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RESUMO 

 

ALIPIO, T. C. Efeitos agudos e crônicos do treinamento de Crossfit sobre o eixo GH/IGF-I e 

proteínas de ligação do IGF em adultos jovens. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciências) - 

Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2020. 

O eixo GH/IGF-I é um sistema de mediadores de crescimento, receptores e 

proteínas de ligação que controlam o crescimento somático e tecidual em muitas espécies, e 

programas de exercícios estão relacionados a esta função anabólica por meio da ação deste eixo. 

Partindo deste pressuposto, o presente estudo teve como objetivo verificar o comportamento do 

eixo GH/IGF-Ie das proteínas de ligação dos IGFs em adultos jovens ao longo de um programa 

de treinamento de Crossfit. Os níveis de IGF-I e de sua proteína de ligação IGFBP-3 foram 

acompanhados na fase inicial, intermediária e final do programa de treinamento dos 

participantes. Para a análise do comportamento do eixo GH/IGF-I ao longo do programa de 

treinamento foram utilizados dois métodos estatísticos não paramétricos: teste de Kruskall-

Wallis para um fator e teste Wilcoxon. O nível de significância adotado foi de 0,05. Não foram 

encontradas mudanças significativas nas concentrações de IGF-I (p=0,73) e IGFBP-3 (p=0,23) 

entre as fases inicial, intermediária e final do programa de treinamento. Também não foram 

encontradas diferenças significativas nas concentrações de IGF-I entre os momentos pré e pós 

a sessão de treinamento na fase inicial (p=1,0), intermediária (p=0,49) e final (p=0,71). As 

concentrações de IGFBP-3 também não apresentaram diferenças significativas entre os 

momentos pré e pós a sessão de treinamento na fase inicial (p=1,0), intermediária (p=1,0) e 

final (p=0,79). A sessão padrão foi classificada entre “moderada” e “muito difícil”, entretanto, 

não foi suficiente para modificar os valores de IGF-I e IGFBP-3, o que pode ser explicado pelo 

tempo de prática dos participantes e a adaptação ao treinamento intenso, característica 

predominante na modalidade Crossfit. 

 

Palavras chaves – IGF-I. IGFBP-3. Crossfit. Biomarcadores. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

ALIPIO, T. C Acute and chronic effects of Crossfit training on the GH / IGF-I axis and IGF 

binding proteins in young adults. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola de 

Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

The GH/IGF-I axis is a system of growth mediators, receptors and binding proteins 

that control somatic and tissue growth in many species, and exercise programs are related to 

this anabolic function through the action of this axis. Based on this assumption, the present 

study aimed to verify the behavior of the GH/IGF-I axis and the IGF-binding proteins in young 

adults throughout a Crossfit training program. Levels of GH and IGF-I and their binding protein 

IGFBP-3 were monitored at the initial, intermediate and final stages of the participants' training 

program. For the analysis of the behavior of the GH / IGF-I axis during the training program, 

two non-parametric statistical methods were used: Kruskall-Wallis test for one factor and 

Wilcoxon test. The level of significance adopted was 0,05. No significant changes were found 

in the concentrations of IGF-I (p=0.73) and IGFBP-3 (p=0.23) between the initial, intermediate 

and final phases of the training program. There were also no significant differences in IGF-I 

concentrations between the pre and post training sessions in the initial (p=1,0), intermediate 

(p=0.49) and final (p=0.71) phases. The IGFBP-3 concentrations also did not show significant 

differences between the pre and post training session in the initial (p=1.0), intermediate (p=1.0) 

and final (p=0.79) phases. The standard session was classified between “moderate” and “very 

difficult”, however, it was not enough to modify the values of IGF-I and IGFBP-3, which can 

be explained by the participants' practice time and the adaptation to intense training, a 

predominant characteristic in the Crossfit modality. 

 

Palavras chaves – IGF-I.  IGFBP-3. Crossfit. Biomarkers. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O exercício físico está intimamente ligado à função anabólica provocada pela ação 

do eixo GH/IGF-I, um sistema de mediadores de crescimento, receptores e proteínas de ligação 

que controlam o crescimento somático e tecidual em muitas espécies. Níveis basais de IGF-I 

estão correlacionados positivamente com massa muscular e aptidão física em crianças, 

adolescentes e adultos (POEHLMAN; COPELAND, 1990; TIRAKITSOONTORN et al., 2001; 

MARTINELLI JUNIOR; CUSTÓDIO; OLIVEIRA, 2008). 

Os componentes do eixo GH/IGF-I constituem um grupo de fatores que influenciam 

diretamente no crescimento. Mas, alguns estudos têm demonstrado uma diminuição na 

circulação destes elementos que compõe o eixo GH/IGF-I em resposta a sessões de treinamento. 

Uma possível explicação para esta situação envolve a elevação de citocinas, que pode ser 

provocada por séries intensas de exercícios (NEMET et al., 2002; SCHEETT et al., 2002; 

ELIAKIM et al., 2001). 

Nemet et al. (2002) conduziram um estudo, cujo objetivo foi determinar o 

comportamento do eixo em resposta a um treinamento típico de luta Greco-romana. Os autores 

então encontraram uma significante diminuição dos níveis de IGF-I total, IGF-I bound e 

insulina; por outro lado, os resultados encontrados por Nemet et al. (2002) mostraram um 

aumento dos níveis de IL-6, TNFα, IL-1β e IGFBP-1, uma proteína de ligação caracterizada 

por inibir os os efeitos do IGF-I.  

Semelhante ao estudo conduzido por Nemet et al. no ano de 2002, Pilz-Burstein et 

al. (2010), simularam uma luta de Taekwondo com jovens atletas de elite de ambos os gêneros, 

a fim de avaliar o comportamento dos hormônios anabólicos e catabólicos em resposta ao 

treinamento intenso. Os autores então encontraram, tanto para homens quanto mulheres, 

diminuição significante (p<0,05) dos níveis de IGF-I, LH e FSH; e um aumento significativo 

(p<0,05) nos níveis de cortisol. Com os resultados encontrados no estudo, Pilz-Burstein et al. 

(2010) concluíram que o comportamento hormonal avaliado em resposta a uma sessão de 

treinamento de Taekwondo caracteriza se como uma resposta típica de um estado catabólico.  

O mesmo ocorreu em um estudo realizado com jovens atletas praticantes regulares 

de polo aquático, onde Nemet et al. (2003) avaliaram os efeitos de uma sessão de treino de polo 

sobre o eixo GH/IGF-I, citocinas e certos aspectos da função imunológica. O estudo revelou 

uma redução significativa nos níveis de insulina e um grande aumento nos níveis circulantes de 

IL-6 e IGFBP-1. Tal comportamento foi consistente com a hipótese de que as respostas agudas 

ao exercício são predominantemente catabólicas. 
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Pensando nos efeitos crônicos do treinamento físico sobre o eixo GH/IGF-I, alguns 

autores têm investigado o comportamento do eixo durante períodos mais longos de treinamento. 

Estudos sugerem a possibilidade de haver uma fase denominada catabólica do eixo GH/IGF-I 

em resposta ao exercício físico, que ocorreria nas primeiras três a cinco semanas de treinamento 

e uma fase anabólica, que poderia ser verificada a partir de cinco, seis semanas após se ter 

iniciado um programa de treinamento (ELIAKIM, et al., 1998; ROSENDAL, et al., 2002; 

ELIAKIM; NEMET, 2010; NEMET; ELIAKIM, 2010). 

No entanto, para Eliakin e Nemet (2010), exatamente como e quando esta troca de 

fase acontece e se é necessário uma fase catabólica para que ocorra uma segunda fase 

denominada anabólica ainda é desconhecido. Para Nemet e Eliakin (2010), parece haver uma 

linha tênue entre as respostas anabólicas e as respostas catabólicas/inflamatórias ao exercício 

que determinará a eficiência do programa de treinamento. Se a resposta anabólica é mais forte, 

provavelmente, o programa de treinamento levará a um aumento da massa muscular e melhora 

da aptidão. Uma resposta catabólica/inflamatória maior e, particularmente, se persistir por um 

longo tempo, poderá levar ao overtraining, um estado caracterizado por sintomas como a 

diminuição do rendimento esportivo, acompanhada por fadiga muscular, alterações 

psicológicas, cognitivas, sociais, fisiológicas e físicas, que são causadas pelo treino em excesso 

associado a um curto periodo de recuperação (NEMET; ELIAKIN, 2010).  

Por essa razão, mudanças no balanço anabólico/catabólico e na circulação de 

citocinas podem ser usadas para aferir a intensidade do treinamento de atletas e equipes 

esportivas, com especial atenção aos programas de treinamento de atletas jovens (NEMET; 

ELIAKIN, 2010; ELIAKIM; NEMET, 2012). 

Eliakim e Nemet (2013) sugerem que há um aumento das citocinas pró-

inflamatórias, e com consequência, a diminuição dos níveis de IGF-I. Porém, em um diferente 

período (semanas seguintes), as citocinas pró-inflamatórias caem, e com isso a supressão de 

IGF-I diminui, o que ocasionaria em um comportamento anabólico do eixo, onde os níveis de 

IGF-I podem voltar aos níveis observados no início do período de treinamento.  

Em um estudo conduzido por Tourinho et al (2017), foi possível verificar pela 

primeira vez a presença de uma fase catabólica seguida por uma fase anabólica do eixo 

GH/IGF-I e seus componentes durante uma temporada de treinamento. 

Nesse sentido, parece ser pertinente a seguinte questão: Será que a melhora do 

estado de treinamento, observado ao longo de uma temporada, irá provocar um quadro diferente 

do que é observado agudamente sobre o eixo GH/IGF-I após uma série intensa de exercício?  
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Partindo desse pressuposto, o presente projeto apresenta a seguinte indagação: Qual 

o comportamento do eixo GH/IGF-I e das proteínas de ligação dos IGFs em adultos jovens ao 

longo de um programa de treinamento de Crossfit, uma modalidade onde há uma predominância 

de exercícios intervalados de alta intensidade? 

 

Objetivo Geral 

Verificar o comportamento do eixo GH/IGF-I e das proteínas de ligação dos IGFs 

em adultos jovens ao longo de um programa de treinamento de Crossfit. 

 

Objetivos específicos 

a) Medir a concentração dos níveis séricos de hormônios mediadores do crescimento – IGF-I e 

a proteína de ligação IGFBP-3 em adultos jovens praticantes de Crossfit ao longo de um 

programa de treinamento com duração de três meses. 

b) Comparar os níveis de IGF-I e IGFBP-3 antes e após as sessões de treino (efeito agudo) e 

nos diferentes momentos da preparação ao longo do programa de treinamento (efeito 

crônico). 

c) Realizar o recordatório alimentar dos adultos jovens praticantes de Crossfit ao longo de um 

programa de treinamento com duração de três meses. 

 

Justificativa 

Embora ainda não se tenham explicações adequadas para inúmeros 

questionamentos relacionados com os efeitos da prática da atividade física envolvendo 

integrantes da população jovem, verifica-se que, nos últimos anos, uma grande quantidade de 

informações vem sendo acumulada com referência ao assunto, muito provavelmente, em função 

do aumento da participação de jovens em programas de treinamento, principalmente a 

participação nos programas de exercícios de alta intensidade realizados em grupos. O Crossfit, 

por exemplo, tem como característica predominante o treinamento intervalado de alta 

intensidade, e é um dos programas de exercícios que vem crescendo rapidamente desde a sua 

criação (MEYER; MORRISON; ZUNIGA, 2017). 

Apesar do eixo GH/IGF-I ser bastante investigado, vários de seus aspectos 

fisiológicos ainda não estão integralmente esclarecidos, incluindo sua relação com o exercício 

físico.  

Tendo em vista a relação entre estado de treinamento e nível de atividade física com 

o aumento ou inibição do eixo GH/IGF-I, que por sua vez, pode afetar tanto o estado anabólico 
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quanto catabólico de jovens atletas expostos a programas de treinamento ao longo de uma 

temporada (ELLOUMI et al., 2005; ELIAKIN; NEMET, 2010), entende-se que a avaliação das 

possíveis mudanças nas concentrações de IGF-I e suas proteínas de ligação, principalmente, 

IGFBP-3, pode ser interessante, na medida em que, o comportamento destas variáveis pode 

interferir diretamente no desempenho dos praticantes e, muito provavelmente refletir em que 

estado de sobrecarga de treinamento o atleta se encontra em determinado período de sua 

preparação, podendo, inclusive servir como sensíveis marcadores de overtraining e do status 

nutricional de cada participante.  

Ainda, de acordo com Eliakin e Nemet (2013) a coleta de valores basais e mudanças 

no comportamento do eixo GH/IGF-I quando comparados com as respostas do eixo obtidos em 

temporadas passadas aliado ao conhecimento e experiência de sucessos anteriores pode servir 

como um importante parâmentro de controle dentro da preparação dos atletas.  

Para reforçar esta ideia, Steinacker et al. (2004) afirmam que o entendimento da 

função dos hormônios e citocinas e do papel regulatório que o sistema muscular pode realizar 

durante a prática de exercícios é fundamental para a obtenção de uma compreensão mais 

profunda do complexo mecanismo de adaptação do organismo ao exercício e treinamento 

físico. Além de que as respostas hormonais podem ser utilizadas como uma ferramenta 

importante no aprimoramento dos ciclos de treinamento físico e monitoramento de cargas.  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Aspectos fisiológicos do Eixo GH/IGF 

 

 O eixo GH/IGF é composto pelo hormônio do crescimento (GH) e também pelos 

fatores de crescimento insulina-símile ou insulin-like growth factors (IGF). Estes componentes 

juntamente com a herança genética constituem o grupo de fatores que influenciam diretamente 

o crescimento. Neste âmbito, a puberdade, em especial, é profundamente marcada pela ativação 

do eixo GH/IGF-I e suas interações com os esteroides gonadais estão relacionadas diretamente 

com o pico de velocidade em crescimento estatural – PVA (PHILLIP, LAZAR, 2003). 

O expressivo crescimento longitudinal durante a puberdade engloba três distintos 

fenômenos, que se revelam sequencialmente, a saber: 

a) O estirão do crescimento – com duração aproximada de dois a três anos e 

caracterizado por velocidade de crescimento reduzida durante a fase pré-puberal, crescimento 
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com velocidade acelerada conhecido como PVA e uma fase de cessação do crescimento 

(SILVA et al., 2004); 

b) Aquisição de conteúdo mineral ósseo – reconhecida como pico de massa óssea, 

em que o processo de formação sobrepõe o de reabsorção óssea e que se apresenta como um 

incremento linear durante a infância e exponencial na segunda década de vida, apresentando 

maior intensidade entre os 13 e 17 anos, identificado como anos críticos para o evento aqueles 

compreendidos entre 14 e 15 anos de idade (SILVA et al., 2004); 

c) Processo de maturação esquelética – que se encerra com o fechamento 

epifisário (SILVA et al., 2004). 

 

Neste sentido, a puberdade é o estágio de desenvolvimento em que a secreção de 

GH está mais sensível ao estímulo produzido por vários fatores, incluindo a secreção de 

hormônios gonadais sexuais. Entretanto, são vários os fatores mediadores da liberação e 

regulação do GH e entre eles, estão incluídos o GHRH, a Somatostatina, neurotransmissores 

cerebrais e neuropeptídeos, além da produção de IGF-I e suas proteínas de ligação (IGFBPs), 

fatores ligados ao estado nutricional e a prática organizada de exercícios físicos (NAUGHTON 

et al., 2000).   

O GH, também conhecido como somatotropina ou hormônio somatotrópico, é 

produzido pelos somatotrofos da hipófise anterior (adenohipófise) e em sua forma 

predominante corresponde a aproximadamente 75% do GH circulante. É constituído por uma 

cadeia única de 198 aminoácidos com duas pontes dissulfídricas internas, o que lhe oferece 

peso molecular de 22 kilodaltons (kDa) (MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-

OLIVEIRA, 2008; CRUZAT et al., 2008). 

De acordo com Martinelli Jr, Custódio e Aguiar-Oliveira (2008), a secreção do GH 

ocorre em pulsos, principalmente à noite, durante o sono, com meia-vida de aproximadamente 

20min. A amplitude dos pulsos e a massa de GH secretada variam com a idade, aumentando 

durante a puberdade, período em que ocorre a maior secreção deste hormônio, e decaindo na 

vida adulta para concentrações semelhantes às observadas em indivíduos pré-púberes com 

posterior diminuição progressiva. 

Cruzat et al. (2008, p. 550) afirmam que  

A modulação da secreção de GH na adenohipófise ocorre por 

influências estimuladoras e inibitórias. Uma complexa inter-relação 

entre dois peptídios hipotalâmicos regula a liberação do GH na 

adenohipófise: a somatostatina (SRIF, growth hormone inhibit 
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hormone) que inibe a secreção do GH, e o hormônio liberador de GH 

(GHRH – growth hormone releasing hormone). Tanto a síntese de 

GHRH como a de SRIF são influenciados por diversos 

neurotransmissores, tais como a serotonina, a dopamina, a acetilcolina 

e a noradrenalina. Hormônios periféricos como a insulina e os 

glicocorticoides também influenciam a produção de GHRH e de SRIF, 

alterando a síntese do GH.  

 

Em contrapartida, o sistema de retroalimentação negativo (feedback negativo) 

exercido pelo GH e pelos IGFs, regulando as concentrações de GHRH e SRIF ou atuando 

diretamente sobre as células hipofisárias, é determinante na regulação da síntese e na secreção 

do GH (MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008; CRUZAT et al., 2008). 

Existem outros diversos fatores que podem influenciar a secreção do GH, incluindo 

o estado nutricional, a quantidade de sono e de gordura corporal, o estresse e a prática da 

atividade física ou estado de treinamento (CRUZAT et al., 2008).  

O GH exerce sua ação anabólica (estimula o crescimento tecidual) e também uma 

ação metabólica (altera o fluxo, a oxidação e o metabolismo de, praticamente, todos os 

nutrientes da circulação) mediante receptor específico (GHR), membro da família dos 

receptores de citocinas (MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008; 

CRUZAT et al., 2008). 

Os mecanismos envolvidos com estas ações são bastante complexos e podem ser 

divididos em: ações diretas, que são mediadas pela cascata de sinalizações intracelulares, 

desencadeadas pela ligação do GH ao seu receptor na membrana plasmática; e ações indiretas, 

mediadas, principalmente, pela regulação da síntese de fatores de crescimento semelhantes à 

insulina (IGFs) e de suas proteínas de ligação (IGFBP – insulin-like growth factor binding 

proteins).  

Os IGFs associam-se à família de proteínas transportadoras denominadas IGFBPs 

que, além de aumentarem a vida média dos IGFs modulam suas ações autócrinas, parácrinas e 

endócrinas, podendo tanto potencializá-las quanto inibi-las.  

Assim como os IGFs, as IGFBPs são produzidas em diversos órgãos e tecidos do 

organismo. Cada IGFBP possui regulação independente e algumas características próprias, 

podendo apresentar ações independentes dos IGFs na apoptose e no crescimento celular 

(MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008; CRUZAT et al., 2008). 
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Em relação ao metabolismo lipolítico e glicolítico, as ações diretas do GH são 

antagonistas aos efeitos provocados pela insulina, ou seja, o GH aumenta a concentração de 

glicose circulante e, consequentemente, estimula a liberação de mais insulina para manter a 

glicemia adequada (PELL; BATES, 1990). Nesse caso, o GH promove diminuição da oxidação 

da glicose e de sua captação em vários tecidos, aumento da lipólise e da oxidação de ácidos 

graxos no tecido adiposo, na musculatura esquelética e cardíaca, e estímulo para a produção 

hepática de glicose, principalmente, pela ativação da glicogenólise (PELL; BATES, 1990; 

CRUZAT et al., 2008). 

A modulação da síntese do IGF-I é o efeito indireto do GH no crescimento mais 

importante. O IGF-I, antes chamado de somatomedina C, é o grande mediador dos efeitos 

anabólicos do GH, principalmente relacionados ao crescimento estatural.  

Os IGFs (IGF-I e IGF-II) são fatores de crescimento peptídicos que apresentam 

elevado grau de homologia estrutural com a pró-insulina e tem atividade sobre o metabolismo 

intermediário, a proliferação, o crescimento e a diferenciação celular. Os IGFs exercem suas 

ações mediante interação com dois diferentes receptores denominados receptores de IGF tipo I 

(IGF-IR) e tipo 2 (IGF-IIR).  A maioria das ações conhecidas dos IGFs é mediada via IGF-1R, 

não sendo ainda claro o papel fisiológico do IGF-2R (MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; 

AGUIAR-OLIVEIRA, 2008). 

A principal fonte de IGF-I na circulação é o fígado, sendo que sua síntese e 

liberação são influenciadas por diversos fatores, entre os quais: a concentração de GH, o estado 

nutricional, a composição corporal, e a concentração de hormônios e metabólitos (CRUZAT et 

al., 2008). O IGF-I hepático age como hormônio estimulando o crescimento de diversos tecidos, 

como o ósseo e o muscular. Atualmente sabe-se que diversos tecidos são capazes de sintetizar 

fatores de crescimento locais, incluindo o IGF-I. Nesse caso, o IGF-I de origem extra-hepática 

tem ação, predominantemente, autócrina (ação sobre o próprio tecido) e parácrina (ação nos 

tecidos vizinhos) todavia, o GH também influência a expressão do IGF-I extra-hepático e de 

outros fatores de crescimento locais (MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 

2008; CRUZAT et al., 2008; WIDDOWSON et al., 2009). 

 

2.2. Efeitos agudos do treinamento sobre o eixo GH/IGF-I 

 

Martinelli Jr, Custódio, Aguiar-Oliveira (2008) e Cruzat et al. (2008) afirmam que 

o GH exerce uma ação anabólica, onde ele estimula o crescimento tecidual; e também uma ação 
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metabólica, onde ele altera o fluxo, a oxidação e o metabolismo de, praticamente, todos os 

nutrientes da circulação, mediante receptor específico (GHR).  

O eixo GH/IGF-I é um sistema de mediadores de crescimento, receptores e 

proteínas de ligação que controlam o crescimento somático e tecidual em muitas espécies. 

Programas de exercícios estão diretamente relacionados a esta função anabólica por meio da 

ação deste eixo. Mas, alguns estudos têm demonstrado uma diminuição na circulação destes 

elementos que compõem o eixo GH/IGF-I em resposta a sessões de treinamento (ELIAKIM et 

al., 2001; NEMET et al., 2002; SCHEETT et al., 2002;). 

Com o objetivo de investigar os efeitos de uma sessão de treinamento de Jiu-Jitsu 

sobre o eixo GH/IGF-I, Tourinho et al. (2016) avaliaram 9 lutadores da equipe brasileira de Jiu-

Jitsu durante uma sessão padrão de treinamento. Amostras de sangue foram coletadas antes e 

30 minutos após a sessão. Apesar de a sessão ter sido classificada entre “difícil” e “muito 

difícil”, nenhuma diferença significativa foi encontrada nas concentrações de IGF-I e IGFBP-

3, o que pode ser explicado pelo nível elevado de treinamento dos atletas. 

Eliakim et al. (1996) investigaram os efeitos de 5 semanas de treinamento intensivo 

sobre as concentrações de IGF-I de 44 meninas adolescentes (15 a 17 anos de idade). Uma 

diminuição de 14% dos níveis séricos de IGF-I foi relatada no grupo treinado comparado com 

o grupo controle ao longo do programa de treinamento. Eliakim et al. (2001) sugeriram que o 

treinamento de curto prazo pode ter resultado em uma resposta hormonal catabólica neste grupo 

de meninas. 

A partir do mesmo estudo, Eliakim et al. (1998) publicaram separadamente dados 

de 43 meninos (idade média 16,7 anos). Em concordância com os dados obtidos no estudo feito 

com meninas, após 5 semanas de treinamento, um decréscimo de 12% nos níveis sérios de IGF-

I foi observado. No entanto, os autores postularam que nos rapazes pode haver uma associação 

da aptidão física a atenuação da sensibilidade do receptor de GH. Em adolescentes do sexo 

masculino, os níveis reduzidos da proteína de ligação do GH (GHBP - Growth hormone binding 

protein) circulantes se correlacionaram inversamente com a potência aeróbica máxima e 

volume da coxa. Enquanto o treinamento desencadeou uma resposta catabólica em ambos os 

sexos, no sexo feminino, as concentrações de IGF-I foram positivamente correlacionadas aos 

aumentos induzidos pelo treinamento em potência aeróbia e volume da coxa. Os autores 

sugerem que as investigações sobre os papéis de testosterona e estrogênio em GHBP podem 

esclarecer estas diferenças entre sexos observadas.  

A elevação de citocinas provocada por séries intensas de exercícios pode ser uma 

das possíveis explicações para uma situação como esta. As citocinas são conhecidas por inibir 
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diretamente a atividade anabólica do eixo GH/IGF-I, das quais se destacam a IL-β, IL-1ra e 

TNF-α (NEMET et al., 2002). Segundo Martinelli Jr, Custódio e Aguiar-Oliveira (2008), as 

citocinas são moléculas de sinalização intercelular associadas com o controle e a coordenação 

de respostas imunes, sendo secretadas pelos macrófagos e linfócitos em resposta a lesão ou 

infecção. 

Com o objetivo de verificar os efeitos de uma sessão de treinamento típica de luta 

Greco-romana sobre o eixo GH/IGF-I, Nemet et al. (2002) avaliaram doze adolescentes 

masculinos com idade entre 14 e 18,5 anos, antes e após a sessão de treino. Os autores 

encontraram diminuições significantes nos níveis dos seguintes mediadores anabólicos: IGF-I 

total (-11,2 ± 2,3%), IGF-I bound (-11,2 ± 2,4%), e insulina (-42 ± 10%). Também foram 

observados aumentos nas citocinas IL-6 (795 ± 156%), TNFα (30 ± 12%), IL-1β (286 ± 129%), 

além do aumento nos níveis da proteína de ligação IGFBP-1, conhecida por inibir os efeitos do 

IGF-I. Para Nemet et al. (2002), estes dados demonstram que uma série intensa de exercício em 

atletas jovens praticantes de luta greco-romana levou a uma redução nos níveis dos mediadores 

anabólicos e um profundo aumento nas citocinas, levando a uma resposta, predominantemente, 

catabólica. Ainda para os autores, os efeitos destas alterações sobre o processo de 

crescimento/desenvolvimento de adolescentes ainda não estão bem determinados. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Nemet et al. (2003) avaliaram os efeitos 

de uma sessão de treino de polo aquático em garotas adolescentes sobre o eixo GH/IGF-I, 

citocinas e certos aspectos da função imunológica. Os autores explicam que a escolha por este 

esporte se deu em função da alta demanda fisiológica imposta pela prática do polo aquático, 

pela sua característica de intermitência e, por fim, pela sua alta popularidade entre estudantes 

femininas do ensino médio americano. Em síntese, o estudo de Nemet et al. (2003) demonstrou 

que a prática de uma sessão de treinamento típica de polo aquático levou a mudanças 

substanciais em alguns mediadores de crescimento, citocinas e componentes celulares do 

sistema imune. As reduções nos níveis de insulina e o grande aumento nos níveis circulantes 

de IL-6 e IGFBP-1 são consistentes com a hipótese que exercício agudo em adolescentes do 

sexo feminino leva a uma resposta, predominantemente, catabólica. Especificamente, com 

relação ao comportamento do IGF-I, Nemet et al. (2003) verificaram que, embora, o padrão de 

mudanças nos valores de IGF-I observado nas jogadoras de polo aquático foi quantitativamente 

similar ao observado nos garotos praticantes de luta greco-romana, não foi possível detectar 

significância estatística nesse estudo. 

Scheett et al. (2002) hipotetizaram que a redução nos níveis de IGF-I observados 

em estudos realizados com crianças e adolescentes seria acompanhada pelo aumento de 
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citocinas provocado pelo estímulo proveniente do exercício físico. Para tal, os autores 

acompanharam crianças pré-púberes (estágios 2 e 3 de Tanner) que foram divididas em grupo 

controle (n=14) e grupo experimental (n=12). O grupo experimental participou de um programa 

de exercícios com duração de 90 minutos que incluía atividades aeróbias realizadas cinco vezes 

por semana durante cinco semanas. O programa de atividades aeróbias incluiu jogos, corridas, 

dança aeróbica e jogos competitivos (futebol, rugby, futebol americano, etc.). Estas atividades 

variaram em intensidade e duração através da semana e foram desenhadas, primariamente, para 

encorajar a participação das crianças em programas de exercícios. Os resultados do estudo 

apontaram para um aumento significante nos níveis de IL-1β, TNFα e IGFBP2, com 

concomitante diminuição dos níveis de IGF-I e IGFBP-3. Esses dados sugeriram que o 

programa de exercícios que durou cinco semanas induziu a um estado catabólico em garotos 

pré-púberes. Os achados deste estudo surpreenderam pelo fato de que, mesmo neste suposto 

estado catabólico foi possível verificar uma melhora da aptidão dos garotos por meio do 

aumento significante nos valores de VO2pico. 

Eliakim et al. (2001), também utilizando um programa de exercícios físicos com 

garotas pré-púberes (8 a 10 anos) durante cinco semanas, buscaram avaliar os efeitos do 

exercício sobre o eixo GH/IGF-I. As participantes foram divididas em grupo controle (n=20) e 

grupo de treinamento (n=19). O programa de exercício, realizado duas vezes por semana e com 

duração de 45min, consistia em trabalhos com características aeróbias que incluía corridas, 

dança aeróbica e jogos pré-desportivos (basquete, futebol, etc.). Neste estudo o IGF-I foi 

correlacionado significativamente com o VO2 pico e volume de massa muscular (r=0,44; 

r=0,58), enquanto que, o IGFBP-1 e IGFBP2 foram negativamente correlacionados com 

volume de massa muscular (r=-0,71; r=-0,42). Surpreendentemente, aumentos significativos 

nos níveis de IGF-I foram notados no grupo controle, no entanto, não foi possível detectar 

nenhuma mudança significativa do IGF-I no grupo treinamento. Os níveis de IGFBP-3 

diminuíram significativamente no grupo treinamento, mas nenhuma mudança foi detectada no 

grupo controle. Nenhum efeito específico do exercício foi observado sobre os níveis de IGFBP-

1, IGFBP-2 e IGFBP-6, sendo que a IGFBP-4 aumentou significativamente em ambos os 

grupos. 

Para Eliakim et al. (2001), apesar do fato de que o programa de treinamento tenha 

levado a aumentos no volume da massa muscular e melhora da resposta cardiorrespiratória ao 

exercício, o programa de exercícios de curta duração (cinco semanas) utilizado no estudo, 

parece ter resultado em uma resposta catabólica ao invés de anabólica do eixo GH/IGF1.  Ainda, 

de acordo com os autores, o mecanismo que permite que grupos musculares melhorem seu 
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rendimento sob uma suposta condição catabólica e se esta condição se modifica ao longo de 

um programa de treinamento permanece totalmente obscuro. Eliakim et al. (2001) especulam 

ainda que o exercício associado com a elevação dos níveis de citocinas leva a uma redução dos 

níveis de IGF-I no início de um programa de treinamento – primeiras semanas de treinamento.  

Com o intuito de testar a hipótese de que citocinas podem afetar o comportamento 

do eixo GH/IGF-I em resposta aos estímulos provenientes de sessões de treinamento, Scheett 

et al. (1999) avaliaram os efeitos de um protocolo de exercícios que consistia de sessões de 

treinamento de futebol para crianças pré-púberes que durou em torno de 1h30min. O treino de 

futebol levou a um aumento significativo na circulação de TNFα (18±7%, p<0,05) e IL-6 

(125±35%, p<0,05). Os níveis de IGF-I diminuíram em menor grau, porém de forma 

significativa (-6,4±3,2%, p<0,05), embora os níveis IGFBP-1- conhecidos por inibir o IGF-I – 

foram substancialmente aumentados (156±40%, p<0,001). Para os autores, os aumentos nos 

níveis circulantes de citocinas provocados por sessões de treinamento podem alterar, 

criticamente, os agentes anabólicos como o IGF1 e suas proteínas de ligação. 

Há estudos que sugerem uma estreita relação entre os níveis de citocinas, 

especialmente da IL-6, com a intensidade e duração do exercício – quanto maior a duração e 

intensidade do exercício maior serão os níveis de citocinas circulantes (OSTROWSKI; 

SCHJERLING; PEDERSEN, 2000). Nesse sentido, Pedersen (2000) exemplifica que os níveis 

de IL -6 aumentaram em até 100 vezes em corredores após uma maratona.  

Para Bruunsgaard et al. (1997), os maiores aumentos nos níveis de citocinas 

ocorrem na fase excêntrica do movimento. Os autores ainda encontraram uma forte relação (r 

= 0,725) entre os níveis de IL-6 e da enzima creatinoquinase (CK) no plasma. No entanto, o 

aumento nos níveis circulantes de citocinas não está relacionado apenas às questões de dano ou 

reparo muscular – microtrauma adaptativo (PEDERSEN, 2000; STEINACKER, et al., 2004). 

De acordo com Steinacker et al. (2004), o conteúdo de glicogênio muscular 

influencia a extensão de liberação de IL-6 durante o exercício. Quando os estoques de 

glicogênio se aproximam de uma depleção total, a glicogenólise e os transportadores de glicose 

precisam ter suas ações diminuídas nos músculos e no fígado, assim como a produção de IGF-

I em função de seu efeito semelhante à insulina sobre as concentrações de glicose no sangue, 

por essa razão uma resistência à insulina transitória se desenvolve durante a prática de 

exercícios realizada em condições de depleção de glicogênio (KIRWAN; JING, 2002). Por esse 

motivo, Steinacker et al. (2004) acreditam que a deficiência em glicogênio está associada com 

os aumentos da expressão local de citocinas (IL-6 nos músculos), com a diminuição de 

transportadores de glicose, o aumento de cortisol, a diminuição da secreção de insulina e a 
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estimulação β adrenérgica e que as citocinas agem, especificamente, neste processo como 

sinalizadores para o hipotálamo que atuando sobre o eixo GH/IGF-I por consequência reduz os 

níveis de IGF-I. 

A fim de avaliar os efeitos de uma simulação de luta de Taekwondo (três lutas de 6 

minutos com 30 minutos de intervalo entre as lutas) sobre os hormônios anabólicos IGF-I, LH, 

FSH, estradiol e testosterona e sobre o hormônio catabólico cortisol de lutadores adolescentes 

correspondente a elite nacional, com idade entre 12 e 17 anos (10 garotos e 10 garotas), Pilz-

Burstein et al. (2010) verificaram que a simulação das lutas levou a uma diminuição 

significativa (p<0,05) nos níveis de IGF-I (masculino – 27,1±25,6; feminino – 22,4±36,3ng/ml) 

LH (masculino - 0.7 ± 1.2; feminino - 2.3±3.3 U/L), e FSH (masculino - 0.9±0.5; feminino - 

1.5 ± 1.1 U/L), e um aumento significativo (p<0,05) nos níveis de cortisol (masculino - 141.9 

± 30.1; feminino - 64.1 ± 30.6 mcg/dL) em ambos os gêneros. O protocolo de lutas também 

reduziu de forma significante os níveis de testosterona (masculino - 1.9 ± 1.6; feminino - 0.02± 

0.06 ng/mL). 

Em resumo, os autores concluíram que os estímulos provenientes do protocolo 

realizado com lutas de Taekwondo levaram a uma resposta hormonal típica de um estado 

catabólico. Os autores ainda afirmam que tais respostas hormonais podem afetar não só o 

sistema muscular como outros sistemas (imunológico, cardiorrespiratório) e que por isso as 

respostas hormonais analisadas no presente estudo podem ser usadas como uma ferramenta 

complementar para aprimorar os ciclos de treino de esportes de lutas, além de monitorar a carga 

de treinamento.  

Steinacker et al. (2004) vão além das conclusões feitas por Pilz-Burstein et al. 

(2010), e afirmaram que o entendimento da função dos hormônios e citocinas e do papel 

regulatório que o sistema muscular pode realizar durante a prática de exercícios será 

fundamental para a obtenção de uma compreensão mais profunda do complexo mecanismo de 

adaptação do organismo ao exercício e treinamento físico. 

Em síntese, pode se afirmar através dos estudos analisados, que os efeitos agudos 

do exercício sobre o eixo GH/IGF-I caracterizam uma resposta predominantemente catabólica, 

devido ao aumento das concentrações de citocinas pró-infamatórias.   

 

2.3. Efeitos crônicos do treinamento físico sobre o eixo GH/IGF-I 

 

Poucos são os estudos avaliando a duração da redução nos níveis de IGF-I ou do 

eixo GH/IGF-I após uma série de exercícios intensos (NINDL et al., 2001) e muito menos sobre 
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o comportamento dos mediadores anabólicos e catabólicos ao longo de uma temporada de 

treinamento (NEMET, ELIAKIM, 2010; ELIAKIM, NEMET, 2010; ELIAKIM, NEMET, 

COOPER, 2014) .  

Com o objetivo de analisar o comportamento do eixo GH/IGF-I durante períodos 

mais longos de treinamento, alguns autores têm especulado a possibilidade de haver uma fase 

denominada catabólica do eixo GH/IGF-I em resposta ao exercício físico que ocorreria nas 

primeiras três a cinco semanas de treinamento e uma fase anabólica que poderia ser verificada 

a partir de cinco, seis semanas após se ter iniciado um programa de treinamento (ELIAKIM, et 

al., 1998; ROSENDAL, et al., 2002; ELIAKIM; NEMET, 2010; NEMET; ELIAKIM, 2010). 

Koziris et al. (1999) conduziram um estudo com o objetivo de determinar se um 

programa de treinamento realizado por um período mais longo (em torno de cinco meses) com 

nadadores experientes com idade entre 18 e 22 anos de ambos os sexos, resultaria em 

modificações nos níveis séricos de IGF-I total, IGF-I livre e de suas proteínas de ligação 

IGFBP-1 e 3. As amostras de sangue foram coletadas com os nadadores em repouso no início 

da temporada de treinamento, após 2 meses, após 4 meses (momento em que o treinamento se 

encontrava com o maior volume) e após cinco meses – próximo do final do período de 

polimento (tapering) , e alguns dias após o final da temporada. Os resultados obtidos mostraram 

um efeito positivo do treinamento sobre os níveis séricos de IGF-I. No entanto, o fato de que 

após dois meses de treinamento apenas uma modesta elevação nos níveis de IGF-I tenha 

ocorrido leva a crer que é necessário um tempo relativamente longo para se verificar o pico de 

aumento nos níveis de IGF-I com este tipo de treino. Os dados do estudo também mostraram 

que as concentrações elevadas de IGF-I persistiram mesmo com uma marcada redução no 

volume do treinamento.  Koziris et al. (1999) concluíram com os resultados encontrados no 

estudo que os níveis de IGF-I livre e total e de IGFBP-3 podem ser aumentados com 

treinamento intenso e esse aumento mantido, mesmo durante a fase de redução do volume do 

treino (fase de polimento).  

Os aumentos nos níveis de IGF-I verificados após um programa de treinamento 

mais prolongado (4 a 9 semanas) foi apoiado por achados em estudos utilizando modelo animal 

que demonstrou aumentos na expressão do gene de IGF-I do tecido muscular esquelético e 

sobre os níveis circulantes de IGF-I (ZANCONATO, et al., 1994). Contudo, parece ainda não 

estar claro se a hipótese que aponta sobre um possível comportamento do eixo GH/IGF-I 

passando por uma fase catabólica e outra anabólica também ocorra em seres humanos durante 

um programa de treinamento prolongado (ROSENDAL, et al., 2002). 
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Pensando nessa hipótese, Eliakim et al. (1998)  especularam que a fase catabólica 

é acompanhada pela diminuição dos níveis de GHBP e que num momento mais a frente do 

programa de treinamento, presumivelmente, acima de cinco semanas um ajuste anabólico do 

eixo GH/IGF-I ocorrerá dependendo do estado nutricional e do balanço energético de cada 

atleta. Ainda de acordo com os autores, durante a fase inicial (catabólica), os níveis de IGF-I 

muscular poderiam, de fato, aumentar quando os níveis circulantes deste hormônio diminuem, 

refletindo um importante papel do efeito autócrino/parácrino do IGF-I em resposta ao 

treinamento.  

Com o objetivo de estudar os efeitos de um programa de treinamento de futebol 

sobre os níveis de GH e IGF-I, Mejri et al. (2005), investigaram 13 jovens jogadores de futebol 

(19 ± 1 anos) por meio de um teste submáximo realizado em um cicloergômetro no início, meio 

e final da temporada dos atletas que se estendeu de outubro a maio. As amostras de sangue 

foram coletadas em repouso, ao final do teste submáximo e 30 e 60min durante o período de 

recuperação. Com a análise dos dados, os autores puderam verificar que os níveis de GH 

aumentaram com o exercício realizado durante o teste submáximo, porém as respostas 

observadas no início da temporada foram significativamente mais altas quando comparada com 

o meio e final do programa de treinamento, diferentemente do que foi observado por Koziris et 

al. (1999) durante a temporada de treinamento de nadadores. Para Mejri et al. (2005), este 

comportamento do GH ao longo da temporada de treinamento de futebol pode representar uma 

adaptação ao exercício com o treinamento. Com relação aos níveis de IGF-I, estes 

permaneceram estáveis ao longo da temporada, indicando que as concentrações de IGF-I após 

a realização de exercícios pode estar dissociada dos mecanismos que estimulam a produção de 

GH. Especificamente, no estudo conduzido por Mejri et al. (2005), não foi possível observar a 

hipótese que especula a possibilidade de um comportamento do eixo GH/IGF-I ocorrer em duas 

fases: catabólica e anabólica ao longo de uma temporada de treinamento.  

Ao contrário do que foi observado por Koziris et al. (1999) e Mejri et al. (2005), ou 

seja, aumentos nos níveis de GH/IGF-I, mesmo que em momentos diferentes da temporada, os 

estudos realizados por Eliakim et al. (1998) e Rosendal et al. (2002) verificaram um efeito 

negativo sobre os níveis circulantes de IGF-I. Ainda, segundo estes estudos os efeitos do 

treinamento intenso sobre o comportamento do IGF-I difere entre indivíduos treinados e 

sedentários sendo mais pronunciadas as mudanças que ocorrem nos níveis de IGF-I dos sujeitos 

menos aptos fisicamente quando expostos ao treinamento intenso. 

A fim de testarem a hipótese de que a atividade física aumentaria os níveis de IGF-

I, Eliakim et al. (1998), acompanharam 38 adolescentes randomizados em grupo controle e 
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grupo de atividade física durante cinco semanas. Antes e após a intervenção foram mensurados 

o volume muscular da coxa usando um aparelho de ressonância magnética e níveis de GH e 

GHBP, IGF-I e IGFBPs 1-5. Nos sujeitos treinados houve um aumento significativo no volume 

muscular da coxa, um maior gasto de energia quando comparado ao grupo controle e nenhuma 

evidência de perda de peso. Em contraste, nos sujeitos treinados houve uma diminuição 

significativa de IGF-I (-12 ± 4%, p< 0,005). Além do mais, o programa de treinamento reduziu 

substancialmente os níveis de GHBP (-21 ± 4%, p< 0,00002) e aumentou os níveis de IGFBP2 

(+40 ± 16%, p< 0,008). De acordo com os autores, o programa de treinamento que durou cinco 

semanas aumentou a massa muscular dos garotos adolescentes e, surpreendentemente, 

influenciou os níveis não apenas do IGF-I, mas também de GHBP e IGFBP2 de uma forma, 

tipicamente, observada em sujeitos em estado catabólico.  

Para Scheett et al. (1999), o mecanismo que envolve este processo parece 

paradoxal, pois ao mesmo tempo em que a queda nos níveis circulantes de GH e IGF-I remete 

a um estado catabólico, é possível verificar aumentos tanto na massa muscular quanto na 

melhora da condição cardiorrespiratória dos indivíduos. 

Em um estudo que acompanhou jovens treinados (n = 12) e sedentários (n = 7), os 

indivíduos passaram por um mesmo programa de treinamento físico intenso por onze semanas. 

Foi hipotetizado que as possíveis mudanças que pudessem ocorrer sobre os níveis de IGF-I 

seriam mais pronunciadas no grupo de jovens sedentários em função de seu mais baixo nível 

de aptidão física (ROSENDAL, et al., 2002). As amostras foram coletadas no início do 

programa, após quatro semanas e ao final das onze semanas de treinamento intenso. Os dados 

obtidos no estudo confirmaram a hipótese previamente formulada, já que o programa de 

treinamento intenso resultou em uma marcada influência sobre o sistema IGF-I e suas proteínas 

de ligação com mudanças mais acentuadas no grupo dos jovens sedentários, indicando que 

treinamento intenso afeta o comportamento do eixo GH/IGF-I de indivíduos treinados e 

sedentários diferentemente. Para ambos os grupos os níveis de IGF-I total diminuíram de forma 

significativa, principalmente, após quatro semanas de treinamento. Apesar do estudo identificar 

um estado, tipicamente, catabólico em ambos os grupos foi também possível verificar um 

aumento significativo nos valores de VO2 pico dos sujeitos sedentários, enquanto nenhuma 

mudança foi observada no grupo de jovens bem treinados.  

Para Rosendal et al. (2002), uma possível explicação para esta situação paradoxal 

baseia-se no fato de que mesmo com uma diminuição significante nos níveis circulantes de 

IGF-I, não pode ser excluído a possibilidade de aumentos nos níveis teciduais deste hormônio, 

e que uma ação autócrina/parácrina ocorreria para explicar a melhora por exemplo do VO2 pico 
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verificada em um dos grupos, ou então que um número aumentado de receptores de IGF-I (ou 

uma sensibilidade alterada) poderia ser responsável por uma resposta anabólica local mais 

diferenciada. 

Eliakim e Nemet (2013) sugeriram que há um aumento das citocinas pró-

inflamatórias, e com consequência, a diminuição dos níveis de IGF-I. Porém, se a adaptação ao 

treinamento é bem-sucedida, as citocinas pró-inflamatórias caem, e com isso a supressão de 

IGF-I diminui. Possivelmente, um rebote anabólico do eixo pode ocorrer, onde os níveis de 

IGF-I podem exceder os níveis observados pré-treinamento (FIGURA 1).  

Figura 1- Efeitos de uma temporada de treinamento nos níveis circulantes de IGF-I e IL-6 sugeridos por Eliakim 

e Nemet (2013). 

 

Fonte: Eliakim e Nemet (2013) 

 

Eliakim e Nemet (2013) também sugeriram que as respostas dos componentes do 

eixo GH/IGF-I aos diferentes tipos de esportes, sessões de treinamento ou protocolos de treino 

podem ser usadas como uma ferramenta bastante objetiva para monitorar a carga de treinamento 

ou para planejar de forma mais adequada os ciclos de treinamento ao longo das temporadas dos 

atletas.  

Tourinho et al. (2017) avaliaram 9 atletas de natação do sexo masculino com o 

objetivo de analisar as concentrações de IGF-I, IGFBP-3 e ALS durante uma temporada de 

treinamento. O protocolo do estudo foi dividido em 3 dias: no primeiro dia foi realizada uma 

avaliação antropométrica seguida por uma sessão de treinamento padrão; o segundo dia foi 

composto por um teste em nado atado para avaliar a capacidade anaeróbica; e o terceiro dia foi 

composto por um teste máximo de 100 metros para avaliar o limiar anaeróbico através de um 

protocolo de lactato mínimo. As amostras de sangue foram coletadas antes do início de cada 
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dia de teste e logo após o término das sessões. As coletas foram realizadas em três diferentes 

fases da temporada (inicial, intermediária e final). As concentrações de IGF-I e IGFBP-3, neste 

estudo, mostraram ser sensíveis tanto para os efeitos agudos quanto aos efeitos crônicos do 

exercício. Ainda, Tourinho et al (2017) encontraram a presença de uma fase catabólica 

caracterizada por uma redução nas concentrações de IGF-I  na fase intermediária da temporada 

de treinamento, seguida por uma fase anabólica, onde as concentrações de IGF-I tiveram um 

aumento significativo durante a fase final da temporada. 

Ainda, com o objetivo de analisar o comportamento do eixo GH/IGF-I e seus 

componentes durante uma temporada de treinamento, Fornel et al. (2020) avaliaram os níveis 

de GH, IGF-I, IGFBP-3, CK e LDH de atletas jovens de futebol do sexo masculino em três 

diferentes momentos da temporada (inicial, intermediária e final), o que teve duração total de 7 

meses. Amostras de sangue foram coletadas antes e após uma sessão de treinamento padrão. Os 

níveis de IGF-I foram significativamente maiores na fase intermediária quando comparados 

com a fase final da temporada de treinamento, o que indica que o IGF-I é um sensível marcador 

dos efeitos agudos e crônicos do treinamento, apresentando assim um comportamento em duas 

fases, catabólica e anabólica. Os resultados encontrados por Fornel et al (2020) vão ao encontro 

com a “Teoria de duas fases” proposta por Eliakim e Nemet em 2013.  

A partir dos estudos analisados, é possível observar que o eixo GH/IGF-I, quando 

observado durante períodos mais longos, possui efeitos que caracterizam uma ação catabólica 

(primeiras semanas de treinamento), onde os níveis de GH e IGF-I são suprimidos, e a medida 

que o volume de treinamento diminui nas semanas seguintes, estes efeitos são seguidos por 

ação anabólica, onde os níveis de GH e IGF-I são elevados novamente. No entanto, ainda há 

controvérsias quanto a esse comportamento do eixo observado durante uma temporada de 

treinamento.  

Em um estudo recente realizado por Pisa et al. (2020), 10 jogadores profissionais 

de voleibol foram avaliados em três momentos diferentes ao longo de um período de 

treinamento que teve duração de 17 semanas. O objetivo do estudo foi investigar o 

comportamento dos níveis de IGF-I e IGFBP-3 durante a temporada de treinamento e relacionar 

com o desempenho dos atletas em testes físicos. As coletas foram realizadas antes e após uma 

sessão padrão de treino em três momentos diferentes da temporada (inicial, intermediário e 

final). A sessão de treinamento não influenciou significativamente nas concentrações de IGF-I 

e IGFBP-3. Não houve diferença significativa entre os momentos inicial, intermediário e final 

durante a temporada de treinamento. A concentração mais alta IGF-I ocorreu junto com os 

resultados mais altos do teste de salto na fase final da temporada, indicando um potencial papel 
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entre aptidão e IGF-I. No entanto, o IGF-I não se mostrou um marcador adequado do status de 

treinamento em jogadores profissionais de voleibol durante uma temporada de treinamento. 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Seleção da amostra 

 

A amostra considerada para este estudo foi composta inicialmente por 23 

praticantes de Crossfit de ambos os sexos, masculino e feminino. Ao longo do período de 

coletas, houve uma perda amostral devido à falta de disponibilidade dos praticantes em adequar 

os dias de coletas com os campeonatos externos que estavam acontecendo no mesmo período. 

Assim, totalizaram 8 praticantes (5 mulheres e 3 homens) que foram expostos a sessões de 

treino ao longo de um período de 3 meses do programa de treinamento de Crossfit. Todos os 

participantes são alunos da Crossfit Fellow, situada na cidade de Sertãozinho, São Paulo 

(Tabela 1). A amostra foi selecionada de forma não aleatória, sendo composta por homens e 

mulheres voluntários que estavam treinando regularmente por um período mínimo de um mês.  

O tamanho da amostra foi determinado por conveniência, mediante a 

disponibilidade e aceitação dos praticantes em participar do estudo. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Escola de Educação Física e Esporte 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (n. 979.575). 

 

 

Tabela 1. Características dos praticantes de Crossfit. Valores expressos em média e ± DP. 

Variáveis n = 8 

Idade (anos) 27 ± 5,4 

Tempo de prática (meses) 15 ± 13,7 

 

 

3.2. Coleta de dados 

 

Após terem sido informados verbalmente e por escrito, por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido a respeito dos procedimentos que foram adotados na 
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pesquisa, os praticantes passaram por uma sessão de treinamento e coleta de sangue em três 

momentos ao longo do programa de treinamento. A coleta de sangue foi realizada antes do 

início da sessão de treino, antecedida por aproximadamente 10 minutos de repouso e 10 minutos 

após o término da sessão, totalizando duas amostras sanguíneas em cada momento de coleta e 

seis amostras ao longo do programa de treinamento (pré e pós-treino), com um intervalo entre 

a coleta pré-treino e a coleta pós-treino de aproximadamente 1h00min. Todos os procedimentos 

foram realizados na fase inicial, fase intermediária e na fase final do programa de treinamento 

dos praticantes que teve uma duração aproximada de três meses. 

 

Figura 2. Diagrama do projeto de estudo: Coleta de dados – sessão de treinamento e coleta de sangue. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

3.3. Coleta de Sangue 

 

Para a dosagem de IGF-I e IGFBP-3 foi realizada por um enfermeiro via punção 

através de acesso ao vaso sanguíneo pela face anterior do antebraço. A coleta foi realizada em 

um local reservado localizado no próprio centro de treinamento dos participantes no período 

noturno. Antes do acesso, a região onde a coleta foi realizada foi devidamente higienizada com 

etanol a 70%. Foram coletados 10 mL de sangue de cada indivíduo em tubos sem adição de 

anticoagulante para aquisição do soro (10mL pré-treino e 10mL pós-treino) totalizando 60ml 

ao longo do programa de treinamento. As amostras foram armazenadas entre 0 e 4ºC 

imediatamente após o procedimento. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas entre 0 

e 4ºC a 1200rpm por 12´ 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 1,5mL 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 pela prefeitura municipal de Ribeirão Preto. 
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3.4. Recordatório de 24h de hábitos alimentares 

 

Um recordatório alimentar de 24 horas foi aplicado para avaliar o consumo de 

alimentos realizado pelos participantes. Para análise da ingestão alimentar habitual, foram 

solicitados aos praticantes recordatórios de 24 horas de três dias, sendo dois dias da semana e 

um dia no final de semana (sábado ou domingo). Os cálculos dos registros alimentares foram 

realizados com o auxílio do programa Dietbox®. 

A ingestão de alimentos foi descrita em tamanho das porções, marca dos alimentos 

industrializados, consumo de açúcar e óleo. A energia ingerida foi estimada pelo consumo de 

macronutrientes do recordatório de 24 horas, onde 1 g de proteína ou carboidrato é igual a 4,1 

kcal e 1 g de lipídios é igual a 9 kcal.  

As necessidades nutricionais de todos os atletas foram estimadas de acordo com a 

DRI (Nutritional Research Council, 2006). 

 

3.5. Sessão de treinamento de Crossfit 

 

A sessão de treinamento padrão utilizada no presente estudo contou com uma parte 

inicial composta por exercícios educativos e alongamentos, com duração aproximada de 20 

minutos; e uma parte principal com uma sequência de exercícios funcionais característicos da 

modalidade conhecida como “Fight gone bad”, que consiste em três séries de cinco diferentes 

exercícios: wall ball, box jump, sumo deadlift high-pull, push-press e remo. Os participantes 

realizaram cada exercício por um minuto, mantendo a maior intensidade possível, até que todos 

os cinco exercícios fossem completados. Ao final da série, os participantes fizeram uma pausa 

de um minuto antes de começar a próxima rodada. Após o término das três séries, os 

participantes realizaram alongamentos para a “volta à calma”.  

Algumas alterações foram feitas na sessão de treinamento a fim de adaptar os 

exercícios às limitações e individualidade de cada participante, e também adaptar o treinamento 

aos equipamentos e estrutura do estabelecimento. Portanto, em algumas situações, o box jump. 

foi substituído pelo box step ups e o remo foi substituído pela Assault Air bike. 

Os participantes foram instruídos a determinar sua própria carga para cada 

exercício. Sendo assim, eles tiveram que escolher uma carga na qual fosse possível manter a 

maior intensidade durante toda a parte principal da sessão de treinamento. A altura da caixa, 

para os exercícios box jump e box step up, também foram determinadas seguindo a 

individualidade de cada participante.  
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A intensidade da sessão padrão de treinamento foi monitorada através de uma 

escala de percepção subjetiva de esforço (PSE) proposta por Foster et al. (2001). Logo após o 

término da sessão, os participantes tiveram que responder uma única pergunta: “Como foi sua 

sessão de treinamento?” A resposta deve ser referente a sessão de treinamento como um todo e 

para responder à pergunta, os participantes apontaram na escala de PSE de 0 a 10 pontos 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Escala de percepção subjetiva de esforço (PSE) proposta por Foster et al. (2001) 

Classificação Descritor 

0 Repouso 

1 Muito, Muito Fácil 

2 Fácil 

3 Moderado 

4 Um pouco difícil 

5 Difícil 

6 - 

7 Muito Difícil 

8 - 

9 - 

10 Máximo 

Fonte: Foster et al. (2001). 

 

 

3.5.1. Exercícios e suas respectivas descrições. 

 

a) Wall Ball: Consiste em agachar e levantar arremessando uma Medicine Ball em direção a 

um alvo localizado na parede, aproximadamente a 3 metros de altura (Figura 3). 

 

Figura 3. Wall Ball. 

  

Fonte: Glassman (2018) 
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b) Box jump: Partindo de uma posição estática, realiza-se um salto simultâneo de ambas as 

pernas para cima de uma caixa. O exercício termina com o corpo estendido sobre o caixa 

(Figura 4). 

 

 

Figura 4. Box jump. 

  

Fonte: Glassman (2018) 

 

 

c) Sumo deadlift high pull: Movimento do levantamento terra com uma pequena alteração; 

a base dos pés é posicionada bem aberta e as mãos alcançam a barra com os braços entre 

os joelhos. Após estender os joelhos, realiza-se uma puxada que leva a barra em direção à 

altura da clavícula. Toda a sequência é realizada em um único movimento, sem pausas 

(Figura 5). 

 

 

Figura 5. Sumo deadlift high pulL. 

.  

Fonte: Glassman (2018) 

 

 

d) Push Press – O movimento tem início com a barra apoiada nos ombros e uma pegada um 

pouco mais aberta que a largura dos ombros. Realiza-se uma flexão dos joelhos e sem parar 

na posição baixa, estenda os joelhos e o quadril para impulsionar a barra para cima 

entendendo os cotovelos. O movimento termina com a barra acima da cabeça e cotovelos 

estendidos (Figura 6). 
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Figura 6. Push Press. 

 

Fonte: Glassman (2018) 

 

 

e) Box Step Up: Consiste em subir para cima da caixa utilizando apenas uma perna, sem a 

ajuda da outra perna. O movimento termina quando os dois pés estão na caixa e o corpo 

estendido. Após realizar o movimento com uma perna, desça e repita com a outra perna 

(Figura 7). 

 

Figura 7. Box Step Up. 

 

Fonte: Glassman (2018) 

 

 

f) Assault Air Bike: Bicicleta ergométrica articulada, onde membros superiores e membros 

inferiores trabalham simultaneamente (Figura 8). 

 

Figura 8. Assault Air Bike. 

 

Fonte: Glassman (2018) 
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g) Remo: É a remada na máquina de Remo, o remoergômetro (Figura 9). 

 

Figura 9. Remo. 

 

Fonte: Glassman (2018) 

 

 

 

3.6. Imunoensaios 

 

3.6.1. Determinação sérica de IGF-I e IGFBP-3  

 

As determinações das concentrações séricas de IGF-I e 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.  

Os ensaios acima descritos foram realizados no Laboratório de Pediatria do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo. 

 

3.7. Tratamento estatístico 

 

Para a análise do comportamento do eixo GH/IGF-I ao longo do programa de 

treinamento foram utilizados dois métodos estatísticos não paramétricos. Para analisar a 

diferença entre as fases (inicial, intermediária e final) foi utilizado o teste não paramétrico de 

Kruskall-Wallis para um fator. O teste não paramétrico Wilcoxon foi utilizado para verificar a 

diferença entre o pré e pós da sessão de treinamento em cada fase. O nível de significância 

adotado foi de 0,05. 

 

 



34 

 

 

 

4. RESULTADOS  

 

Através da PSE proposta por Foster et al. (2001) para avaliar a intensidade da sessão 

de treinamento, os praticantes de Crossfit relataram uma intensidade entre 3 (Moderado) e 9 

(Muito difícil) após a sessão de treinamento padrão (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Intensidades da Escala de Percepção Subjetiva de Esforço (PSE) reladas pelos participantes durante 

as fases inicial, intermediária e final do programa de treinamento de Crossfit 

 

 

 

 

 

Não foram encontradas diferenças significativas nas concentrações de IGF-I 

(p=0,73) e IGFBP-3 (p=0,23) entre as fases inicial, intermediária e final do programa de 

treinamento (Gráfico 2 e Gráfico 3) 
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Gráfico 2– Diferença nas concentrações de IGF-I entre as fases inicial (A), intermediária (B) e final (C) do 

programa de treinamento de Crossfit. 

 

 

Gráfico 3 – Diferença nas concentrações de IGFBP-3 entre as fases inicial, intermediária e final do programa de 

treinamento de Crossfit. 

 

 

Também não foram encontradas diferenças significativas nas concentrações de 

IGF-I entre os momentos pré e pós a sessão de treinamento na fase inicial (p=1,0), intermediária 

(p=0,49) e final (p=0,71). 

As concentrações de IGFBP-3 também não apresentaram diferenças significativas 

entre os momentos pré e pós a sessão de treinamento na fase inicial (p=1,0), intermediária 

(p=1,0) e final (p=0,79). 
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Ao longo do programa de treinamento, não houve mudanças significativas na 

ingestão calórica dos praticantes que pudessem estar relacionadas com os níveis encontrados 

de IGF-I e IGFBP-3. 

 

5. DISCUSSÃO 

 

O principal achado do presente estudo foi verificar que, apesar da modalidade 

Crossfit ser conhecida por suas sessões intensas, não foi possível encontrar nenhuma mudança 

significativa nas concentrações de IGF-I e IGFBP-3 durante o programa de treinamento que 

teve duração de três meses. 

Contrariamente, estudos anteriores como objetivo de avaliar os efeitos agudos de 

uma sessão de treinamento de diferentes modalidades esportivas sobre o eixo GH/IGF-I, 

demonstraram respostas predominantemente catabólicas do eixo após uma sessão de 

treinamento. (NEMET et al., 2002; NEMET et al., 2003; PILZ-BURSTEIN et al., 2010) 

Nemet et al. (2002) conduziram um estudo, cujo objetivo foi determinar o 

comportamento do eixo em resposta a um treinamento típico de luta Greco-romana. Os autores 

encontraram uma diminuição significativa dos níveis de IGF-I e insulina. No entanto, houve 

também um aumento significativo dos níveis de IL-6, TNFα, IL-1β e IGFBP-1, uma proteína 

de ligação conhecida por inibir os efeitos do IGF-I. 

Ainda, Pilz-Burstein et al. (2010), simularam uma luta de Taekwondo com jovens 

atletas de elite de ambos os gêneros, a fim de avaliar o comportamento dos hormônios 

anabólicos e catabólicos em resposta ao treinamento intenso. Os autores encontraram, tanto 

para homens quanto mulheres, diminuição significativa (p<0,05) dos níveis de IGF-I, LH e 

FSH; e um aumento significativo (p<0,05) nos níveis de cortisol. Uma vez que os níveis dos 

componentes anabólicos (IGF-I, LH e FSH) sofreram uma diminuição significante, os autores 

concluíram que o comportamento hormonal avaliado em resposta a uma sessão de treinamento 

de Taekwondo possui uma resposta caracterizada como catabólica.  

O mesmo comportamento também foi encontrado em um estudo conduzido por 

Nemet et al. (2003), onde os autores avaliaram os efeitos de uma sessão de treino de polo 

aquático sobre o eixo GH/IGF-I, citocinas e certos aspectos da função imunológica. Os 

resultados encontrados por Nemet et al. (2003) revelaram uma redução significativa nos níveis 
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de insulina e um grande aumento nos níveis circulantes de IL-6 e IGFBP-1. Tal comportamento 

é semelhante aos estudos conduzidos por Nemet et al. (2002) e Pilz-Burstein et al. (2010), 

assim, são consistentes com a hipótese de que o exercício agudo leva a uma resposta, 

predominantemente, catabólica. 

Tourinho et al. (2016) avaliaram 9 lutadores da equipe brasileira de Jiu-Jitsu, 

durante uma sessão padrão de treinamento, e não encontraram mudanças significantes nas 

concentrações de IGF-I e IGFBP-3, o que pode ser explicado pelo nível elevado de treinamento 

dos atletas. Os resultados encontrados por Tourinho et al. (2016) são semelhantes aos 

verificados no presente estudo com os praticantes de Crossfit. Embora a sessão de Crossfit tenha 

sido classificada, através da PSE com uma intensidade entre 3 (Moderado) e 9 (Muito difícil), 

não foi observada nenhuma mudança significativa nas concentrações de IGF-I e IGFBP-3. 

Com o objetivo de analisar o comportamento do eixo GH/IGF-I durante períodos 

mais longos de treinamento, alguns autores têm especulado a possibilidade de haver uma fase 

denominada catabólica do eixo GH/IGF-I em resposta ao exercício físico, seguida de uma fase 

anabólica (ELIAKIM, et al., 1998; ROSENDAL, et al., 2002; ELIAKIM; NEMET, 2010; 

NEMET; ELIAKIM, 2010). Tal comportamento poderia ser explicado pela “Teoria de duas 

fases” proposta por Eliakim e Nemet em 2013, onde os autores sugerem que o aumento das 

citocinas pró-inflamatórias, consequentemente leva a diminuição dos níveis de IGF-I. Porém, 

se a adaptação ao treinamento é bem-sucedida ao longo de um período longe de treinamento, 

as citocinas pró-inflamatórias caem, e com isso a supressão de IGF-I diminui. Possivelmente, 

um rebote anabólico do eixo pode ocorrer, onde os níveis de IGF-I podem exceder os níveis 

observados pré-treinamento. 

Rosendal et al. (2002) acompanharam jovens treinados (n=12) e sedentários (n=7), 

que passaram por um mesmo programa de treinamento físico intenso por onze semanas. Foi 

hipotetizado que, as possíveis mudanças que pudessem ocorrer sobre os níveis de IGF-I seriam 

mais pronunciadas no grupo de jovens sedentários em função de seu mais baixo nível de aptidão 

física. As amostras foram coletadas em três momentos: no início do programa, após quatro 

semanas e ao final das onze semanas de treinamento intenso. Os dados obtidos no estudo 

mostraram que o programa de treinamento intenso resultou em uma marcada influência sobre 

o sistema IGF-I e suas proteínas de ligação com mudanças mais acentuadas no grupo dos jovens 

sedentários, indicando que treinamento intenso afeta o comportamento do eixo GH/IGF-I de 

indivíduos treinados e sedentários diferentemente. Para ambos os grupos os níveis de IGF-I 
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diminuíram de forma significativa, identificando assim um estado, tipicamente, catabólico em 

ambos os grupos.  

Tourinho et al. (2017) avaliaram 9 atletas de natação do sexo masculino com idades 

entre 16 e 19 anos, com o objetivo de analisar as concentrações de IGF-I, IGFBP-3 e ALS 

durante uma temporada de treinamento. As concentrações de IGF-I e IGFBP-3, neste estudo, 

mostraram ser sensíveis aos efeitos agudos e crônicos do treinamento. Além disso, Tourinho et 

al. (2017) encontraram a presença de uma fase catabólica caracterizada por uma redução nas 

concentrações de IGF-I na fase intermediária da temporada de treinamento, onde a intensidade 

dos treinos estava alta, seguida por uma fase anabólica, onde as concentrações de IGF-I tiveram 

um aumento significativo durante a fase final da temporada. 

Semelhante ao estudo realizado por Tourinho et al. (2017), tendo como objetivo 

principal analisar o comportamento do eixo GH/IGF-I e seus componentes durante uma 

temporada de treinamento, Fornel et al. (2020) avaliaram os níveis de GH, IGF-I, IGFBP-3, CK 

e LDH de atletas jovens de futebol do sexo masculino por um período total de 7 meses. 

Amostras de sangue foram coletadas antes e após uma sessão de treinamento padrão em três 

diferentes momentos da temporada (inicial, intermediária e final). Os níveis de IGF-I foram 

significativamente maiores na fase intermediária quando comparados com a fase final da 

temporada de treinamento, o que indica que o IGF-I é um sensível marcador dos efeitos agudos 

e crônicos do treinamento, apresentando assim um comportamento bifásico do eixo, com uma 

fase catabólica seguida de uma fase anabólica. 

Apesar de estudos recentes terem mostrado a existência de um comportamento 

bifásico do eixo GH/IGF-I em resposta ao treinamento, ainda há controvérsias quanto a esse 

comportamento quando observado durante uma temporada de treinamento de algumas 

modalidades esportivas. 

Merji et al. (2005) não observaram mudanças nos níveis de IGF-I analisados em 

jogadores de futebol durante uma temporada de treinamento. Os pesquisadores também 

encontraram níveis mais elevados de GH no início da temporada em comparação com o meio 

e o final da temporada. Segundo os autores, a intensidade do treinamento foi mantida 

relativamente constante durante o período de treinamento que foram feitas as coletas, pois os 

atletas não estavam treinando para uma competição específica, por isso não estavam em um 

momento específico da temporada de treinamento. Desta forma, as mudanças não poderiam ser 

observadas nas concentrações de IGF-I e IGFBP-3. O mesmo ocorreu no presente estudo com 
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os praticantes de Crossfit, onde não foi possível observar alterações significativas nas 

concentrações de IGF-I e IGFBP-3. 

A hipótese de que as concentrações hormonais do eixo GH / IGF-I apresentam 

comportamento bifásico durante uma temporada de treinamento também não foi observada por 

Pisa et al. (2020). Os autores não encontraram diferenças significativas nas concentrações 

hormonais, o que poderia indicar uma adaptação crônica ao treinamento. Os autores acreditam 

que, as concentrações dos componentes do eixo GH / IGF-I podem variar durante um período 

de treinamento e estas mudanças estão relacionadas também à intensidade nas diferentes fases 

de treinamento e não simplesmente a extensão de tempo avaliado. 

Correa Junior, Tourinho Filho e Martinelli Junior (2018) analisaram a cinética do 

IGF-I e IGFBP-3 em adolescentes submetidos a um programa de treinamento de hipertrofia 

padrão por um período de 10 semanas. As concentrações séricas de IGF-I e IGFBP-3 foram 

determinadas 30 minutos antes e 24 horas após a sessão padrão de treinamento resistido em três 

diferentes momentos: 1ª, 5ª e 10ª semanas. A composição corporal, massa magra, massa 

muscular, percentual de gordura e o índice de massa corporal também foram avaliados na 1ª, 5ª 

e 10ª semanas e depois comparados com as mudanças nos níveis de IGF-I e IGFBP-3. Os 

autores encontraram que os níveis de IGF-I aumentaram durante a sessão de treinamento na 1ª 

avaliação (p=0,03) e também no decorrer das 10 semanas de treinamento (p<0,003). Nenhuma 

mudança nos níveis de IGFBP-3 foi observada durante uma sessão de treinamento ou durante 

as 10 semanas de treinamento. A massa corporal, massa magra, percentual de gordura e o índice 

de massa corporal dos voluntários permaneceram inalteradas ao longo das 10 semanas de 

treinamento. Correa Junior, Tourinho Filho e Martinelli Junior (2018) concluíram então, que 

nenhuma fase catabólica foi detectada em adolescentes durante o treinamento de hipertrofia. O 

IGF-I foi sensível aos efeitos agudos e crônicos do treinamento resistido e pode ser considerado 

como um biomarcador de status de treinamento em voluntários não atletas. 

Geesmann et al. (2016) avaliaram a relação entre as mudanças nos principais 

hormônios metabólicos e medidas do balanço energético de 14 ciclistas bem treinados que 

completaram um evento de ciclismo de ultra-resistência de 1.230 km. Após a conclusão do 

evento, as concentrações de testosterona sérica (-67 ± 18%), IGF-I (-45 ± 8%) e leptina (-79 ± 

9%) foram significativamente suprimidas (p<0,001) e permaneceram reduzidas após um 

período de recuperação de 12 horas (p<0,001). As alterações no IGF-I foram positivamente 

correlacionadas com o balanço energético ao longo do evento (r = 0,65, p = 0,037), que variou 

de um déficit de 11.859 kcal a um superávit de 3.593 kcal. A supressão acentuada de 
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testosterona, IGF-I e leptina após exercícios de ultra-resistência é comparável às mudanças que 

ocorrem durante um estado de fome aguda. A supressão do IGF-I foi fortemente associada à 

magnitude do déficit energético, indicando que os atletas que atingiram um maior déficit 

energético exibiram uma queda mais pronunciada do IGF-I. 

Diferentemente do estudo realizado com ciclistas de ultra-resistência, no presente 

estudo, a sessão padrão de treinamento de Crossfit não causou mudanças significativas nas 

concentrações de IGF-I e IGFBP-3 ao longo do período de treinamento.  

 

 

6. CONCLUSÃO  

 

Embora a sessão padrão de treinamento de Crossfit tenha sido classificada entre 

“moderada” e “muito difícil”, não foi verificada nenhuma alteração significante nos níveis de 

IGF-I e IGFBP-3 antes e após as sessões de treino (efeito agudo) e nos diferentes momentos da 

preparação ao longo do programa de treinamento (efeito crônico). Também não foi encontrada 

nenhuma relação com o estado nutricional dos participantes.  

Uma possível explicação para os resultados encontrados seria o estado de 

treinamento dos participantes e a familiaridade com a modalidade, visto que, o Crossfit é uma 

modalidade onde há uma predominância de exercícios intervalados de alta intensidade. Sendo 

assim, supõe que os praticantes que participaram do estudo, durante as coletas, já estavam 

adaptados aos treinos de alta intensidade e por isso, os níveis de IGF-I e IGFBP-3 não 

apresentaram mudanças significativas. 

O tamanho da amostra foi um fator limitante para o estudo e também pode ter 

influenciado nos resultados. Alguns participantes abandonaram o estudo pois estavam se 

dedicando a um campeonato externo, outros não conseguiram conciliar os treinos com os dias 

disponíveis para coleta e isso causou uma perda amostral ao longo dos três meses de coleta. 

Acredita-se que, o comportamento bifásico se dá provavelmente em esportes com 

aumentos de carga na fase específica da temporada como ocorre em modalidades como a 

natação, handebol, futebol. Em modalidades com distribuição de carga progressiva como a 

musculação e o próprio Crossfit isto, provavelmente, não acontece. 
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Desta forma, é necessário que se desenvolva mais estudos longitudinais, para que 

possamos acompanhar programas de treinamento de diferentes modalidades e relacionar seus 

efeitos sobre o eixo GH/IGF-I. 
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