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RESUMO 

TALARICO NETO, Thomaz. Cinética do IGF-I e da IGFBP-3 frente ao treinamento 

militar de campo em recrutas da força aérea brasileira. 2022. 50 f. Dissertação (Mestrado 

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

Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

A formação de um militar deve abranger diversos fatores, dentre eles, o preparo físico para 

situações estressoras, comumente vivenciadas durante suas carreiras. Este tipo de treinamento 

específico coloca em prática situações de combate e de sobrevivência, que exigem muito do 

organismo, e podem causar mudanças nos padrões endócrinos dos sujeitos. O IGF-I vem 

ganhando bastante notoriedade no treinamento militar, principalmente por ser 

responsivo/sensível ao déficit energético, situação comumente vivenciada no treinamento 

militar específico. Desta feita, o presente estudo teve como objetivo avaliar a cinética do IGF-

I e da IGFBP-3 em 3 momentos: Momento 1 – basal (semana controle); Momento 2 - após 

treinamento específico militar de campo; e Momento 3 – uma semana após o treinamento 

específico (semana controle). Participaram do estudo 12 soldados, membros em formação da 

escola de infantes da Academia das Forças Aéreas – AFA  que foram acompanhados durante 

os três momentos citados. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva (média, 

desvio padrão, máximo e mínimo). Para comparação de médias foi utilizada estatística não-

paramétrica  com um valor de p<0,05. Para as principais medidas do estudo (IGF-I e IGFBP-3) 

foi utilizado a ANOVA de Friedman para medidas repetidas. Posteriormente, utilizou-se o 

teste de Wilcoxon para comparar as medidas aos pares (momentos 1 e 2; 1 e 3; 2 e 3). O effect 

size foi calculado pela proposta de Rosenthal (1991), O principal achado deste estudo foi 

verificar a cinética bifásica de IGF-I e da IGFBP-3 nos três momentos observados, ou seja, 

uma queda significativa a partir do momento 1 (basal - IGF-I: 189 ng / ml e IGFBP-3: 4,71 

mg / l) até o momento 2 (imediatamente após o treinamento militar - IGF-I: 162ng / ml e 

IGFBP-3: 4,08 mg / l), e recuperação subsequente desses marcadores, com um aumento 

significativo do momento 2 (imediatamente após o treinamento militar) para o momento 3 (a 

semana após o treinamento militar - IGF-I: 199 ng / ml e IGFBP-3: 4,96 mg / l). Pode se 

concluir que os níveis de IGF-I e IGFBP-3 respondem rapidamente aos estímulos causados 

por treinamento militar, especialmente após treinamento de campo específico, no entanto, os 

mesmos marcadores retornam rapidamente aos seus valores basais após o término deste tipo 

de treinamento, simplesmente seguindo a rotina diária do batalhão nas semanas de controle, 

sem a necessidade de intervenção específica. 



 

 

Palavras-chave: Fator de Crescimento Similar a Insulina I, IGFBP-3, Estresse Fisiológico, 

Medicina Militar, Militares. 



 

 

ABSTRACT 

TALARICO NETO, Thomaz. Kinetics of IGF-I and IGFBP-3 in response to military field 

training in brazilian air force recruits. 2022. 50 f. Dissertation (Master in Science) – 

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

Preto, 2022. 

 

The formation of a military must cover several factors, among them, the physical preparation 

for stressful situations, commonly experienced during their careers. This type of specific 

training puts into practice combat and survival situations, which demand a lot from the 

organism, and can cause changes in the subjects' endocrine patterns. The IGF-I has gained a 

lot of notoriety in military training, mainly because it is responsive/sensitive to energy deficit, 

a situation commonly experienced in specific military training. Therefore, this study aimed to 

assess the kinetics of IGF-I and IGFBP-3 using three moments in time: moment 1 – basal 

(control week); moment 2 – after specific military field training; and moment 3 – one week 

after the specific training (control week). Twelve soldiers took part in the study, all of whom 

were male and undergoing training at the Air Forces Academy (AFA) infants’ school. Data 

were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation, maximum and 

minimum). For comparison of means, non-parametric statistics were used with a value of 

p<0.05. For the main measures of the study (IGF-I and IGFBP-3), Friedman's ANOVA for 

repeated measures was used. Subsequently, the Wilcoxon test was used to compare 

measurements in pairs (moments 1 and 2; 1 and 3; 2 and 3). The effect size was calculated by 

the proposal of Rosenthal (1991). The main finding of this study was it verified the biphasic 

kinetics of both IGF-I and IGFBP-3 at the three moments observed, that is, a significant drop 

from moment 1 (basal – IGF-I: 189 ng/ml and IGFBP-3: 4,71 mg/l) to moment 2 

(immediately after military training – IGF-I: 162 ng/ml and IGFBP-3: 4,08 mg/l), and 

subsequent recovery of these markers, with a significant increase from moment 2 

(immediately after military training) to moment 3 (a week after military training – IGF-I: 199 

ng/ml and IGFBP-3: 4,96 mg/l). It can be concluded that IGF-I and IGFBP-3 levels respond 

quickly to the stimuli caused by military training, especially after specific field training, 

however, the same markers quickly return to their basal values after this type of training 

finishes, by merely following the daily routine of the battalion in the control weeks, with no 

specific intervention being necessary. 

 

 



Keywords: Insulin-Like Growth Factor I; IGBBP-3; Physiological Stress; Military Medicine; 

Military. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A formação de um militar de elite deve abranger diversos aspectos que fazem parte 

de sua formação. Disciplina, preparo físico, resiliência (psicológica e física) são fatores 

determinantes para o sucesso de sua atividade laboral (NINDL et al., 2007a). 

Dito isto, para alcançar esta excelência o treinamento deve ser árduo. São necessárias 

atividades específicas, que coloquem a prova todas estas características supracitadas. Logo, 

treinamentos próximos a sua realidade, como os de selva e os de campo, são comuns, visando 

aproximá-los ao máximo de situações que podem ser vivenciadas durante suas carreiras 

(FRIEDL et al., 2000; NINDL et al., 1997). 

Neste tipo de treinamento, como os de campo, alguns estressores são comumente 

utilizados, como por exemplo: a restrição de sono, restrição alimentar, alto nível de demanda 

física/energética, pressão psicológica e cobrança para realização das atividades com êxito 

(FORTES et al., 2011; GOMEZ-MERINO et al., 2004; NINDL et al., 1997). 

Sendo assim, o treinamento de campo militar pode acarretar diversas alterações 

fisiológicas, dentre elas, mudanças no sistema endócrino dos participantes, uma vez que o 

organismo tentará se flexibilizar para tornar possível o suprimento de energia até a conclusão 

do treinamento, e para isso, realizará alguns ajustes nos padrões de liberação hormonal 

(GOMEZ-MERINO et al., 2004). 

 Diante deste panorama, estudos tem sido realizados, a fim de avaliar a cinética do 

Eixo GH/IGF-I (ALEMANY et al., 2008; NINDL et al., 2003b, 2006, 2007b), um conjunto de 

fatores de crescimento, receptores e proteínas de ligação, que auxiliam no crescimento 

somático e tecidual em diversas espécies (MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-

OLIVEIRA, 2008). 

Dentre os hormônios deste eixo, o IGF-I vem ganhando bastante notoriedade no 

treinamento militar, principalmente por ser responsivo/sensível tanto ao déficit energético, 

como a uma ingestão inadequada de proteínas, situações comumente vivenciadas nos 

treinamentos militares específicos (CLEMMONS et al., 1981; FRYSTYK et al., 1999; 

NINDL et al., 2007b; OSTER et al., 1995). 

O déficit energético parece ser o principal fator ligado as respostas do IGF-I, sendo 

que neste ambiente, a magnitude do déficit energético é alcançada pela baixa ingestão calórica 

e altos gastos energéticos devido às atividades que os mesmos exercem (ALEMANY et al., 

2008; GOMEZ-MERINO et al., 2004; NINDL et al., 2007b). 
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 Ainda, com o auxílio das proteínas de ligação do IGF-I, o entendimento do estresse 

no organismo se torna mais compreensível. A IGFBP-3 é a proteína de ligação mais 

abundante deste eixo, e é conhecida por potencializar ou inibir as ações do IGF-I (dependendo 

do local em que atua), contudo, em uma situação de treinamento militar, seus valores podem 

apresentar quedas (GOMEZ-MERINO et al., 2004; NINDL et al., 2003b, 2006, 2007b). 

 Sendo assim, é comum observar em treinamento militar, mesmo de poucos dias (3-8 

dias) diminuição das concentrações séricas do IGF-I (total e livre) e também da sua principal 

proteína de ligação IGFBP-3, pois o corpo não está em condições ideais para que este 

hormônio e sua principal proteína de ligação exerçam suas atividades, e essa diminuição é 

uma forma de proteção devido ao déficit energético (NINDL et al., 2007b).   

Porém, como o intuito do treinamento militar de campo é exatamente expor o 

indivíduo ao estresse, o curto período de diminuição sérica destes marcadores no decorrer do 

treinamento parece não apresentar implicações clínicas. Entretanto, é de suma importância 

monitorar após o término dessas atividades militares específicas, o tempo necessário para que 

estes parâmetros sejam reestabelecidos aos valores basais, pois, a grande preocupação em 

relação a longevidade da carreira e da saúde dos soldados é uma possível diminuição sérica 

desses marcadores por um período crônico, sendo esta prejudicial. No Brasil, não se tem a 

descrição da cinética do IGF-I e da IGFBP-3 frente ao treinamento de campo das forças de 

combate do país. 

 Muito se fala sobre a sistematização do treinamento esportivo, mas, é possível que 

isso também seja aplicável ao treinamento militar, não na tentativa de interferir na intensidade 

dos treinamentos específicos, mas sim, de enquadrar períodos de descanso após o término das 

mesmas, a fim de reestabelecer o organismo, tanto no sentido físico quanto no biológico.  

 Desta feita, o presente estudo teve como objetivo avaliar a cinética do IGF-I e da 

IGFBP-3 utilizando 3 momentos: Momento 1 – basal (semana controle); Momento 2 - após 

treinamento específico militar de campo; e Momento 3 – uma semana após o treinamento 

específico (semana controle). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a cinética do IGF-I e da IGFBP-3 utilizando 3 momentos: Momento 1 – basal 

(semana controle); Momento 2 - após treinamento específico militar de campo; e Momento 3 

– uma semana após o treinamento específico (semana controle).  

  

2.2 Objetivos Específico 

 

a) Medir as concentrações dos níveis séricos IGF-I e IGFBP-3 em períodos distintos na 

rotina de militares da força aérea brasileira; 

b) Monitorar o comportamento do IGF-I e da IGFBP-3 uma semana após o término do 

treinamento de campo específico. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

3.1 Fisiologia do Eixo GH/IGF-I 

 

O Eixo GH/IGF é um conjunto de mediadores de crescimento, receptores e proteínas 

de ligação, que juntos atuam no crescimento somático e tecidual em diversas espécies 

(MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008).   

O Hormônio do Crescimento, cujo nome vem do inglês Growth Hormone (GH) é 

produzido pelos somatotrofos na hipófise anterior, e seu formato mais abundante de 

circulação é constituído por uma molécula de 198 aminoácidos com duas pontes dissulfídricas 

internas, exibindo um peso molecular de 22 kilodaltons (kDa) (MARTINELLI JR; 

CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008). 

O GH possui uma regulação exercida pelo complexo Hipotálamo-Hipófise Anterior, 

onde o centro de comandos (hipotálamo) é responsável pela produção do Hormônio Liberador 

de GH (Growth Hormone Releasing Hormone - GHRH) que estimula a produção de GH, e 

também da Somatostatina (Growth Hormone Inhibit Hormone - SRIF), que exerce efeito 

oposto, inibindo a liberação deste hormônio. Assim, tais substâncias após serem produzidas, 

são direcionadas para a hipófise anterior através das veias porta hipofisárias longas deste 

sistema, onde lá exercem suas funções (de estimulação ou inibição da produção de GH). 

(MOLINA, 2014). 

O hormônio do crescimento possui uma atuação via receptor específico, através do 

(Growth Hormone Receptor - GHR) membro da família dos receptores das citocinas. Ainda, 

este hormônio apresenta um padrão de liberação pulsátil, principalmente detectado no início 

das fases III e IV do sono, apresentando uma meia-vida de aproximadamente 20 minutos 

(MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008). 

Além de sua função mais conhecida (crescimento longitudinal), o GH é considerado 

um hormônio anabólico e metabólico, responsável por induzir hiperglicemia, lipólise e 

anabolismo proteico, atuando diretamente na proliferação e diferenciação celular. O mesmo 

também possui funções em diversos sistemas do organismo, sendo eles: cardiovascular, 

nervoso, hematopoiético, ósseo e gonadal. Portanto, um hormônio não apenas responsável 

pelo crescimento somático, mas sim por várias outras funções vitais do organismo (DEVESA; 

ALMENGLÓ; DEVESA, 2016).  

O GH pode atuar por vias diretas de ação, através das cascatas de sinalizações 

intracelulares, desencadeando respostas dentro do núcleo celular. Outra forma de atuação 
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deste hormônio se dá por uma via indireta, através de sua sinalização e estimulação (no fígado) 

da produção de um hormônio chamado Fator de Crescimento Semelhante à Insulina (Insulin-

like Growth Factor – IGF), sendo esta a fonte primária de produção deste fator. Além disso, a 

geração local de IGF nas células também contribui para que seus efeitos fisiológicos sejam 

exercidos, assim, o mesmo possuí ações por vias endócrinas, parácrinas e autócrinas (JONES; 

CLEMMONS, 1995; MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008). 

Os IGFs são fatores de crescimento peptídicos que exibem uma alta semelhança 

estrutural com a pró-insulina, e desempenham um papel fundamental no metabolismo, 

atuando no crescimento celular. Exercem suas funções mediantes a dois receptores, os do tipo 

1 (IGF-1R) e os do tipo 2 (IGF-2R). A maioria dos IGFs bem como suas atividades são 

mediadas via receptor 1, sendo ainda não muito bem conhecidas as funções dos receptores 2 

(MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008).  

Sendo assim, tratando especificamente do IGF-I, este é um hormônio conhecido por 

promover absorção de aminoácidos, potencializar a síntese e amenizar a degradação proteica 

(NINDL, 2009). Sua bioviabilidade é regulada por ligações entre IGF-I e seu complexo de 

proteínas de ligação, as chamadas Insulin-like Growth Factor Binding Proteins (IGFBPs). É 

conhecida a existência de seis destas proteínas (IGFBPs de 1 até 6), sendo que as mesmas, 

além de aumentarem o tempo de vida do IGF-I, articulam suas ações autócrinas, parácrinas e 

endócrinas, podendo estimular ou inibir as ações deste hormônio (JONES; CLEMMONS, 

1995; KELLEY et al., 1996; MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008). 

 Apenas uma pequena parte do IGF-I circula na forma livre (≤2%), sendo as maiores 

parcelas circulantes nos complexos binários (~20-25%) e ternário (~75%) (NINDL, 2009). 

 O complexo binário se dá pela ligação entre IGF-I e uma de suas proteínas de ligação 

(IGFBPs 1-6), sendo a IGFBP-3 a mais abundante. Esta proteína de ligação pode estimular ou 

inibir as ações do IGF-I, dependendo do tecido em que se encontra (MARTINELLI JR; 

CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008). 

  Outra proteína de ligação que merece destaque dentro do complexo binário é a 

IGFBP-1. Esta possui um papel fundamental na manutenção da glicemia para o Sistema 

Nervoso Central (SNC), uma vez que, em certas situações, a mesma se liga com o IGF-I livre, 

a fim de bloquear suas funções de captação de glicose no tecido muscular, atitude 

fundamental para prevenir um estado hipoglicêmico (GOMEZ-MERINO et al., 2004). Logo, 

sua utilização é de grande valia em sujeitos expostos a restrição calórica e altas demandas 

físicas. 
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  Já o complexo ternário é a combinação de IGF-I, IGFBP-3 e a subunidade ácido-lábil 

(ALS), e chega a aumentar o tempo médio de vida de 10 minutos (IGF-I livre) para 15 horas 

quando formado o complexo. Tal molécula é conhecida como o reservatório de IGF-I na 

circulação, uma vez que a mesma não ultrapassa as fenestrações dos vasos sanguíneos 

(ALEMANY et al., 2008; MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008; 

NINDL et al., 2003b). 

Sendo assim, pelas mudanças entre os complexos, e sua interação com as IGFBPs, o 

IGF-I vai manipulando sua bioatividade conforme a necessidade do organismo (JONES; 

CLEMMONS, 1995).  

Em suma, é possível perceber a complexa interação do eixo GH/IGF-I, envolvendo 

sinalizações diretas, indiretas e ainda a participação de proteínas de ligação, onde a soma de 

todos estes fatores tornam a atividade biológica possível, de acordo com as necessidades do 

organismo.   

 

3.2 A utilização do IGF-I como potencial biomarcador 

No que tange a forma de medição destes hormônios, o GH sofre grande influência de 

sua liberação pulsátil, com pulsos principalmente detectados no início das fases III e IV do 

sono (como já supracitado), o que, em tese, dificulta sua mensuração em pesquisas de campo. 

Já o IGF-I apresenta um padrão mais estável durante o dia, e apenas uma medição é capaz de 

prover informações dos níveis deste hormônio (NINDL et al., 2003a, 2007b). 

O IGF-I possui uma meia-vida mais curta, e ainda apresenta uma sensibilidade tanto 

ao déficit calórico total como também a uma alimentação deficiente em proteínas, fato que o 

torna uma medida amplamente estudada em populações altamente treinadas e com grandes 

demandas energéticas, e seus resultados vem sendo mais responsivos quando comparados a 

marcadores nutricionais tradicionais, como no caso da albumina, transferrina e ferritina, pois 

os mesmos apresentam meias-vidas mais longas (2-20 dias) (LÓPEZ-HELLIN et al., 2002; 

NINDL et al., 1997, 2003b, 2007b). 

Ainda, este hormônio (IGF-I) quando baixo no sangue, vem sendo correlacionado com 

perdas de massa corporal e massa magra em treinamentos militares árduos (ALEMANY et al., 

2008; FORTES et al., 2011; NINDL et al., 2007a, 2007b).  

Já quando o treino militar foi bem estruturado, com alimentação adequada e controle 

das cargas, o IGF-I apresentou um aumento que foi correlacionado com ganho de massa 

magra em militares do sexo feminino (NINDL et al., 2010). Assim, é possível observar 

também uma resposta do IGF-I sobre a composição corporal, tanto em perdas quanto em 
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ganhos de massa corporal e massa magra, o que o torna um interessante sinal de alerta, caso 

seus níveis caiam de maneira significativa.    

Logo, estudos têm monitorado a cinética do IGF-I ao longo de períodos de 

treinamento, sejam estes em modalidades esportivas (ELIAKIM; COOPER; NEMET, 2014; 

TOURINHO FILHO et al., 2017), como também durante treinamento típico militar 

(ALEMANY et al., 2008; FORTES et al., 2011; FRIEDL et al., 2000; KYRÖLÄINEN et al., 

2008; NINDL et al., 2010, 1997, 2003a, 2003b, 2006, 2007a, 2007b; REDD et al., 2016; 

VAARA et al., 2015). 

No âmbito militar, parece ter sido encontrado um consenso, onde os pesquisadores 

adotam preferencialmente medidas de IGF-I em sobreposição ao GH, como pode ser 

observado por uma revisão sistemática, onde os autores adotaram como critérios de inclusão 

para os estudos, aqueles que tivessem analisado GH ou IGF-I durante protocolos de 

treinamento típico militar. Ao todo, foram encontrados 17 artigos segundo critérios de 

elegibilidade, sendo destes, 4 incluíram análises de GH, e em maior magnitude, 16 estudos 

incluíram análises de IGF-I (TOURINHO FILHO et al., em preparação). 

Em virtude dos fatos mencionados, o IGF-I vem apresentando resultados que o 

colocam em uma posição estratégica nas análises envolvendo esforço físico em geral 

(principalmente os vigorosos), agregando importantes respostas, principalmente devido a sua 

prontidão frente a protocolos de esforço, ainda mais quando combinado a suas proteínas de 

ligação e outras análises bioquímicas pertinentes ao objetivo investigado. 

 

3.3 Ambiente militar 

O ambiente militar vem sendo bastante estudado, principalmente por seu estilo de 

treinamento, que contempla atividades variadas como ensino tático, de liderança, e 

desenvolvimento de habilidades relacionadas à batalha, até a vivência em ambientes 

estressantes durante treinamentos específicos (campanha), onde são submetidos a grandes 

demandas físicas, alimentação limitada e restrição de sono (FORTES et al., 2011; FRIEDL et 

al., 2000; GOMEZ-MERINO et al., 2004; NINDL et al., 1997; REDD et al., 2016; 

STROHBACH et al., 2012).  

Dentro deste contexto, encontra-se a Academia das Forças Aéreas (AFA), inicialmente 

chamada de Escola de Aeronáutica do Campo dos Afonsos, com sua sede atualmente situada 

na cidade de Pirassununga – SP. A academia possui características bem específicas, 

principalmente voltada a seu objetivo em formar Oficiais da Ativa da Força Aérea Brasileira, 

nos quadros de Aviadores, Intendentes e de Infantaria (DEMO, 2006).   
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Dentro destes três quadros de formação oferecidos pela AFA, será destacado aqui a 

Infantaria, uma vez que este foi o público escolhido para o presente estudo. O Curso de 

Formação de Oficiais da Infantaria (CFOINF) foca na formação de oficiais que serão 

responsáveis pela segurança das unidades da aeronáutica, e em uma situação de combate, 

estes serão responsáveis pelas operações terrestres da batalha. Desta feita, a turma é treinada 

visando adquirir conhecimentos em métodos de defesa, segurança, defesa antiaérea, serviço 

militar, entre outros (DEMO, 2006).  Algumas atividades realizadas pelo CFOINF são 

consideradas de alta importância, principalmente pelo nível de preparo operacional que estes 

devem apresentar, o que faz com que desenvolvam atividades próximas a realidade de 

combate, como por exemplo: operações de selva, montanhismo e as atividades de campanha 

(DEMO, 2006).  

Figura 1. Treinamento militar de campanha AFA. 

 
Fonte: Foto retirada pelos pesquisadores. 

 

Figura 2. Treinamento militar de campanha AFA. 

 
Fonte: Foto retirada pelos autores. 
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Figura 3. Treinamento militar de campanha AFA. 

  
Fonte: Foto retirada pelos autores. 

 

Logo, o público da Infantaria da AFA brasileira retrata muito bem o perfil desejado 

para o estudo, onde os participantes são expostos a um alto nível de treinamento técnico, 

tático e físico. As conformidades dos infantes da AFA se enquadram naquelas de outros 

militares de pesquisas já realizadas em outros países.  

 

3.4 A literatura e o Eixo GH/IGF-I no Treinamento Típico Militar 

A literatura que contempla estudos envolvendo o Eixo GH/IGF-I em treinamento 

típico militar pode ser dividida de acordo com período de tempo que os militares são expostos 

aos treinamentos, ou seja, estudos envolvendo períodos mais curtos de treinamento militar e 

estudos envolvendo períodos mais prolongados.  

Cabe ressaltar que a quantidade de tempo destes treinos não caracteriza a eficiência do 

programa militar, mas sim, são escolhidos estrategicamente de acordo com as necessidades 

dos militares de determinada instituição. Logo, pode-se observar uma vasta diferença na 

literatura, envolvendo desde protocolos de treinamento mais curtos (de três a vinte e seis dias), 

até protocolos mais prolongados, (de oito a onze semanas) (TOURINHO FILHO et al., em 

preparação).  

Como no presente estudo o protocolo de treinamento militar analisado será de quatro 

dias, serão apresentados alguns dados que se assemelham a este desenho.  

Em um estudo realizado por Nindl et al. (2003b), foram analisados componentes do 

eixo GH/IGF-I em 12 militares em duas situações distintas: uma semana controle e 

posteriormente em um protocolo experimental de três dias de treinamento militar típico, 
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envolvendo restrição alimentar, restrição de sono e exercícios prolongados. Logo, os 

momentos de controle e de treinamento militar foram comparados. 

 Com uma média de aproximadamente 3000 Kcal de déficit energético diário no 

período do treinamento militar, os sujeitos da pesquisa apresentaram diminuições 

significativas na massa corporal, massa livre de gordura e na massa gorda. Ainda, foram 

observados declínios significativos nos níveis IGF-I total e IGF-I livre, com o menor nível 

deste hormônio encontrado no terceiro dia de treinamento. Em relação as proteínas de ligação, 

observou-se uma pequena, porém significativa, queda de IGFBP-3 não ternário e um aumento 

muito expressivo na IGFBP-1 (~250%). 

Em relação aos resultados deste estudo, os autores discutem o caso do IGF-I não ter 

apresentado uma queda linear, pelo contrário, os valores caíram de forma rápida e expressiva 

no terceiro dia, seguido de pouca mudança no dia seguinte. Os participantes ingeriam uma 

média de 1653 Kcal/dia, porém, apresentavam um déficit de 3000 Kcal/dia. Como hipótese do 

estudo, parece existir um limiar calórico que sustente determinados níveis de IGF-I, onde 

primeiro se tem uma queda brusca, até chegar a um certo nível hormonal que a ingestão 

calórica momentânea seja capaz de sustentar, e depois, segue um platô. 

 Em relação a IGFBP-1, esta foi justificada como fator protetor de hipoglicemia, 

poupando as ações de absorção de carboidratos do IGF-I no músculo. Ainda, ao analisar os 

componentes do complexo ternário, os autores sugerem que este complexo parece ser 

preferencialmente mantido em estados árduos de treinamento, parecendo ser um complexo 

consistente, difícil de ser modificado. Logo, o IGF-I livre acaba se relacionando mais com as 

proteínas de ligação (como a IGFBP-1), formando um complexo binário nestas situações.  

Em um outro estudo, Nindl et al. (2006) analisaram respostas endócrinas em militares 

submetidos a 84 horas de um protocolo de estresse, envolvendo atividade física prolongada, 

restrição dietética e privação de sono, e comparou tais respostas com uma semana controle, de 

atividades rotineiras. Em relação a composição corporal, os participantes (14 homens, 22±3 

anos, 87±8 kg), apresentaram declínios na massa corporal total, massa livre de gordura, massa 

gorda e percentual de gordura, todos valores caíram significativamente.  

Neste estudo, os autores incluíram análises de GH e LH por deconvolução, ou seja, os 

participantes dormiram em um laboratório na semana controle e após as 84 horas de estresse e 

tiveram seu sangue analisado a cada 20 minutos, a fim de detectar detalhadamente os padrões 

pulsáteis de GH e LH. Além disso, análises de IGF-I, IGFBP-1, IGFBP-3, testosterona e 

glicose foram feitas a cada duas horas durante os mesmos períodos do ciclo de sono.  
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Grandes resultados foram encontrados, uma vez que após as 84 horas de estresse, os 

sujeitos apresentaram uma amplificação na secreção de GH e LH (sem mudanças nas 

quantidades de números de pulsos), fato que foi acompanhado por reduções nos níveis de 

IGF-I (total e livre), IGFBP-3 e testosterona, e ainda, um aumento nos níveis de IGFBP-1, 

todos resultados significativos.  

Pode-se observar neste estudo que, a semana de estresse militar foi capaz de gerar 

mudanças neuroendócrinas nos participantes, uma vez que, após amplificações na secreção de 

GH e LH são esperados aumentos de IGF-I e testosterona respectivamente, e na verdade, estes 

hormônios agiram de forma contrária, diminuindo seus níveis.  

Ainda, concomitantemente a estas respostas, houve uma queda dos níveis de IGFBP-3 

e aumento da IGFBP-1, culminando em um estado metabólico totalmente modificado. Logo, 

os autores discutem (no caso do GH) uma possível resistência do mesmo no fígado, a fim de 

não estimular o IGF-I, porém, o mesmo GH continuaria atuando na lipólise para fornecer 

substrato energético ao organismo, fato que vem de encontro com a IGFBP-1 alta. Ademais, o 

nível de glicose dos participantes não diferiu entre a semana controle e após as 84 horas de 

estresse militar, fato que comprova a eficácia do organismo em manter os níveis adequados 

deste substrato, mesmo que advindo de outras fontes (gorduras e proteínas).  

Desta feita, os autores concluem que tais períodos, mesmo que curtos, de treinamento 

militar intenso, podem provocar mudanças neuroendócrinas, que a longo prazo podem ter 

prejuízos incalculáveis ao organismo, sendo assim, é de extrema importância recuperar tal 

eixo hormonal após estes períodos.   

Em um outro estudo, Nindl et al. (2007b) avaliaram 34 candidatos a infantaria marinha, 

que realizaram um curso de oito dias, passando por várias condições estressoras, dentre elas, o 

déficit energético, onde os sujeitos ingeriam 1079±543 kcal/dia com refeições prontas, mais 

460 kcal provenientes de uma barra esportiva nutritiva e uma bebida achocolatada. Ainda, o 

gasto calórico diário era em torno de 3862±200 kcal. A média de sono foi de quatro horas por 

dia.  

Neste estudo, as participantes tiveram reduções significativas em massa corporal, 

massa livre de gordura e massa gorda. Ainda, mostraram progressivas quedas ao longo do 

curso os valores séricos de IGF-I total, IGF-I livre, ALS e IGFBP-3. Já para IGFBP-1 e 

IGFBP-2, estas apresentaram aumentos significativos. Ainda, o único componente do eixo 

que se correlacionou com mudanças no percentual de massa corporal foi o IGF-I livre, que 

explicou 20% da variação da massa corporal e da massa livre de gordura.  
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Um dado interessante neste estudo foi a análise da curva ROC, onde a razão IGF-

I/ALS, utilizando valores basais, foi útil na discriminação da perda de massa corporal. 

Indivíduos com valores de base <1,67 para a razão IGF-I/ALS eram propensos (3,25 vezes 

mais) a perder pelo menos 5% de sua massa corporal. Ainda, aqueles com valores de base 

para a razão IGF-I/ALS >1,67 tinham probabilidade de apenas (um terço) em perder >5% da 

massa corporal. 

Os autores sugerem a proporção IGF-I/ALS como um importante marcador, uma vez 

que altas concentrações de ALS podem contribuir para uma menor proporção IGF-I/ALS, que 

em termos, refletiria em menos IGF-I bioativo, pois a mesma é parte do complexo ternário 

que sequestra o IGF-I livre. Ainda, os mesmos sugerem que esta proporção IGF-I/ALS pode 

ser um substituto quando não se tem análises de IGF-I livre. Ainda, para futuras intervenções, 

os autores relatam possíveis implicações do monitoramento do sistema IGF-I durante 

estresses metabólicos, sendo estas análises possíveis indicações iniciais que mostrem a 

necessidade de um descanso adicional ou de um maior aporte energético, para evitar futuras 

adaptações negativas de maior magnitude. 

Fato é que o eixo GH/IGF-I é responsivo ao treinamento militar, porém, pouco é 

explorado sobre o período após o término do treinamento militar, como vemos nos exemplos 

supracitados, não se tem análises do período de recuperação deste eixo hormonal. De fato, o 

que acontece com os marcadores endrócrinos? São recuperados totalmente? Este período 

posterior talvez seja o mais importante de ser analisado, porém, muitas vezes é negligenciado. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 População e amostra 

 

Participaram do estudo 12 soldados, em sua totalidade do sexo masculino, membros 

em formação da escola de infantes da Academia das Forças Aéreas – AFA. A amostra foi 

selecionada por conveniência, mediante ao convite dos pesquisadores, e aqueles que 

aceitaram os termos e condições foram incluídos no estudo. Foram convidados a participar do 

estudo apenas os soldados que estavam aptos a realizar os 4 dias de treinamento militar, 

mediante a liberação dos médicos e equipe da instituição. Foram excluídos os participantes 

que não terminaram o treinamento militar de 4 dias, independente do motivo da desistência. 
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4.2 Design do Estudo 

A coleta de dados foi realizada em 3 períodos diferentes, sendo eles: Momento 1 – 

Basal - Realizado uma semana antes do treinamento de campo militar; Momento 2 – 

Imediatamente após quatro dias de treinamento militar de campanha; e Momento 3 - Uma 

semana após o término do treinamento militar de campanha. 

O Momento 1, com o objetivo de realizar a caracterização da amostra, durante uma 

semana foram coletados recordatórios alimentares em 3 dias alternados, analisada a 

composição corporal (peso e dobras cutâneas) e realizada uma análise sanguínea para 

determinação dos valores basais de IGF-I e IGFBP-3. Neste período, os soldados realizaram 

as atividades previstas na rotina do Curso de Formação de Soldados (CFSd), e todos seguiram 

o mesmo calendário de tarefas.  

Imediatamente após quatro dias de treinamento militar de campanha, no Momento 2, 

foram realizadas as análises sanguíneas e de composição corporal (peso e dobras cutâneas). 

Durante os quatro dias de treinamento, todos seguiram rigorosamente o calendário de 

atividades programadas, como descrito no tópico abaixo (descrição do treinamento militar) e 

também no Anexo A, e tiveram acesso igualitário aos mesmos tipos e quantidades de comida, 

sem distinção entre os participantes. Neste período de quatro dias de treinamento militar de 

campanha, não foi possível calcular a quantidade de ingestão calórica, pois foi respeitado o 

conceito de real life, onde os soldados passaram os quatro dias de treinamento no 

acampamento, sem contato com pessoas externas (a não ser os seus superiores). Assim, o 

momento 2 (após treinamento militar) possui análise sanguínea e composição corporal, 

apenas. 

Por fim, no Momento 3, uma semana após o término dos quatro dias de treinamento 

militar, os soldados realizaram novamente a análise sanguínea para verificar a cinética do 

IGF-I e da IGFBP-3. Nessa semana de recuperação, foram desenvolvidas as mesmas 

atividades de rotina do Momento 1. Contudo, devido a logística disponível, as análises de 

composição corporal e os recordatórios alimentares não puderam ser realizadas, sendo 

coletadas apenas as amostras de sangue. O desenho do estudo se encontra na figura 4. 
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Figura 4. Desenho experimental.  

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

4.3 Descrição do Treinamento de Campo Militar 

Durante os quatro dias de treinamento de campo militar, os soldados foram 

submetidos a uma rotina programada com diversas atividades específicas. Os soldados são 

recrutas e estão em formação militar. Nestes quatro dias, é colocado em prática tudo que fora 

aprendido de básico nas disciplinas teóricas, por meio de atividades como: marchas por 

longas distâncias; confecção de abrigos e de armadilhas; reconhecimento, identificação e 

manuseio e procedimentos de emergência relativos a animais peçonhentos; técnicas de 

camuflagem; abordagem de sentinelas em campo inimigo; orientação com bússola e carta; 

técnicas de progressão no terreno; utilização/aplicação de técnicas de acuidade auditiva, 

visual, olfativa e tátil nas ações em combate; procedimentos de emergência/evacuação; 

obtenção de alimentos de origem animal e vegetal e a sua preparação em campo; técnicas de 

obtenção de água e fogo; e técnicas de atendimento pré-hospitalar e transporte de feridos em 

combate. 

 

4.4 Diário Alimentar 

Foi utilizado para caracterização da amostra no período basal (momento 1) um diário 

alimentar validado (FISBERG; MARCHIONI; COLUCCI, 2009). Cada participante possuía 

seu formulário e passava o dia anotando os alimentos, tamanhos das porções e os horários de 

ingestão. Foram aplicados os diários alimentares em 3 dias alternados durante uma semana de 

atividades normais (momento 1). Ainda, foi estipulado de maneira indireta a necessidade 

calórica de cada indivíduo, taxa metabólica basal e necessidade energética total. A 

necessidade de calorias foi estimada de acordo com a fórmula Harris e Benedict (1919). O 
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cálculo do GET foi realizado considerando um Nível de Atividade Física Muito Intenso (1,9) 

e o cálculo do Consumo Alimentar feito com auxílio da tabela TACO.  

 

4.5 Composição Corporal 

As avaliações antropométricas de massa e estatura foram avaliadas por meio da 

balança eletrônica da marca Toledo®, modelo 2098pp, e do estadiômetro presente na balança, 

com a precisão de 100 g e 0.1 cm, respectivamente. 

As medições das dobras cutâneas foram realizadas na unidade de milímetros (mm) 

com uso de plicômetro da marca Cescorf®, com precisão de 0,1 mm. O cálculo da 

composição corporal utilizado para detectar a gordura corporal dos soldados do sexo 

masculino foi realizado através da equação proposta por Jackson & Pollock (1978): 

DC(g/cm3 ) = 1.10938 – 0.0008267*(∑ 3 dobras)2 +0.0000016*(∑ 3 dobras)2 – 

0.0002574*idade e, conforme Siri (1961), %G = ((4.95/DC) – 4.5) * 100. As dobras 

mensuradas foram, nessa ordem, peitoral, abdominal e coxa (BRASIL, 2011). 

Ainda, todos sujeitos foram avaliados pelo mesmo avaliador, que é membro da AFA e 

instrutor credenciado nos treinamentos de campanha da instituição. Ainda, o avaliador do 

presente estudo possui um erro típico da medida (em kg) de 0,93 e um coeficiente de variação 

de 1,47% para as análises de dobras cutâneas. 

 

4.6 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 na própria sede da AFA entre as 08h00 às 09h00 da manhã. 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 anti-coagulante (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) e coletado para descarte final por empresa 

especializada. 
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4.7 Imunoensaios 

 

4.7.1 Determinação sérica de IGF-I e IGFBP-3 

 

As determinações das concentrações séricas de IGF-I, IGFBP-3 (Immulite 2000, 

Siemens, Los Angeles, CA)  foram realizadas por imunoensaios específicos, utilizando-se kits 

comerciais.  Todas as amostras do estudo foram dosadas em duplicata em um mesmo ensaio. 

Os coeficientes de variação intra-ensaio foram 2.77% para IGF-I; e 2.60% para IGFBP-3. 

 

 

 

4.8 Considerações estatísticas 

Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva (média, desvio padrão, 

máximo e mínimo). Para comparação de médias foi utilizada estatística não-paramétrica  com 

um valor de p<0,05. Para as principais medidas do estudo (IGF-I e IGFBP-3) foi utilizado a 

ANOVA de Friedman para medidas repetidas. Posteriormente, utilizou-se o teste de Wilcoxon 

para comparar as medidas aos pares (momentos 1 e 2; 1 e 3; 2 e 3). O effect size foi calculado 

pela proposta de Rosenthal (1991), onde a equação converte o escore-z em uma estimativa do 

tamanho do efeito (R), pela seguinte fórmula: R=Z÷√N, onde o Z representa o escore-z 

calculado e o N é o total de observações, sendo neste caso, sempre a comparação entre dois 

momentos (12 soldados, 2 momentos = 24 observações). A classificação do effect size foi 

seguida pela proposta de Cohen (1992) que determina 0,10 para um efeito baixo, 0,30 efeito 

médio e acima de 0,50 efeito grande. Todas as análises foram realizadas no software SPSS for 

Windows. 

 

4.9 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 do 

parecer: 3.230.057 Foi garantida a confiabilidade das informações prestadas para todos os 

participantes que forneceram consentimento livre e esclarecido. 
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5 RESULTADOS 

 

O principal achado do presente estudo foi observar a cinética bifásica tanto do IGF-I 

quanto da IGFPB-3 frente aos 3 momentos observados, ou seja, uma queda significativa do 

momento 1 (basal) para o momento 2 (imediatamente após treino militar), e posteriormente 

uma recuperação destes marcadores, com aumento significativo do momento 2 (i
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mediatamente após treino militar) para o momento 3 (após uma semana de treinamento militar).  

Na tabela 1 encontram-se os dados descritivos das análises sanguíneas de IGF-I  e IGFBP-3 separadas de acordo com os momentos 

analisados, valores médios, mínimos e máximos, bem como os valores de p e do chi-quadrado. 

 

Tabela 1 – Análise descritiva dos dados do IGF-I e da IGFBP-3 

 

Legenda: DP (Desvio-Padrão); * resultado de p<0,05 

   

 

 

 

IGF-I (ng/ml)  N Média Desvio Padrão Mínimo 

                    

Máximo Chi-Square 

                      

P 

     

Momento 1 12 189 28 146 238 

13,9 0,001* Momento 2 12 162 36  92 216 

Momento 3 12 199  24 153 226 

IGFBP-3 (mg/l)  N Média Desvio Padrão Mínimo 

                    

Máximo Chi-Square 

                      

P 

     

Momento 1 12 4,71 0,63 3,63 5,83 

12,5 0,002* Momento 2 12 4,08 0,73 3,07 5,47 

Momento 3 12 4,96  0,68 3,76 5,92 
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 Na tabela 1, encontrou-se uma diferença significativa, porém, na tabela 2, com a análise do post hoc foi possível identificar as diferenças 

que ocorreram nos distintos momentos da avaliação. 

Tabela 2 – Resultado do Post Hoc Test 

  

 

IGF-I (ng/ml)  N Z P Effect Size 

  

Momento 1 – Momento 2 12 -2,510 0,012* 0,51** 

Momento 2 – Momento 3 12 -2,936 0,003*  0,59** 

Momento 1 – Momento 3 12 -1,256 0,209 0,25 

 

IGFBP-3 (mg/l)  N Z P Effect Size 

  

Momento 1 – Momento 2 12 -2,981 0,003* 0,60* 

Momento 2 – Momento 3 12 -2,746 0,006* 0,56* 

Momento 1 – Momento 3 12 -0,47  0,638 0,09 

     
Legenda:* resultado de p<0,05;  

** effect size grande, ou seja, >0,50 

  

A seguir (gráficos 1 e 2), os resultados médios do IGF-I e da IGFBP-3 são apresentados em gráfico de linha, onde fica evidenciado o 

comportamento bifásico destes componentes. 
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Figura 5 – Análise média do IGF-I. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor.. 

Legenda: *indica uma diminuição significativa entre o momento 1 e o 2; #indica um aumento significativo entre o momento 2 e o 3  

 

Figura 6 -  Análise média da IGFBP-3. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor. Legenda: *indica uma diminuição significativa entre o momento 1 e o 2; #indica um aumento significativo entre o momento 2 e o 3  
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A seguir, os gráficos contendo todos os sujeitos, cada um representado por uma linha, para visão geral da amostra. 

Figura 7 – Análise de todos os sujeitos em relação ao IGF-I. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 8 - Análise de todos os sujeitos em relação a IGF-BP-3. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os dados de composição corporal apresentaram mudanças muito discretas em relação ao Momento 1 (basal) e Momento 2 (após 

treinamento militar), sendo estas menores que o próprio erro da medida do avaliador, por isso as mudanças são consideradas não significativas. 

 

Tabela 3 - Composição corporal -  Comparação entre os momentos 1 e 2 

   Momento 1 Momento 2 

Soldado Idade Altura Peso % Gordura Peso % Gordura 
1 19 183 71,5 7,30 71,2 6,89 

2 19 183 72,6 4,06 72,25 4,46 
3 19 174 72,3 10,72 71,4 10,50 
4 19 175 72,6 9,85 71,75 9,42 
5 19 178 71,6 8,14 71,25 8,14 

6 19 173 74,9 14,99 74 14,07 
7 19 177 73,75 12,26 72,8 12,04 
8 18 165 57,85 11,03 57,6 11,03 

9 19 181 96,6 6,07 96,3 5,86 
10 20 174 55,5 4,98 54,6 4,58 
11 19 185 88,5 17,83 86,9 17,35 
12 19 150 50,8 8,35 50,25 7,72 

       
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Por fim, os resultados dos diários alimentares aplicados no Momento 1 (basal) para avaliação do consumo individual de cada soldado. 

Ainda, cabe ressaltar que 3 soldados entregaram seus diários em branco, desta feita, nesta tabela constam apenas 9 soldados. 

Tabela 4 – Necessidades calóricas dos soldados e média do consumo de calorias e macronutrientes de três dias de consumo alimentar. 

Soldado Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9 

Idade (anos) 19 19 19 19 19 19 19 18 19 

Estatura (cm) 183 183 174 175 178 173 177 165 181 

Peso (kg) 71.5 72.6 72.3 72.6 71.6 74.9 73.7 57.8 96.6 

TMB (kcal) 1831 1846 1797 1806 1808 1828 1831 1560 2165 

GET (kcal) 3480 3508 3415 3432 3435 3473 3480 2965 4114 

Consumo de Calorias (kcal) 1335 1257 2333 1355 1850 2975 3890 2843 2230 

Consumo de CHO (g – g/kg) 197 – 2.8 194 – 2.7 234 – 3.2 184 – 2.5 245– 3.4 414 – 5.5 462 – 6.3 321 – 5.6 254 – 2.6 

Consumo de LIP (g – g/kg) 24 – 0.3 30 – 0.4  85 – 1.2 28 – 0.4 57 – 0.8 155 – 2.1  113 – 1.5 130 – 2.3 82 – 0.9 

Consumo de PTN (g – g/kg) 78 – 1.0 54 – 0.7 162 – 2.2 89 – 1.2 99 – 1.4 133 – 1.8 96 – 1.3 97 – 1.7 113 – 1.2 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Observação: Necessidade de calorias estimado de acordo com a fórmula Harris e Benedict (1919). O cálculo do GET foi realizado considerando um Nível de Atividade 

Física Muito Intenso (1,9) e o cálculo do Consumo Alimentar feito com auxílio da tabela TACO. Legenda: TMB – Taxa Metabólica Basal; GET – Necessidade Energética 

Total; CHO – Carboidrato; LIP – Lipídeo; PTN – Proteínas.
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6 DISCUSSÕES 

 

O presente estudo reforça a tese do IGF-I como marcador metabólico em curto período 

de tempo. Outros estudos em militares americanos também reportaram resultados similares 

em curtos períodos (4 a 8 dias), onde normalmente tem-se quedas no IGF-I e IGFBP-3 e 

aumento acentuado de IGFBP-1 (ALEMANY et al., 2008; NINDL et al., 2003, 2006, 2007b).  

O que poucos estudos têm se atentado é em relação à recuperação destes marcadores. 

O treinamento militar visa um nível elevado de estresse, e isso não pode ser alterado, pois é 

um objetivo da atividade proposta, e por consequência, a parte endócrina dos soldados cumpre 

um papel sinérgico no corpo para que seja possível a realização das atividades extenuantes. 

Porém, a avaliação da recuperação dos hormônios e proteínas de ligação após o término 

destes treinamentos é de suma importância, e este deve ser o foco do acompanhamento da 

saúde dos militares. Pesquisa e prática devem andar juntas, e uma vez que os objetivos são 

bem descritos, ambas partes se beneficiam. 

 No presente estudo, em nenhum momento foi proposto mudanças na organização dos 

treinamentos, mas apenas uma importante constatação prática foi encontrada, as semanas 

habituais de rotina do Curso de Formação de Soldados (CFSd), possuem atividades e 

programação que permitem o retorno do IGF-I e da IGFBP-3 aos valores basais após o 

término dos treinamentos de campo específicos, sendo este o principal resultado. 

Ainda, por ser um curto período de tempo avaliado (4 dias de treinamento militar de 

campo), pôde-se observar respostas significativas tanto do IGF-I quanto da IGFBP-3 antes 

mesmo que mudanças na composição corporal acontecessem, uma vez que a composição 

corporal agiu de forma muito discreta do momento 1 (basal) para o momento 2 (pós 

treinamento), reforçando o papel do IGF-I em sua rapidez de resposta, agindo como um sinal 

de alerta antes mesmo que outras respostas deletérias aconteçam (possíveis decréscimos 

significativos de composição corporal) (NINDL, 2009). 

Ainda, mesmo com os dados sendo significativos estatisticamente, o cálculo do effect 

size traz uma segurança ao dado, uma vez que o efeito foi classificado como forte nos 

momentos de significância estatística, o que reforça o uso dos dados na prática. 

No que tange aos resultados bifásicos dos marcadores, esta era uma hipótese teórica 

proposta por Eliakim 2010, que teve sua reprodução científica pela primeira vez no estudo de 

Tourinho e colaboradores (2017). Porém, o estudo que foi conduzido pelo mesmo grupo de 

pesquisa do presente projeto acabou reproduzindo este desenho bifásico pela primeira vez na 
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natação, com atletas em diferentes períodos de treinamento: na fase específica do período 

preparatório o IGF-I e a IGFBP-3 se mostraram baixos e posteriormente no polimento foi 

possível verificar um aumento de IGF-I e IGFBP-3. Apesar de similares os resultados da 

natação com os do presente projeto, nosso grupo de pesquisa sugere uma hipótese de que 

sejam diferentes os motivos de tais respostas.  

Supostamente, as respostas de diminuição do IGF-I e IGFBP-3 no ambiente militar 

sejam retrato de uma supressão deste hormônio e de sua principal proteína de ligação, devido 

ao alto gasto calórico e ingestão alimentar reduzida. Por outro lado, na natação, em atletas 

treinando no seu mais alto nível para competição, priorizando-se a correta distribuição das 

cargas de treinamento ao longo de sua preparação e se alimentando corretamente, surge a 

hipótese do IGF-I ter diminuído no soro devido a uma maior absorção tecidual deste 

hormônio, acompanhado pela queda da proteína de ligação IGFPB-3, talvez, em função de um 

maior processo de proteólise do complexo ternário, tornando, dessa maneira, o IGF-I mais 

disponível para os tecidos.  

 Neste sentido, parece razoável sugerir de que exista duas vias diferentes para um 

comportamento bifásico deste eixo: uma envolvendo a efetiva supressão do hormônio e outra 

envolvendo maior absorção tecidual, causando diminuição no soro em ambos os casos. 

Acredita-se ser necessário futuras pesquisas avaliando o comportamento das respostas 

sistêmicas e locais do IGF-I, a fim de distinguir o verdadeiro motivo de sua queda no soro 

diante dos estímulos aplicados tanto pelo treinamento físico quanto pelo militar. 

 

Figura 1 e 2. Descrição das diferenças ambientais entre treinamento militar e a natação 

competitiva.  

Figura 9 – Ambiente militar                                Figura 10 – Ambiente competitivo (natação) 

 

Fonte: elaborado pelo autor.                                                    Fonte: elaborado pelo autor. 
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A figura abaixo coloca lado a lado as cinéticas bifásicas do IGF-I e da IGFBP-3 dos estudos 

mencionados (do presente projeto e de Tourinho 2017) 

Figura 11 – Comparação das Cinéticas (militares e natação competitiva). 

Fonte: elaborado pelo autor.          

                                            

7 CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que níveis de IGF-I e IGFBP-3 respondem rapidamente aos 

estímulos provocados pelo treinamento militar, principalmente após o treinamento específico 

de campo. No entanto, os mesmos marcadores retornam rapidamente aos valores basais após 

o término deste tipo de treinamento, apenas seguindo a rotina diária do batalhão nas semanas 

controle, não sendo necessária nenhuma intervenção específica.  
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ANEXO A – QUADRO HORÁRIO DE ATIVIDADES 

QUADRO HORÁRIO 

DATA HORA 1º Elemento 2º Elemento 3º Elemento 

22/OUTUB

RO/19 
(Terça-feira) 

00:00 às 00:15 CERIMONIAL 

00:15 às 00:30 PREPARATIVO PARA MARCHA 

00:30 às 01:20 MARCHA A PÉ 

01:20 às 01:30 DESLOCAMENTO PARA AS OFICINAS 

01:30 às 06:00 

AÇÃO EM 

COMBATE 

SEGURANÇA DA ÁREA DE 

ACAMPAMENTO 
FORTIFICAÇÕES DE 

CAMPANHA 

06:00 às 07:00 CAFÉ DA MANHÃ 
TREINAMENTO FÍSICO 

PROFISSIONAL MILITAR 

07:00 às 8:00 
HASTEAMENTO DO PAVILHÃO 

NACIONAL CAFÉ DA MANHÃ 

06:30 às 7:30 
SEGURANÇA DA ÁREA DE 

ACAMPAMENTO 

FORTIFICAÇÕES DE 

CAMPANHA 

11:00 às 12:00 ALMOÇO 

12:00 às 15:00 

SEGURANÇA DA ÁREA DE 

ACAMPAMENTO 
15:00 às 16:00 HIGIENE PESSOAL 

16:00 às 17:30 

BIVAQUE BIVAQUE 

17:30 às 18:00 
ARRIAÇÃO DO PAVILHÃO 

NACIONAL 

18:00 às 18:30 JANTAR 

18:30 às 21:30 
SEGURANÇA DA ÁREA DE 

ACAMPAMENTO 

21:30 às 22:00 CEIA 

22:00 às 23:59 
SEGURANÇA DA ÁREA DE 

ACAMPAMENTO 
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 QUADRO HORÁRIO  

DATA HORA 1º Elemento 2º Elemento 3º Elemento 

23/OUTUBR

OO/19 
(Quarta-

feira) 

01:30 às 06:00 
FORTIFICAÇÕES DE 

CAMPANHA 

AÇÃO EM 

COMBATE 

SEGURANÇA DA ÁREA DE 

ACAMPAMENTO 

06:00 às 07:00 
TREINAMENTO FÍSICO 

PROFISSIONAL MILITAR CAFÉ DA MANHÃ 

07:00 às 8:00 CAFÉ DA MANHÃ 
HASTEAMENTO DO PAVILHÃO 

NACIONAL 

06:30 às 7:30 

FORTIFICAÇÕES DE 

CAMPANHA 

SEGURANÇA DA ÁREA DE 

ACAMPAMENTO 

11:00 às 12:00 ALMOÇO 

12:00 às 15:00 

SEGURANÇA DA ÁREA DE 

ACAMPAMENTO 
15:00 às 16:00 HIGIENE PESSOAL 

16:00 às 17:30 

BIVAQUE BIVAQUE 

17:30 às 18:00 ARRIAÇÃO DO PAVILHÃO 

NACIONAL 

18:00 às 18:30 JANTAR 

18:30 às 21:30 
SEGURANÇA DA ÁREA DE 

ACAMPAMENTO 

21:30 às 22:00 CEIA 

22:00 às 23:59 
SEGURANÇA DA ÁREA DE 

ACAMPAMENTO 
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 QUADRO HORÁRIO  

DATA HORA 1º Elemento 2º Elemento 3º Elemento 

24/OUTUBR

O/19 
(Quinta-feira) 

01:30 às 06:00 
SEGURANÇA DA ÁREA DE 

ACAMPAMENTO 
FORTIFICAÇÕES DE 

CAMPANHA 

AÇÃO EM COMBATE 

06:00 às 07:00 CAFÉ DA MANHÃ 
TREINAMENTO FÍSICO 

PROFISSIONAL MILITAR 

07:00 às 8:00 
HASTEAMENTO DO 

PAVILHÃO NACIONAL CAFÉ DA MANHÃ 

06:30 às 7:30 
SEGURANÇA DA ÁREA DE 

ACAMPAMENTO 

FORTIFICAÇÕES DE 

CAMPANHA 

11:00 às 

12:00 
ALMOÇO 

12:00 às 15:00 

SEGURANÇA DA ÁREA DE 

ACAMPAMENTO 
15:00 às 16:00 HIGIENE PESSOAL 

16:00 às 17:30 

BIVAQUE BIVAQUE 

17:30 às 18:00 
ARRIAÇÃO DO PAVILHÃO 

NACIONAL 

18:00 às 18:30 JANTAR 

18:30 às 21:30 
SEGURANÇA DA ÁREA DE 

ACAMPAMENTO 

21:30 às 22:00 CEIA 

22:00 às 23:59 
SEGURANÇA DA ÁREA DE 

ACAMPAMENTO 
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 QUADRO HORÁRIO  

DATA HORA 1º Elemento 2º Elemento 3º Elemento 

25/OUTUBR

O/19 
(Sexta-feira) 

00:00 às 

04:45 

SEGURANÇA DA ÁREA DE 

ACAMPAMENTO BIVAQUE BIVAQUE 

04:45 ALVORADA  

04:45 às 

05:15 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS  

05:15 às 

06:00 
CAFÉ DA MANHÃ  

06:00 às 

06:15 
MOBILIZAÇÃO PARA A MACHA A PÉ  

06:15 às 

10:15 
MARCHA A PÉ  

10:15 às 

10:45 
MANUTENÇÃO DO ARMAMENTO  

10:45 às 

11:00 
DEVOLUÇÃO DO ARMAMENTO  

11:00 às 

12:00 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS  

12:00 LIBERAÇÃO*  
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

DISCIPLINA Descrição 

BIVAQUE 

Estacionamento provisório para tropas visando 

a aplicação dos conhecimentos adquiridos nas 

diversas disciplinas, confecção de abrigos, 

armadilhas, fogo …. 

Marchas e Estacionamentos 
Como realizar deslocamentos em campanha e 

organização de acantonamentos e pontos de 

descanso ou resguardo 

Animais Peçonhentos Reconhecimento, identificação, manuseio e 

procedimentos de emergência relativos a 

animais peçonhentos 

Nós e Amarrações Confecção e aplicação de nós e amarrações na 

atividade militar. 

Camuflagem Técnicas de camuflagem. 

Silenciamento de Sentinela 

Abordagem de sentinelas em campo inimigo. 

Navegação Terrestre Orientação com bússola e carta, técnicas de 

progressão no terreno 

AAVOT 
Utilização/aplicação de técnicas de acuidade 

auditiva, visual, olfativa e tátil nas ações em 

combate. 

Ações Iniciais em Caso de Sinistro 
Abrigos Improvisados 

Procedimentos de emergência/evacuação e 

Confecção de abrigos(barracas) com meios de 

fortuna. 

Obtenção de Alimentos 

Obtenção de Água e Fogo 
Obtenção de alimentos 

de origem animal e 

vegetal e a sua 

preparação em campo/ 

Técnicas de obtenção de 

água e fogo 

Primeiros Socorros 

Transporte de Feridos Técnicas de atendimento pré-hospitalar e 

transporte de feridos em combate. 

Armadilhas Confecção de armadilhas para caça e captura do 

inimigo. 

 


