 

característica central da cultura desse grupo é o sentido de missão (HILL et al., 2011). 

 

3.2 Demandas fisiológicas do treinamento militar 

 

3.2.1 Eixo GH/IGF-I 

 

O GH é produzido pelos somatotrofos da hipófise anterior, sua secreção ocorre em 

pulsos, principalmente no início das fases III e IV do sono, com meia-vida de aproximadamente 

20 minutos. Normalmente, ocorrem seis a dez pulsos secretórios nas 24 horas, principalmente 

à noite, com concentrações entre os pulsos tão baixas quanto 0,04 µg/L. A amplitude dos pulsos 

e a massa de GH secretada variam com a idade, aumentam durante a puberdade, período em 

que ocorre a maior secreção deste hormônio, e decai na vida adulta de forma progressiva 

(MARTINELLI JUNIOR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008; MARTINELLI 

JUNIOR; AGUIAR-OLIVEIRA, 2005; ROSENFELD; COHEN, 2002). 
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Embora registrada há mais de 75 anos, a busca da compreensão do GH  ainda está longe 

de ser completa. Pode-se supor que não seja o único monômero de 22 kDa que medeia todas as 

ações de GH, mas uma ‘superfamília’ de diferentes isoformas moleculares (por exemplo, 20 

kDa, 22 kDa, 44 kDa e 66 kDa) que medeiam ações fisiológicas durante a recuperação em 

resposta ao estresse por exercício (KRAMER; RATAMESS; NINDL, 2017; BAUMANN, 1991; 

BAUMANN, 1999; WALLACE et al., 2001). 

A secreção hipofisária de GH tem controle hipotalâmico, exercido pelo GHRH 

(hormônio liberador do GH), somatostatina e em menor intensidade pela ghrelina. O GHRH e 

a ghrelina estimulam a secreção de GH atuando mediante receptores específicos distintos 

acoplados à proteína G, enquanto a somatostatina exerce ação inibitória (MARTINELLI 

JUNIOR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008; MARTINELLI JUNIOR; AGUIAR-

OLIVEIRA, 2005; ROSICKA et al., 2002). 

Em resposta ao GH, o IGF-I, um hormônio anabólico e metabólico, é liberado pelo 

fígado na circulação sistêmica, além da produção hepática o IGF-I também é produzido na 

maioria dos órgão e tecidos do organismo. Ademais, diversas células possuem receptores de 

IGF-I, dessa forma, constata-se que essa molécula tem funções autócrinas, parácrinas e 

endócrinas (NINDL; PIERCE, 2010; MARTINELLI JUNIOR; CUSTÓDIO; AGUIAR-

OLIVEIRA, 2008). 

O IGF-I é responsável por respostas celulares metabólicas, mitogênicas e anabólicas, 

seus efeitos incluem ativação, proliferação, sobrevivência e diferenciação de células-satélite, 

estimulação da captação de aminoácidos e síntese de proteínas e hipertrofia muscular, 

mielinização neuronal, brotamento axonal e reparação de danos, redução da resposta 

inflamatória crônica, aumento na utilização de ácidos graxos livres e aumento da sensibilidade 

à insulina mediante ligação ao receptor e subsequente sinalização intracelular e metabolismo 

da glicose (KRAMER; RATAMESS; NINDL, 2017; KRAEMER et al., 2020). 

O exercício físico intenso proporciona aumento da secreção do GH e, consequentemente, 

maior produção de IGF-I; apesar disso, foi observado que em uma situação extrema de um 

período árduo de treinamento militar, mesmo com a amplificação do GH houve queda nos 

níveis de IGF-I. Com estes dados, os autores concluíram que o declínio do IGF-I foi, 

provavelmente, em razão da resistência do GH no fígado, resultado da adaptação do organismo 

frente à depleção dos estoques de carboidrato (NINDL et al., 2006). 

Em um estudo de 2011 que examinou o IGF-I circulante e os resultados de 

condicionamento físico em 846 soldados finlandeses, o IGF-I circulante foi associado a níveis 
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mais altos de condicionamento aeróbico e resistência muscular, mas não à força muscular ou 

massa livre de gordura (NINDL et al., 2011).  

Por atuar na remodelação muscular e hipertrofia após o treinamento, o IGF-I é 

considerado um biomarcador metabólico e anabólico, ou seja sua aferição sérica serve de 

análise para o etendimento das mudanças fisiológicas causadas por diversas situações 

estressantes ao organismo como o cansaço excessivo, treinamento intenso e nutrição deficiente; 

vale ressaltar que essas situações são muito comuns no ambiente militar (NINDL et al., 2003; 

REDD et al., 2017). 

Sendo assim, relatos transversais acerca da associação entre IGF-I circulante e 

condicionamento aeróbico, sugeriram que o IGF-I pode ser considerado um biomarcador de 

saúde e condicionamento físico e um importante mediador dos resultados do exercício. Devido 

à complexidade que rege o sistema IGF-I são necessárias mais pesquisas para entender 

completamente o papel preciso que o IGF-I tem na mediação da recuperação pós-exercício  

(ELIAKIM et al., 2010; NINDL; PIERCE, 2010; NINDL et al., 2011).  

 

3.2.2 SHBG, testosterona e cortisol 

 

Estudar as concentrações basais de testosterona, cortisol e globulina de ligação aos 

hormônios sexuais (SHBG),  é importante pois sua medição está relacionada a efeitos positivos 

na composição corporal e no desempenho físico, além disso a inadequação desses valores já foi 

relacionada a riscos à saúde como as doenças cardiovasculares (NINDL et al., 2001; SU; PARK; 

HSIEH, 2014).  

A SHBG é uma glicoproteína  que atua como uma proteína de transporte para 

hormônios esteroides sexuais; ela é produzida localmente nos testículos, útero e cérebro, mas a 

maior parte de sua produção ocorre no fígado; os níveis séricos de SHBG em humanos 

normalmente variam de 10 a 56 nmol /L (KHOSLA, 2006; GOLDMAN et al., 2017). 

Desde sua descoberta, a SHBG foi reconhecida como a proteína de ligação de alta 

afinidade para a testosterona. A hipótese é que apenas os esteroides livres que não são ligados 

por proteínas se difundem passivamente através das membranas plasmáticas das células e que 

os esteroides que estão fracamente e não especificamente ligados à albumina também são 

acessíveis aos tecidos apesar de precisarem se dissociar da albumina antes de se difundirem nas 

células para exercerem suas atividades (MENDEL, 1989; HAMMOND, 2016). 
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A testosterona total se refere à soma das concentrações de testosterona ligada e não 

ligada à proteína na circulação. Já a fração de testosterona circulante que não está ligada a 

nenhuma proteína plasmática é denominada de  testosterona livre (GOLDMAN et al., 2017). 

A testosterona é um hormônio anabólico primário com influência anabólica amplamente 

ditada principalmente pela sinalização genômica, ativação de células satélite, interação com 

outras vias de sinalização anabólica, regulação positiva ou regulação negativa do receptor de 

andrógeno, além de exercer papeis potenciais em coativadores e atividade transcricional 

(VINGREN et al., 2009). 

Entre os locais de síntese da testosterona estão a zona reticular do córtex adrenal, ovários 

e músculo esquelético. Além disso, no homem, ela é sintetizada a partir do colesterol nas células 

Leydig dos testículos sob controle do eixo hipotálamo-hipófise-gônada (SATO; IEMITSU, 

2015; SATO et al., 2014). 

Ao ser liberada na circulação, a testosterona é transportada principalmente pela SHBG 

cerca de 44 a 60%, e em menor proporção ligada à albumina ou outras proteínas. A testosterona 

livre é absorvida pelos tecidos para ligação aos AR e mediação dos processos de recuperação. 

As concentrações de SHBG influenciam a capacidade de ligação da testosterona e a magnitude 

da testosterona livre disponível para difusão através da membrana celular (VINGREN et al., 

2008). 

Estudos indicam que a testosterona é alterada conforme a intensidade e duração do 

exercício; em exercícios de alta intensidade e curta duração é possível observar o aumento da 

testosterona, já em exercícios de longa duração, como o realizado por militares de elite em suas 

missões, é encontrada uma queda dos níveis de testosterona que pode demorar até 24 horas para 

se normalizar (FOSS; KETEYIAN; FOX, 1998; FRY; KRAEMER; RAMSEY, 1998). 

Além dos hormônios anabólicos, os glicocorticoides, principalmente o cortisol, têm 

profunda influência no músculo esquelético humano. Em condições fisiológicas estáveis, o 

cortisol circulante exibe um ritmo circadiano com pico pela manhã, diminuindo lentamente ao 

longo do dia, e atingindo níveis mais baixos por volta da meia-noite (SHEFFIEL-MOORE; 

URBAN, 2004; CHAN; DEBONO, 2010). 

Os níveis endógenos de cortisol são regulados em nível sistêmico pelo HPA e em nível 

tecidual pela ação das enzimas 11β-hidroxiesteroide desidrogenase; dessa forma é mantida a 

homeostase dos glicocorticoides. Apesar disso, a resposta celular aos glicocorticoides pode 

variar de acordo com a exposição ao estresse (HSU; DEFRANCO, 1995; POLMAN et al., 

2012). 
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Os glicocorticoides geram uma resposta metabólica ao estresse, semelhante àquela para 

a hipoglicemia, de aumento dos níveis de glicose no sangue por meio da gliconeogênese 

hepática. Essa ação tem componentes associados ao estresse que se opõem aos efeitos de outros 

hormônios como o GH e a insulina (EXTON, 1987). 

Os substratos utilizados para a gliconeogênese são, principalmente, os aminoácidos 

liberados pelo músculo e outros tecidos periféricos e o glicerol liberado pelo tecido adiposo; 

além disso, outra resposta dos glicocorticoides ao estresse é a estimulação da síntese de 

glicogênio hepático (SAPOLSKY; ROMERO; MUNCK, 2000). 

A ação catabólica do cortisol contribui de maneira antagônica à da testosterona para a 

remodelação do tecido muscular . Sendo o cortisol, frequentemente, usado como um marcador 

para overtraining agudo e estresse excessivo em treinamento militar, uma vez que os altos 

níveis de cortisol diminuem a síntese esquelética de IGF-I interferindo então nos processos 

anabólicos que promovem hipertrofia muscular, afetando negativamente o desenvolvimento de 

força (BOSCO; TIHANYI; VIRU, 1996; TANSKANEN et al., 2011). 

 

3.2.3 Creatina quinase 

 

A enzima creatina-quinase (CK) tem a função de fosforilação da creatina e participa 

ativamente do metabolismo energético de vários tecidos, incluindo o tecido muscular. Após o 

exercício ou lesão muscular, ela é rapidamente liberada na corrente sanguínea e sua atividade 

atinge o pico cerca de 4 a 12 horas após sua liberação (SANTIAGO, 2013). 

A CK está envolvida em uma infinidade de processos bioenergéticos; ela é expressa em 

altos níveis em células com alta necessidade de energia, como células esqueléticas, cardíacas e 

musculares lisas, entre outras. A CK desenvolve sua função predominante nas células 

musculares, onde ela atua na regeneração da Adenosina Trifosfato (ATP) auxiliando assim na 

oferta da energia necessária para a contração muscular (WALLIMANN et al., 2007; 

WALLIMANN et al. 2011). 

A CK é um importante marcador de dano muscular proveniente do alto grau de 

intensidade de esforços físicos e, possivelmente, de lesões causadas por impactos corporais no 

treinamento. Além disso, a CK sérica é o marcador diagnóstico mais confiável da rabdomiólise, 

patologia que se não tratada pode levar à lesão renal aguda e até mesmo a parada cardíaca 

(BARTONE et al., 2008; CARVALHO; MARA, 2010). 

Segundo o Relatório das Forças Armadas dos EUA “Update: Exertional rhabdomyolysis, 

active componente, U.S. Armed Forces, 2016-2020” (2021), as taxas brutas de rabdomiólise 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.01005/full#B11
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.01005/full#B65
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por esforço atingiram um pico em 2018 (42,9 por 100.000 militares/ano) e depois caíram em 

2020 (37,8 por 100.000 militares/ano); essa patologia pode apresentar consequências graves 

como a insuficiência renal e até mesmo o óbito. 

 

3.2.4 Glicemia, insulina e hemoglobina glicada  

É conhecida a importância da nutrição para a recuperação e desempenho esportivo, 

sendo o carboidrato um macronutriente de especial interesse, por proporcionar notável melhora 

do desempenho. Em exercícios de alta intensidade, o carboidrato é o principal substrato 

energético sendo, portanto, a depleção de glicogênio considerada  importante fator limitante 

para a performance esportiva (THOMAS; ERDMAN; BURKE, 2016). 

Alto consumo de carboidratos exógeno durante o exercício (cerca de 78-90 g/h) facilita 

o desempenho por meio da preservação do glicogênio hepático, evitando um episódio de 

hipoglicemia, bem como levando à manutenção de altas taxas de oxidação de carboidratos, o 

que permite maior intensidade de exercício. Dessa maneira, a ingestão de carboidratos mantém 

níveis mais elevados de insulina e, essa resposta hormonal estimula a captação e 

armazenamento de carboidrato nos tecidos (CERMAK; van LOON, 2013; MATA; et al., 2019). 

A insulina é um dos hormônios anabólicos mais conhecidos; ela é essencial para a 

manutenção da homeostase da glicose e do crescimento e diferenciação celular. Para isso, ela 

age de diferentes modos - reduz a produção hepática de glicose, via diminuição da 

gliconeogênese e glicogenólise; aumenta a captação periférica de glicose, principalmente nos 

tecidos muscular e adiposo e, estimula o armazenamento de gordura pela ativação da enzima 

lipase de lipoproteína (CARVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 2002). 

A ingestão de carboidratos estimula o pâncreas a produzir insulina, sendo esse 

nutriente a fonte preferida de combustível em exercícios de intensidade moderada a alta, já que 

a taxa de produção de energia provinda desse macronutriente é maior do que a dos ácidos graxos. 

Vale ressaltar que o corpo humano é capaz de consumir grandes quantidades de carboidrato 

sem a necessidade de armazená-lo como gordura (ROMIJN et al., 1993; MUL et al., 2015). 

Além da glicose sanguínea, há outras fontes de substratos importantes para a produção 

de energia nos músculos esqueléticos como, por exemplo, o glicogênio muscular, os ácidos 

graxos livres do plasma e os triglicerídeos intramusculares. Em jejum e durante exercícios de 

baixa intensidade, a maior parte da energia necessária ao músculo é fornecida pela oxidação 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/carbohydrate-metabolism
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/triglycerides
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de ácidos graxos livres que são predominantemente derivados do plasma (BAAK, 1999; MUL 

et al., 2015). 

A insulina e o IGF-I parecem trabalhar juntos para manter os níveis normais de 

glicose. Foi reconhecido que o IGF-I pode exercer efeito de coordenação na homeostase da 

glicose, especialmente na ausência de insulina, por exemplo, no estado de jejum. Apesar disso, 

no estado de jejum é observado também aumento da proteína de ligação 1 ao IGF (IGFBP-1); 

à vista disso, acredita-se que a IGFBP-1 também participe da modulação da homeostase da 

glicose, já que seu aumento leva à diminuição da biodisponibilidade do IGF-I (MARTINELLI 

JUNIOR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008; KHALID et al., 2020). 

Dessa forma, é possível observar que a IGFBP-1 inibe os efeitos metabólicos e de 

crescimento do IGF-I e tem correlação positiva com a secreção de insulina, e negativa com a 

secreção de hormônio do crescimento (GH). Já a proteína de ligação 3 ao IGF (IGFBP-3) tem 

correlação positiva com a secreção de GH e estado nutricional (BERNARDINI et al., 1992) 

Sendo assim, entende-se que durante o exercício de intensidade moderada, cerca de 

metade da energia total utilizada é aquela provinda da oxidação dos carboidratos, derivada tanto 

da glicose sanguínea quanto do glicogênio muscular. Já em exercícios de alta intensidade, a 

contribuição da oxidação de carboidratos é ainda maior, chegando a fornecer dois terços da 

necessidade total da energia (SIDOSSIS et al., 1996; WOLFE, 1998; MUL et al., 2015). 

Portanto, é de vasta importância entender o funcionamento do metabolismo dos 

carboidratos para proporcionar melhor desempenho físico aos soldados. Segundo o “The 

International Expert Committee” (2009), a análise da glicemia em jejum reflete uma medida 

pontual da quantidade de glicose presente no sangue no momento da coleta. Já a hemoglobina 

glicada é capaz de demonstrar o controle glicêmico em longo prazo. Juntamente com a análise 

dos exames citados acima, a dosagem da insulina ajuda a entender a presença de resistência à 

insulina. 

 

3.2.5 Sódio, potássio e cálcio 

 

As atividades de esforço físico de longa duração em climas quentes expõem o indivíduo 

às doenças relacionadas ao calor, sendo importante o diagnóstico do estado de hidratação nesse 

contexto. As atividades do Bope-RJ incluem esforço de longa duração em ambientes com 

temperaturas muito quentes o que sugere risco para a perda de eletrólitos como o sódio e o 

potássio (CARVALHO; MARA, 2010). 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/free-fatty-acids
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 O suor contém cerca de 30 a 60mEq/litro de sódio e 8 a 15mEq/litro de potássio, ao 

considerar as concentrações plasmáticas de ambos se conclui que a perda relativa de potássio é 

bem superior à de sódio. No entanto, pelo fato de haver grande concentração de potássio no 

meio intracelular, há a facilidade em sua reposição, o que não ocorre com o sódio, que depende 

essencialmente da fonte exógena (CARVALHO; MARA, 2010). 

O potássio é o principal cátion do líquido intracelular; está presente em pequenas 

quantidades no líquido extracelular. Junto ao sódio, ele está envolvido na manutenção do 

equilíbrio hídrico normal, equilíbrio osmótico e equilíbrio ácido-base e, principalmente 

eletrolítico. Em animais foi observado que as concentrações séricas de potássio tendem a 

declinar quando há treinamento intenso de maneira constante (CLARK, 1998; ROSE; 

HODGSON, 1982). 

O sódio é o íon predominante do líquido extracelular, portanto regula o tamanho desse 

compartimento, bem como o volume do plasma sanguíneo. No metabolismo da água, o sódio 

desempenha papel hidratante e favorece o entumescimento dos coloides dos tecidos. Sendo 

assim, na regulação do equilíbrio ácido-básico, o sódio é o agente alcalinizante (FERREIRA 

JÚNIOR, 2000). 

O sódio em forma de solução mantém a hidratação, melhora a termorregulação e a 

função cardiovascular. Visto isso, ele deve ser ingerido antes, durante e depois do trabalho 

físico, especialmente em ambientes quentes e úmidos. A elevação dos níveis de sódio sérico é 

indicativa da diminuição de água livre. Já a diminuição da concentração sanguínea de sódio 

pode ser atribuída à perda desse elemento pelo suor, por exemplo (ROBERGS; ROBERTS, 

2002; ROSE et al., 1980). 

Já o cálcio é o eletrólito mais abundante no organismo, 99% do cálcio do corpo está 

presente no meio intracelular, participando da formação de ossos e dentes, o restante (1%) está 

no meio extracelular. A manutenção das concentrações de cálcio nos fluidos extracelulares é 

essencial, uma vez que o cálcio está envolvido em inúmeras funções, como divisão celular, 

contração dos músculos, secreção de hormônios e coagulação sanguínea, além disso, o cálcio 

melhora o balanço entre os íons sódio e potássio (FRANÇA; MARTINI, 2014).   
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 População e amostra 

 

Trata-se de um estudo transversal que visou observar a resposta endócrina e metabólica 

do organismo humano frente à rotina de trabalho de policiais militares de elite. Foram incluídos 

nesse estudo policiais militares pertencentes ao Bope-RJ com tempo de pelotão de três a 15 

anos, selecionados de forma não aleatória, por indivíduos voluntários, totalizando 75 sujeitos 

saudáveis do sexo masculino que foram divididos em dois grupos, sendo o grupo 1 (G1) 

composto por 47 (62,66%) soldados em momento de entrada para o turno de serviço e, o grupo 

2 (G2) composto por 28 (37,33%) soldados em momento de saída do turno de trabalho. Os 

participantes negaram o uso de medicamentos e suplementos alimentares. Não foram incluídas 

mulheres na pesquisa, já que elas não possuíam o curso de operações especiais e atuavam na 

unidade em cargos administrativos. 

 

4.2 Coleta de dados 

 

Posteriormente à explicação verbal e por escrito a respeito dos procedimentos adotados 

na pesquisa e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, os voluntários passaram 

por uma coleta de sangue, que foi realizada nas depêndencias do Bope-RJ, sendo os sujeitos do 

G1 abordados antes de iniciarem o turno de serviço e do G2 após sairem do turno de trabalho, 

como exposto na Figura 3. O serviço dos sujeitos foi caracterizado por uma missão em ambiente 

de guerra urbana, sendo os sujeitos equipados com um total de 35kg de armamentos durante 

toda a missão, que teve um total de 12 horas de duração, visto que é aplicada no batalhão a 

escala 12x36, na qual os militares de elite são divididos em três equipes e cada uma delas 

trabalha por 12 horas e folga nas próximas 36 horas. 

 

Figura 3. Diagrama de coleta de dados para o estudo.  

 
Fonte: elaborado pela autora. 
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4.3 Coleta de sangue 

 

A coleta de sangue venoso foi realizada por um enfermeiro, via punção, através de 

acesso ao vaso sanguíneo pela face anterior do antebraço. A coleta foi realizada em uma sala 

localizada no próprio centro de treinamento dos policiais entre as 08h00 às 09h00. Antes do 

acesso, a região do braço, onde a coleta foi realizada, foi devidamente higienizada com etanol 

a 70%. Foram coletados 5 mL de sangue de cada indivíduo em tubos com anticoagulante 

(EDTA) para obtenção de plasma, e, 5 mL em tubos sem adição de anticoagulante para 

aquisição do soro, que foram armazenadas entre 0 e 4ºC imediatamente após o procedimento. 

Posteriormente, as amostras foram centrifugadas entre 0 e 4ºC a 1200 rpm por 12 minutos para 

separação do plasma e do soro. Uma vez completada essa etapa, o plasma e o soro foram 

retirados do tubo de coleta e armazenados em tubos de 1,5 mL para posterior congelamento a -

80ºC para as dosagens descritas a seguir. O conteúdo restante dos tubos de coleta foi descartado 

em lixo biológico (resíduo classe A) o qual foi coletado para descarte final por empresa 

especializada. 

 

4.4 Imunoensaios 

 

4.4.1 Determinação sérica de GH e IGF-I 

 

A quantificação das concentrações séricas de GH e IGF-I foi realizada por ensaios 

imunocolorimétricos específicos (ELISA), utilizando-se kit comercial (DSL, Diagnóstic 

Systems Laboratories, USA) e as concentrações séricas foram dadas em ng/mL. Todas as 

dosagens foram realizadas em apenas um ensaio com CVa intraensaio de 4,5%.  

 

4.4.2 Determinação da concentração de cortisol plasmático 

 

Para a determinação quantitativa do cortisol nas amostras colhidas dos policiais foi 

utilizado o kit comercial Cortisol Coat-A-Count da DPCMedlab® (São Paulo, Brasil) e as 

concentrações séricas foram dadas em µg/dL. Trata-se de um procedimento de 

radioimunoensaio em fase sólida na qual foi utilizado um contador de radiação gama, modelo 

Automatic Gamma Counter Wallac Wizard da Perkin Elmer® (Waltham, EUA). Todas as 

dosagens foram realizadas em apenas um ensaio com CVa intraensaio de 6%.  
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4.4.3 Determinação da concentração de insulina, glicemia e hemoglobina glicada 

 

As dosagens de insulina foram realizadas por meio de radioimunoensaio de fase sólida, 

utilizando o kit comercial Coat-A-Count (Siemens, USA). As concentrações séricas foram 

dadas em µIU/mL e o limite de detecção do método foi de 1,2µIU/mL. Todas as dosagens foram 

realizadas em apenas um ensaio com CVa intraensaio de 5,8%.  

A determinação de glicemia foi realizada através do método da glicose-oxidase, em 

aparelho automatizado Glucose Analyser 2 (Beckman Instruments, Inc., Fullerton, Ca, EUA) e 

as concentrações séricas foram dadas em mg/dL. Os valores de hemoglobina glicada foram 

encontrados por meio da cromatografia de troca iônica realizada com o kit Doles. 

 

4.4.4 Determinação da concentração de SHBG, testosterona total e livre 

 

As dosagens de SHBG foram realizada pelo método de quimioluminescência, segundo 

kit específico, a de testosterona total foi realizada no soro pelo método de 

eletroquimioluminescência, seguindo as especificações do kit Bio System, sendo a técnica 

desenvolvida no aparelho Elecsys 2010 (Roche Diagnóstica). As concentrações séricas foram 

dadas em nmol/L para SHBG e ng/mL para testosterona total. Por fim, a testosterona livre foi 

encontrada pelo cálculo baseado nos valores de testosterona total e SHBG, e as concentrações 

séricas foram dadas em pg/mL. Todas as dosagens foram realizadas em apenas um ensaio com 

CVa intraensaio de 5,2%.  

 

4.4.5 Determinação das concentrações de sódio, potássio, cálcio e creatina quinase 

 

Os valores de sódio, potássio e cálcio foram encontrados pela metodologia de eletrodo 

seletivo com auxílio do equipamento Architect. A CK foi dosada pelo método N Acetil Cisteína 

(IFCC), com auxílio do equipamento Architect, segundo orientações da bula do fabricante. 

 

4.5 Considerações estatísticas 

 

4.5.1 Gerenciamento dos dados coletados 

 

Os dados foram inseridos em uma plataforma do Microsoft Excel e analisados no 

software IBM SPSS (25,0, Armonk, New York, IBM Corporation). Para os casos em que se 
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verificou a presença de outliers de mensuração para alguma das variáveis, os valores foram 

substituídos pela média/mediana de valores da respectiva variável dentro do mesmo grupo de 

estudo. Dessa forma, os casos puderam ser mantidos na avaliação de todas as variáveis, ao invés 

de serem descartados, o que prejudicaria a amostra final do estudo. Para as análises inferenciais, 

inicialmente foi realizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, observando que as variáveis 

‘idade’, ‘IGF-I’ e ‘potássio’ possuíam distribuição do tipo normal e as demais distribuição do 

tipo não normal. 

 

4.5.2 Plano de análise dos dados 

 

Para as variáveis de distribuição normal foi realizado o teste de Levene, seguido do 

teste t-Student na comparação dos grupos G1 (soldados no início da jornada de trabalho) e G2 

(soldados ao final da jornada de trabalho) e, para as variáveis de distribuição do tipo não normal 

as comparações entre os grupos foi realizada por meio do teste de Mann-Whitney U. 

 Após a realização dos testes de comparação de médias/medianas, foi realizado o 

cálculo do tamanho do efeito (effect size = d de Cohen) para todas as comparações, bem como 

o cálculo do poder do estudo a partir desses parâmetros, que indicou poder maior que 80%, 

sugerindo que os resultados do presente estudo podem ser extrapolados para populações 

similares às estudas nessa pesquisa (Cohen, 2013). 

Sequencialmente procedeu-se uma análise por regressão logística para avaliação das 

chances de alterações nos parâmetros sanguíneos das dosagens no grupo G2, comparado ao 

grupo G1 (categoria de referência). Para todas as análises adotou-se um nível de significância 

de 5%.  

 

4.6 Considerações éticas 

 

O projeto foi submetido para análise no Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 

Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP-USP), com o seguinte número CAAE: 

06863319.0.0000.5659. Foi garantida a confiabilidade das informações prestadas para todos os 

participantes que forneceram consentimento livre e esclarecido. 
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5 RESULTADOS 

 

Foi avaliado, para as variáveis de interesse, um total de 75 soldados, sendo 47 (62,66%) 

em momento do início da jornada de trabalho e 28 (37,33%) soldados ao final da jornada de 

trabalho. A distribuição dos valores das variáveis de interesse coletadas para os grupos de 

estudo e a comparação desses grupos para cada uma das variáveis estão descritos na Tabela 1.  

A caracterização de ambos os grupos é descrita a seguir, por média (±desvio-padrão) ou 

por mediana (valor mínimo; máximo): G1 37 (±6,63) anos de idade, 81,10 (74,50; 86,20) kg de 

massa corporal, 1,77 (1,72; 1,80) metros de estatura e IMC igual a 26,12 (24,76; 27,41) kg/m²; 

G2 36 (±5,19) anos de idade, 79,50 (75,00; 81,95) kg de massa corporal, 1,72 (1,70; 1,77) 

metros de estatura e IMC de 26,50 (24,58; 27,53) kg/m².  

O peso e estatura dos militares de elite foram aferiados pela Nutricionista do batalhão 

na pesagem periódica realizada por eles mensalmente. Apesar da mediana para a estatura do 

G1 ser maior que a do G2, os valores de IMC dos grupos foram semelhantes, além disso, o 

tempo de pertencimento no batalhão dos sujeitos pertencentes aos grupos G1 e G2 foram 

homogêneos, o que permitiu compará-los. 

 

Tabela 1. Resultados descritivos para as variáveis de interesse, comparação entre os valores 

obtidos para as variáveis em cada um dos grupos e os respectivos tamanhos das diferenças entre 

eles. Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 2020. n=75.  

Variável 

Total (n=75) 

Média (±DP) 

Mediana 

(P25; P75) 

Grupo de estudo 

p-valor 
Effect 

size 

G1 (n=47) 

Média (±DP) 

Mediana 

(P25; P75) 

G2 (n=28) 

Média (±DP) 

Mediana 

(P25; P75) 

Peso 
79,50 

(74,90; 85,90) 

81,10 

(74,50; 86,20) 

79,50 

(75,00; 81,95) 
0,469 II 0,15 

Testosterona 

total 

556,33 

(465,25; 722,03) 

558,41 

(465,25; 738,17) 

550,24 

(464,09; 688,35) 
0,718 II 0,03 

Testosterona 

livre 

409,91 

(346,63; 458,62) 

397,00 

(341,25; 458,62) 

417,67 

(351,90; 460,95) 
0,518 II 0,18 

SHBG 
34,10 

(27,90; 42,47) 

35,30 

(28,37; 44,60) 

32,37 

(25,72; 39,89) 
0,246 II 0,18 

Cortisol 
11,39 

(±3,03) 

10,86 

(±3,01) 

12,27 

(±2,91) 
0,049 I 0,47 

CK 
227 

(157; 418) 

223 

(159; 361) 

207,5 

(149; 338) 
0,814 II 0,07 

GH 
0,07 

(0,00; 0,16) 

0,07 

(0,00; 0,16) 

0,07 

(0,00; 0,13) 
0,996 II 0,00 

IGF-I 
204,13 

(±47,11) 

202,45 

(±42,35) 

206,94 

(±54,91) 
0,712 I 0,09 

Potássio 4,33 4,37 4,26 0,323 I 0,24 
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(±0,45) (±0,44) (±0,46) 

Sódio 
142,00 

(142,00; 143,00) 

143,00 

(142,00; 143,00) 

142,00 

(141,25; 143,00) 
0,371 II 0,68 

Cálcio 
9,86 

(±0,40) 

9,88 

(±0,43) 

9,83 

(±0,35) 
0,599 I 0,12 

Glicemia 
67,00 

(60,00; 75,00) 

68,00 

(60,00; 75,00) 

65,50 

(60,00; 75,50) 
0,681 II 0,16 

Insulina 
6,20 

(4,70; 8,90) 

6,30 

(4,70; 8,90) 

5,75 

(4,47; 9,87) 
0,848 II 0,11 

Hemoglobina 

glicada 

5,32 

(±0,23) 

5,28 

(±0,22) 

5,39 

(±0,24) 
0,047 I 0,48 

Legenda: DP (Desvio-padrão); P25 (Percentil 25); P75 (Percentil 75); I (Teste t-Student); II (Teste de Mann-

Whitney). Nível de significância = 5%.   

  

Os dados da Tabela 1 demonstram haver diferença entre os grupos G1 e G2 para as 

variáveis ‘cortisol’ e ‘hemoglobina glicada’, sendo os níveis sanguíneos desses dois indicadores 

significativamente maiores no G2. Ainda de acordo com a Tabela 1, observa-se que os 

tamanhos de efeito nas diferenças entre os grupos G1 e G2 foram consideradas médias de 

acordo com Cohen (2013), estando entre 0,40 e 0,70.  

Na Tabela 2 têm-se os resultados da análise univariada por regressão logística para o 

desfecho ‘Grupo de estudo’, tendo como referência soldados ao final da jornada de trabalho, 

comparado aos soldados no início da jornada de trabalho. Dessa maneira, observa-se que os 

níveis sanguíneos de cortisol e hemoglobina glicada foram, respectivamente, 1,17 e 8,21 vezes 

maiores em G2 que em G1.  

 

Tabela 2. Resultados da análise por regressão logística na comparação entre os valores obtidos 

para cada um dos grupos de estudo. Rio de Janeiro-RJ, Brasil, 2020. n=75. 

Variável p-valor OR (IC95%) 

Peso 0,531 0,98 (0,93-1,03) 

Testosterona total 0,633 0,99 (0,99 – 1,00) 

Testosterona livre 0,879 1,00 (0,99 – 1,00) 

SHBG 0,269 0,97 (0,93 – 1,01) 

Cortisol 0,050 1,17 (1,01 – 1,38) 

CK 0,245 1,00 (0,99 – 1,00) 

GH 0,783 0,91 (0,47 – 1,76) 

IGF-I 0,688 1,00 (0,99 – 1,01) 

Potássio 0,320 0,57 (0,19 – 1,70) 

Sódio 0,221 0,79 (0,55 – 1,14) 

Cálcio 0,593 0,72 (0,22 – 2,33) 

Glicemia 0,420 0,98 (0,93 – 1,02) 

Insulina 0,290 0,95 (0,88 – 1,03) 

Hemoglobina glicada 0,050 8,21 (1,03 – 71,40) 
Legenda: OR (Odds Ratio); IC95% (Intervalo de confiança 95%). Regressão logística. Nível de 

significância=5%.  
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Para observar a adequação dos valores da média ou mediana para os indicadores 

avaliados no estudo estão expostos nas Tabelas 3 e 4 os valores de referência considerados 

normais para a população saudável. Sendo possível observar que todos se encontram adequados, 

exceto a testosterona livre que está aumentada, a glicemia que está abaixo do recomendado e a 

insulina que esta diminuída apenas para o G2. 

 

Tabela 3. Valores de referência do GH, testosterona total, testosterona livre, SHBG, cortisol, 

CK, glicemia, hemoglobina glicada sódio e potássio. 

Nome do indicador Valor de referência 

GH 0 a 4 ng/mL 

Testosterona total 18 a 39 anos: 400 a 1.080 ng/mL 

40 a 59 anos: 350 a 890 ng/mL 

≥ 60 anos: 350 a 720 ng/mL 

Testosterona livre ≥ 18 anos: 47 a 244 pg/mL 

SHBG 13 a 71 nmol/L 

Cortisol Pela manhã: 8,7 a 22,4 µg/dL 

À tarde: < 10 µg/dL 

CK 49 a 348 UI/L 

Sódio 136 a 145 mmol/L 

Potássio 3,5 a 5 mmol/L 

Cálcio 8,7 a 10,7 mg/dL 

Glicemia 70 a 99 mg/dL 

Insulina 6 a 27 µUI/mL 

Hemoglobina glicada < 5,7% 
Fonte: Adaptada de Williamson; Snyder, 2016. 

 

Tabela 4. Valores de referência do IGF-I. 

Idade (anos) Faixa central (95%) 

26 a 30 

31 a 35 

36 a 40 

41 a 45 

46 a 50 

51 a 55 

117 a 329 

115 a 307 

109 a 284 

101 a 267 

94 a 252 

87 a 238 
Fonte: Adaptada de Williamson; Snyder, 2016. 
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6 DISCUSSÕES 

 

O presente estudo foi capaz de elucidar que os fatores hormonais de militares de elite 

pertencentes ao Bope-RJ se mantêm estáveis, o que indica que esses sujeitos são altamente 

adaptados aos estressores físicos e psicológicos da profissão, o que é muito importante para o 

desempenho durante o treinamento e as missões. 

Como dito anteriormente, todos os indicadores bioquímicos analisados obtiveram 

valores semelhantes entre os grupos G1 e G2, havendo diferença apenas para as variáveis 

‘cortisol’ e ‘hemoglobina glicada’ que foram significativamente maiores no G2.  

Diferentemente dos achados dessa investigação, as pesquisas acerca do treinamento 

militar intensivo conduzidas no ambiente controlado da US Army Ranger School, que envolve 

múltiplos estressores como a privação de sono, restrição de energia e atividade física, 

documentaram reduções severas na testosterona e aumento nas concentrações de cortisol e 

SHBG (NINDL et al., 2013; FRIEDL et al., 2000; HENNING et al., 2014). 

Ambos os grupos analisados apresentaram níveis adequados de testosterona total, 

esperava-se que os indivíduos do G1 apresentassem valores normais de testosterona por estarem 

em descanso e os do G2 uma diminuição, já que esse é o resultado comumente encontrado na 

literatura após atividades intensas das forças especiais (LINDERMAN; O’HARA; ORDWAY, 

2020). 

É conhecido que as concentrações sanguíneas de testosterona têm seu pico pela manhã, 

entre as 6h00 e 8h00, sendo esse horário correspondente ao que foram realizadas as coletas do 

presente estudo, apesar disso, há evidências que demonstram que a realização de atividade física 

intensa no período noturno leva à diminuição do hormônio luteinizante e, consequentemente, 

uma diminuição da produção de testosterona livre e total nesse período (MCCALL et al., 1999). 

Uma provável explicação para a manutenção dos valores de testosterona e SHBG, entre 

os grupos G1 e G2, seja o fato das análises terem sido pontuais durante um dia normal de missão 

dos sujeitos, real life, visto que em pesquisas que acompanharam a rotina de treinamento 

durante duas a oito semanas de treinamento militar intensivo, envolvendo alto gasto de energia 

e ingestão calórica restrita, encontraram um declínio nos valores de testosterona e SHBG e um 

aumento do cortisol, associados à diminuição da massa corporal e diminuição da força física e 

desempenho (NINDL et al., 2007). 

Em relação aos valores de SHBG, diferente dos achados de Farina et al. (2017) que 

relataram aumento desses valores após uma missão militar, o presente estudo não verificou 
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alterações nesse parâmetro entre os grupos G1 e G2, estando os mesmos normais segundo a 

recomendação para adultos saudáveis. 

Um estudo com 800 soldados das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos 

constatou que valores adequados de SHBG estão correlacionados com melhor desempenho em 

vários exercícios físicos incluindo número de pull-ups, navegação terrestre e pista de obstáculos, 

além disso, os autores pontuaram que níveis baixos desse indicador são um fator de risco para 

síndrome metabólica, concluindo então que o SHBG pode ser um indicativo do nível de 

atividade física dos candidatos bem como um biomarcador de saúde metabólica (FARINA et 

al., 2019). 

Já os valores de cortisol do G2 foram maiores em comparação aos valores do G1, esse 

achado corrobora aos encontrados na literatura que predizem que o exercício físico é capaz de 

aumentar os níveis de cortisol. Além disso, este aumento pode estar relacionado com o estresse 

psicológico que a atividade laboral produz nestes soldados de elite, assim como foi observado 

nos soldados na Survive, Evade, Resist, Escape School que apresentaram um aumento drastico 

nos níveis de cortisol após a exposição ao estresse psicológico, passando por uma diminuição 

ao longo das 24 horas após o treinamento, chegando próximo aos níveis basais após esse tempo 

(GRUYS et al., 2005). 

Esse aumento de cortisol proporciona uma conversão dos aminoácidos componentes do 

tecido muscular em glicose para manter a necessidade de energia desse tecido, protegendo 

assim o organismo de uma resposta exagerada do sistema imunológico, esse efeito pode ser 

protetor momentaneamente, mas se mantido após o final do exercício irá atrapalhar a 

recuperação muscular e, consequentemente, a hipertrofia (SAPOLSKY; ROMERO; MUNCK, 

2000). 

Duclos, Gouarne e Bonnemaison (2003) encontraram que o exercício físico causa 

efeitos sobre a sensibilidade do tecido aos glicocorticoides o que demonstra a adaptação do 

HPA a aumentos repetidos e prolongados da secreção de glicocordicoides induzidos pelo 

exercício, isso poderia justificar o fato de os valores de cortisol do G2, apesar de serem maiores 

que do G1, ainda se encontrarem na faixa de adequação para o horário de coleta e faixa etária 

dos voluntários. 

Em relação ao perfil glicêmico dos sujeitos, foi observado que os níveis de glicemia e 

insulina encontrados para o G1 e G2 foram semelhantes, já a hemoglobina glicada estava 

significativamente aumentada no G2. Os valores de glicemia de ambos os grupos se 

encontravam diminuídos em relação ao valor de referência para esse exame bioquímico. Um 

estudo que analisou soldados com e sem estresse militar, não encontrou variação dos níveis de 
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glicose entre as duas intervenções (sendo 93,1 e 90,4 mg/dL, respectivamente), porém, diferente 

do presente estudo, os níveis encontrados eram adequados segundo a referência para adultos 

(NINDL, 2006). 

É sabido que os valores de hemoglobina glicada fornecem uma estimativa dos níveis de 

açúcar no sangue de um indivíduo nos últimos três meses, por isso o aumento significativo 

desse biomarcador no G2 pode ser reflexo dos hábitos de vida desses sujeitos e não somente 

um efeito da missão analisada no presente estudo (NITIN, 2010).  

Boer et al. (1980) mostraram que pode ocorrer o aumento da hemoglobina glicada, 

medida por cromatografia de troca iônica, em indivíduos com tolerância normal à glicose porém 

com presença de uremia, entre as causas de uremia podem ser citadas a desidratação, em que 

há uma redução da eliminação de ureia e, a dieta proteica alta, que pode levar a um aumento da 

produção de ureia. Visto isso, os hábitos alimentares podem ser uma possível causa da variação 

da hemoglobina glicada. 

O presente estudo não encontrou diferença significativa nos valores de insulina para o 

grupo referência, G1 e, o grupo que estava em incursão militar, G2, apesar disso o valor da 

mediana do G1 estava adequado porém próximo ao limite mínimo e a mediana do G2 estava 

abaixo da referência para esse indicador bioquímico, o que corrobora com achados da literatura 

que sugerem que o exercício físico diminui os níveis de insulina no sangue (KHALID, 2020). 

No que se concerne à medição da CK, a média de G1 e G2 se mostraram adequadas para 

a referência, no entanto, dois sujeitos pertencentes ao G2 apresentaram valores alarmantes de 

CK (1.091 e 2.884 UI/L) sem a presença de sintomas físicos sugestivos de rabdomiólise, como 

dores musculares, urina escurecida e edema. Mesmo com a ausência de sintomas, as elevações 

na CK sérica de três a cinco vezes o limite superior dos valores normais (~1.000 UI/L), são 

sugestivos do diagnóstico laboratorial de rabdomiólise, vale ressaltar que o diagnóstico precoce 

é fundamental para o tratamento da insuficiência renal aguda (KIM et al., 2016; SILVA et al., 

2021). 

Fatores secundários podem indicar a presença da rabdomiólise como os desequilíbrios 

hidroeletrolíticos, como o aumento dos níveis séricos de sódio e potássio e diminuição dos 

níveis de cálcio. Além da rabdomiólise, o desequilíbrio desses elementos podem causar diversos 

danos aos processos fisiológicos do corpo humano como, por exemplo, distúrbios 

gastrointestinais, neurológicos, entre outros (SHRIMANKER; BHATTARAI, 2020). 

No presente estudo, foram avaliados os valores séricos do sódio, potássio e cálcio, que 

se apresentaram adequados em ambos os grupos acompanhados. Apenas um dos sujeitos do 

grupo G2 que apresentou a CK elevada (2.884 UI/L) apresentou, também, aumento do valor do 
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potássio sérico (5,3 mmol/L). É importante a investigação integrada de diversos indicadores 

bioquímicos para fechar o diagnóstico de rabdomiólise, pois existe uma linha tênue entre esse 

diagnóstico e o dano muscular natural que acontece como adaptação ao treinamento de força 

(MAGALHÃES et al., 2018). 

Alguns autores apontam aumento do GH e a diminuição do IGF-I em ambientes 

militares operacionais, por isso o IGF-I é considerado por eles como um bom biomarcador para 

monitorar o estresse do treinamento (MARTINEZ-LOPEZ et al., 1993; NINDL et al., 2005).  

Um estudo que examinou 84 horas de esforço físico sustentado com restrição calórica 

(~1.600 kcal/dia) e de sono observou aumento do GH e declínio de IGF-I, segundo os autores 

o fígado não respondeu ao aumento do GH por não possuir condições satisfatórias para a 

produção de IGF-I, eles denominaram esse fenômeno de ‘resistência do fígado’ ao aumento da 

produção de GH (NINDL et al., 2006). 

Estudo realizado na Base Conjunta Lewis-McChord (Washington) e na Base Aérea de 

Eglin / Camp Rudder (Flórida) analisou o perfil hormonal de 23 voluntários e encontrou 

diminuição nos valores de IGF-I total (-38,7%) e livre (-41%) após a conclusão das oito 

semanas curso da US Army Ranger School (HENNING et al., 2014). 

Outro estudo realizado com os soldados já pertencentes ao US Army Ranger School 

acompanhou um período de 62 dias em que os sujeitos foram expostos ao alto gasto de energia 

diária, cerca de 4.000 calorias ao dia e baixo consumo alimentar com aporte calórico de 

aproximadamente 1.000 calorias ao dia, encontrou redução nos valores de testosterona, insulina 

e IGF-I após o período de intervenção (FRIEDL et al., 2000). 

A sensibilidade das respostas do eixo GH/IGF-I é também visível no treinamento 

esportivo; um estudo com jovens atletas de natação brasileiros observou os efeitos agudos e 

crônicos do treinamento, exibindo um comportamento bifásico ao longo da temporada, com 

presença de uma fase catabólica, com redução dos níveis de IGF-I no momento de treinamento 

intensivo, seguida por uma fase anabólica na qual as concentrações de IGF-I apresentaram 

aumento significativo como resposta à diminuição da intensidade de treinamento (TOURINHO 

FILHO et al., 2016).  

Nindl et al. (2001b), assim como o presente estudo, não encontraram nenhuma mudança 

nos valores de IGF-I em sua pesquisa; os autores relacionaram o ocorrido com o fato de a análise 

ser feita após um exercício físico agudo de resistência; dessa forma eles concluíram que 

exercícios agudos podem não alterar o valor do IGF-I, em contrapartida podem alterar as 

respostas de suas proteínas de ligação. 
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Há evidências de que o IGF-I exibe grande estabilidade no dia a dia, sendo as mudanças 

observadas no sistema IGF-I resultado da combinação do esforço físico com a privação do sono 

e a restrição de energia (NINDL et al., 2007). Considerando que os sujeitos analisados no 

presente estudo são militares de elite, que receberam um treinamento diferenciado para se 

tornarem membros do Bope-RJ e que fazem parte dessa instituição por pelo menos três anos, 

eles têm como parte de seu dia a dia o enfrentamento do perigo, isso pode justificar a 

estabilidade do eixo GH/IGF-I.  

Dessa forma, a relevância clínica e a importância prática do monitoramento do IGF-I 

consistem em seu papel essencial na estimulação da síntese de proteínas e manutenção da massa 

muscular. Monitorar o IGF-I e entender o significado de suas alterações em relação à realidade 

alimentar e de treinamento dos indivíduos é útil para identificar a necessidade de estratégias de 

intervenção de recuperação (NINDL et al., 2007; JONES; CLEMMONS, 1995). 
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7 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo acompanhou um dia de trabalho real de militares de elite 

pertencentes ao Bope-RJ, a fim de avaliar suas respostas endócrinas e metabólicas. Diferente 

do esperado não foram encontradas alterações entre os grupos para os indicadores analisados, 

exceto para cortisol e hemoglobina glicada em que houve diferença estatística, apesar disso, 

esses valores estavam adequados para os padrões de referência. 

Os hormônios são responsáveis pela rede de comunicação integrada de modulação e 

sinalização celular, visto isso, os achados do presente estudo evidenciaram que o público 

investigado tem capacidade fisiológica de se ajustar ao estresse operacional a que foi imposto.  

Foram observadas algumas perspectivas importantes para futuras investigações com 

esse público, descritas a seguir, acompanhar uma intervenção de longa duração para caracterizar 

de forma crônica a resposta do eixo GH/IGF-I, assim como as proteínas de ligação ao IGF; 

investigar a resposta glicêmica desses sujeitos já que todos os indicadores desse caráter 

apresentaram-se diminuidos para os padrões de adequação e excogitar a CK e o risco de 

rabdomiólise nesse público, visto que dois sujeitos apresentaram valores muito aumentados. 
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