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RESUMO 

 

SANTOS, V. C. Estudo da via de sinalização da apoptose de neutrófilos em atletas 

praticantes de meia maratona suplementados ou não com óleo de peixe. 2015. 173 f. Tese 

(Doutorado em Fisiologia Humana) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2015.  

 

O exercício físico intenso está associado à mudanças na quantidade, na função e na morte de 

neutrófilos. Tem sido proposto que a suplementação com óleo de peixe minimiza os efeitos 

imunossupressivos do exercício físico e que a fosfatidilcolina também poderia exercer 

importantes efeitos sobre a função de leucócitos. O objetivo do estudo foi o de investigar os 

efeitos da meia maratona e da suplementação com lecitina de soja ou óleos de peixe ricos em  

EPA ou DHA na apoptose de neutrófilos de atletas amadores. Quarenta e seis atletas 

amadores, foram avaliados antes e após duas competições de meia maratona. Na primeira 

meia maratona, os atletas não foram suplementados. As coletas de sangue dos atletas foram 

realizadas nas seguintes condições: Em repouso e imediatamente após a competição. No 

primeiro dia, após a primeira meia maratona, iniciou-se a suplementação. Os indivíduos foram 

suplementados diariamente com 3g de óleo de peixe ou lecitina de soja, por 60 dias, e 

divididos em 3 grupos: 1) Lecitina, 2) DHA e 3) EPA. Os atletas foram reavaliados 8 semanas 

após o início da suplementação. Já na segunda meia maratona, com todos os atletas 

suplementados, as coletas de sangue foram realizadas nas mesmas condições da primeira 

corrida.  Neste estudo avaliamos os receptores da apoptose de neutrófilos (Fas e TRAIL), as 

moléculas de adesão (L-selectina e ICAM-1), a fragmentação de DNA e a externalização de 

fosfatidilserina. Além disso, foi avaliada a concentração plasmática das citocinas TNF-alfa, 

IL-8, IL-6, IL-4, IL-10 e IL-1beta. As enzimas creatina quinase  e lactato desidrogenase, a 

concentração de mioglobina, proteína C reativa e o número de leucócitos e neutrófilos 

também foi determinada. A meia maratona aumentou a atividade das enzimas CK e LDH e a 

concentração de mioglobina em todos os grupos estudados, sendo que a suplementação não 

apresentou nenhum efeito sobre estes parâmetros. Já o número de neutrófilos e leucócitos, 

aumentaram após a meia maratona em todos os grupos, e a suplementação provocou este 

aumento somente nos grupos EPA e Lecitina. Em neutrófilos de atletas, a meia maratona 

diminuiu a expressão dos receptores Fas e TRAIL e das móleculas de adesão ICAM-1 e L-

selectina em todos os grupos, por outro lado, aumentou a fragmentação de DNA (somente no 



 

 

 

grupo DHA) e a externalização de FS (DHA, EPA e Lectina). A meia maratona também 

elevou a concentração das citocinas IL-8, IL-6 e IL-10 em todos os grupos. Já a 

suplementação (DHA, EPA ou lecitina de soja) diminuiu a fragmentação de DNA e a 

expressão do receptor Fas em neutrófilos. Além disso, aumentou a expressão de TRAIL, 

ICAM-1, L-selectina e a externalização de fosfatidilserina. Em relação a concentração 

plasmática de citocinas a suplementação reduziu a concentração de TNF-alfa e aumentou a de 

IL-10 em todos os grupos. Enquanto que, a concentração de IL-4 aumentou somente nos 

grupos DHA e EPA. Concluímos que a suplementação com lecitina de soja apresenta efeitos 

semelhantes aos dos óleos de peixe ricos em EPA ou DHA sobre a função de leucócitos em 

atletas amadores. 

Palavras-chave: Meia maratona. Neutrófilos. Ácidos graxos ômega-3. Morte celular 

programada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

SANTOS, V. C. Apoptosis signaling pathway study in the neutrophils of marathon 

runners supplemented or not supplemented with fish oil.  2015. 173 p. Ph Thesis (Human 

Physiology) - Instituto de Ciências Biomédicas - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

Intense physical exercise is associated with changes in the number, function and death of 

neutrophils. It has been proposed that supplementation with fish oil rich minimizes the 

immunosuppressive effects induced by intense physical exercise and phosphatidylcholine 

could also have significant effects on leukocytes function. The aim of this study was to 

investigate the effects of a half-marathon and fish oil suplemmentation rich in EPA or DHA 

or soy lecithin suplemmentation on neutrophils apoptosis of amateur athletes. Forty-six 

recreational athletes were evaluated before and after two half marathons. In the first 

competition the athletes did not receive supplementation. Blood samples were collected in the 

following conditions: In rest and immediately after competition. On the first day, after the first 

half-marathon, supplementation began. The subjects were supplemented  with 3 g of fish oil 

or soy lecithin daily for 60 days and divided into 3 groups: 1) Lecithin 2) DHA 3) EPA. The 

athletes were assessed 8 weeks after the start of supplementation. In the second half-marathon, 

with all the supplemented athletes, blood samples were collected under the same conditions of 

the first competition. In this study were evaluated the receptors of neutrophils apoptosis (Fas 

and TRAIL), adhesion molecules (L-selectin and ICAM-1), DNA fragmentation and 

phosphatidylserine externalization. Moreover, the plasma concentration of TNF-alpha, IL-8, 

IL-6, IL-4, IL-10 and IL-1beta cytokines was evaluated. The enzymatic activity of creatine 

kinase and lactate dehydrogenase, plasma concentration of myoglobin, and  C-reactive protein 

and blood counts was also determined. The half-marathon increased the enzymatic activity of 

CK and LDH and the myoglobin concentration in all groups studied, and the supplementation 

had no effect on these parameters. The number of neutrophils and leucocytes increased in all 

groups after half marathon, and the supplementation caused this increase only  in the EPA and 

Lecithin groups. In athletes neutrophils, the half-marathon decreased the expression of Fas 

and TRAIL receptors and of ICAM-1 and L-selectin adhesion molecules. On the other hand, it 

increased DNA fragmentation (only in the DHA group) and phosphatidylserine 

externalization (DHA, EPA and Lecithin groups). The half-marathon also increased 

concentrations of IL-8, IL-6 and IL-10 cytokines in all groups. The  Supplementation (DHA 



 

 

 

or EPA or soy lecithin)  decreased DNA fragmentation and Fas receptor expression in 

neutrophils. Moreover, increased expression of  TRAIL, ICAM-1, L-selectin and 

phosphatidylserine externalization. In relation to cytokines plasma concentration the 

supplementation decreased TNF-alfa and increased the concentration of IL-10 in all groups. 

Whereas, IL-4 concentration increased only DHA and EPA groups. In conclusion, 

supplementation with soy lecithin has similar effects to the fish oils rich in EPA or DHA on 

leukocyte function amateur athletes. 

Keywords: Half-marathon. Neutrophils. N-3 fatty acids. Programmed cell death. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AA – ácido aracdônico 

 

ACTH – hormônio adrenocorticotrófico 

 

ADP – adenosina difosfato 

 

AG – ácidos graxos 

 

AIF – fator indutor de apoptose 

 

AMP – adenosina monofosfato 

 

APAF-1 – Fator 1 ativador de proteases apoptóticas 
 

APC – aloficocianina 

 

ATP – adenosina trifosfato 

 

BSA – albumina sérica bovina 

 

Ca
+2

 – cálcio 

 

Caspases – cysteine Aspartate Proteases 

 

CK – creatina quinase 

 

cm – centímetros 

 

cm
2 
– centímetro quadrado 

 

ConA – concanavalina A 

 

COX – ciclooxigenase 

 

DHA – ácido docosahexenóico 

 

Diablo – proteína ligadora direta de proteínas inibidoras de apoptose com baixo ponto 

isoelétrico 

 

DISC – complexo de sinalização indutor de morte 

 

EDTA – ácido etilenodiaminotetracético  

 

EI – episódeo infeccioso 

 

EPA – ácido eicosapentaenóico 

 



 

 

 

EROs – espécies reativas de oxigênio 

 

FasL – Fas ligante 

 

FC – frequência cardíaca 

 

FITC – isotiocianato de fluoresceína 

 

FS – Fosfatidilserina 

 

g – gramas 

 

HLA – human leukocyte antigens 

 

H2O2 – peróxido de hidrogênio 

 

ICAM-1 – molécula de adesão intracelular-1 

 

Ig – imunoglobulinas 

 

IL – interleucina 

 

IMC – índice de massa corporea 

 

INF – interferon  

 

ITRS – infecção do tracto respiratório superior 

 

Kg – quilo 

 

K
2+ 

– potássio 

 

LDH – lactato desidrogenase 

 

LPS – lipopolissacarídeo 

 

mg – miligramas 

 

MHC – complexo de histocompatibilidade principal 

 

mL – mililitros 

 

mM – milimolar 

 

NAD – nicotinamida adenina dinucleotídeo 

 

NETs – partículas dos neutrófilos 

 

NF-AT – fator nuclear das células T ativadas 



 

 

 

 

NK – natural Killer 

 

nm – nanômetro  

 

TNF – fator de necrose tumoral 

  

NO – espécies reativas de nitrogênio 

 

Omi⁄HtrA2 – High Temperature Requirement 

 

OP – óleo de peixe 

 

O2
-
 – superóxido  

 

PAD – pressão arterial distólica 

 

PAS – pressão arterial sistólica 

 

PBS – tampão salino fosfato 

 

PCR – proteína C reativa 

 

PE – ficoertrina 

 

pH – potencial hidrogeniônico 

 

PI – iodeto de propídeo 

 

PI3K – fosfatidilinositol 3 kinase 

 

PKB – proteína Kinase B 

 

PUFA – ácidos graxos de cadeia longa poliinsaturados 

 

rpm – rotações por minuto 

 

Smac – segundo ativador de caspase derivado da mitocôndria 

 

TNF – fator de necrose tumoral 

 

TNF-R – receptor do fator de necrose tumoral 

 

TRAIL – ligante indutor da apoptose relacionado ao TNF 

 

VO2máx  – volume máximo de oxigênio 

 

VR – valor relativo* 

 



 

 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

% - por cento 

 

β – beta 
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ºC – graus Celsius 

 

µL – microlitros 

 

U/L – unidades por litro 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Função Imune e exercício físico 

Em atletas de endurance o treinamento físico intenso e prolongado, assim como a 

competição, alteram a função imune desses atletas, principalmente quando combinados com 

outros fatores de estresse, como ar seco ou poluentes aéreos, que aumetam a incidência de 

infecções (NIEMAN, 2007). 

Sabe-se há algum tempo que o exercício físico modula a função imune e a 

susceptibilidade a infecções (NIEMAN, 2007). Nieman (1994) propôs o modelo da curva do 

“J”, para descrever a correlação entre susceptibilidade a infecções, principalmente do trato 

respiratório superior, e a intensidade do exercício físico (Figura 1). De acordo com este 

modelo, o exercício físico de intensidade moderada protegeria o indivíduo de infecções, 

enquanto que o exercício físico prolongado e intenso aumentaria o número de episódios 

infecciosos. O fenômeno é comumente referido como “janela aberta” para a entrada dos 

patógenos (NIEMAN, 1994). Sugere-se que as infecções observadas em atletas podem ser 

devido ao aumento da susceptibilidade do atleta a patógenos ou ao agravamento dos sintomas 

de uma infecção já estabelecida, mas com pouca sintomatologia (MALM, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Modelo da curva do J: relação entre intensidades variadas de exercício físico e 

risco de infecções do trato respiratório superior (ITRS). 

Fonte: Adapatado de Nieman (1994). 
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Pedersen e  Ullum (1994) também propuseram uma teoria onde o aumento na 

susceptibilidade a infecções, logo após a realização de exercício físico, seria proporcional à 

intensidade com que este é realizado (PEDERSEN; ULLUM, 1994). Isto é, quanto mais 

intenso o exercício físico, maior o tempo necessário para a “normalização” do metabolismo e 

da função dos leucócitos. Tal fato levaria a um quadro transitório de imunossupressão. 

Portanto, este período denominado de "janela aberta" poderia permanecer por até 72 horas 

dependendo do tipo de exercício físico, duração e condicionamento físico do praticante 

(NIEMAN; PEDERSEN, 1999). É observado, em seres humanos e animais experimentais, 

que, após a realização de exercícios físicos intensos e prolongados, ocorre aumento do número 

de ocorrências de infecções do trato respiratório superior (ITRS) (EKBLOM; EKBLOM; 

MALM, 2006; GANI et al., 2003; MEEUSEN et al., 2013; SCHERR et al., 2011; WALSH et 

al., 2011). Acredita-se que a elevação na frequência e no risco de infecções se dá em uma a 

duas semanas após a participação do atleta em uma competição (NIEMAN et al., 2006). Um 

em cada sete maratonistas relataram um  episódio de ITRS uma semana após a maratona de 

Los Angeles, realizada em 1987. Quando esses atletas foram comparados aos não atletas, 

observou-se um episódio de ITRS em cada 50 indivíduos (NIEMAN et al., 1990). Ekblom, 

Ekblom e Malm (2006) relataram que entre os corredores 33% apresentavam um episódio 

infeccioso (EI) antes da corrida. Por outro lado, a incidência de EI após a competição entre 

corredores sem o EI antes da corrida foi de apenas 16%. 

Em humanos, durante e após as sessões de exercício físico, alguns leucócitos como 

linfócitos, macrófagos e células  natural killer (NK) apresentam alterações funcionais e 

metabólicas comprometendo as respostas imunológica e inflamatória (GLEESON, 2007; 

KIMSA et al., 2014; MORO-GARCIA et al., 2014), principalmente nos exercícios físicos 

realizados de modo intenso e extenuante (MALM, 2006). Na competição de maratona, as 

alterações mais evidentes ocorrem nas células NK, macrófagos e neutrófilos (MOOREN et al., 

2012; NIEMAN, 1997). 

Malm (2006) postulou um modelo adicional ao da “curva do J” que inclui os atletas de 

elite e originou o “formato S”. Acredita-se que atletas profissionais se adaptam ao exercício 

físico o que protegeria o seu sistema imunológico, diminuindo a susceptibilidade a infecções 

(MALM, 2006) (veja a Figura 2 apresentada a seguir).  
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1.2 Origem e características dos neutrófilos 

Os granulócitos polimorfonucleares (neutrófilos, eosinófilos e basófilos) representam a 

maioria dos leucócitos, sendo que os neutrófilos constituem cerca de 60 a 70% do total de 

leucócitos circulantes. Os neutrófilos originam-se de células primordiais pluripotentes 

localizadas na medula óssea (Figura 3), as quais são também precursoras de leucócitos, 

eritrócitos e plaquetas (THEILGAARD-MONCH et al., 2005). O desenvolvimento dos 

neutrófilos é controlado pelo microambiente no qual a hematopoiese ocorre e por fatores de 

crescimento hematopoiéticos. Este processo envolve vários estágios, incluindo diferenciação, 

proliferação, maturação e, por fim, a liberação dos neutrófilos da medula óssea para a corrente 

sanguínea (THEILGAARD-MONCH et al., 2005).  

 

 

 

Figura 2 – Proposta em formato S. Relação entre a intensidade do exercício físico e o 

risco de infecção. 

Fonte: Adaptado de Malm (2006). 
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Os neutrófilos podem ser diferenciados dos linfócitos e de outros leucócitos 

circulantes pela presença de grânulos característicos no citoplasma, núcleo multilobulado e a 
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Figura 3 - Hematopoiese. Células pluripotentes produzem as células progenitoras mielóides 

e linfóides. Os neutrófilos se originam das células progenitoras mielóides. 

natural killer (NK). 

 
Fonte: Adaptado de Kuby e Goldsby (2003). 
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presença de marcadores de superfície específicos (KENNEDY; DELEO, 2009). Os grânulos 

citoplasmáticos são de fundamental importância para função dos neutrófilos. Estes grânulos 

podem ser divididos em primários ou azurófilos, secundários ou específicos e terciários 

(FAURSCHOU; BORREGAARD, 2003). Sua função não é somente fornecer enzimas para 

degradação hidrolítica do substrato, como no caso dos lisossomos clássicos, mas também 

eliminar as bactérias ingeridas e regular a inflamação. O desenvolvimento dos neutrófilos 

envolve fatores de transcrição diferentes daqueles que facilitam a maturação dos linfócitos. 

Muitos destes fatores de transcrição são fundamentais para maturação das proteínas dos 

grânulos e para ativação dos ligantes na superfície dos neutrófilos (THEILGAARD-MONCH 

et al., 2005). Os neutrófilos circulam nos vasos sanguíneos por cerca de 10 a 24 horas antes de 

migrarem para os tecidos onde mantém atividade funcional adequada por cerca de um a dois 

dias, sendo então fagocitados por macrófagos (BAINTON; ULLYOT; FARQUHAR, 1971). 

1.3 Funções dos neutrófilos 

 Os neutrófilos representam a primeira linha de defesa contra agentes infecciosos ou 

substâncias “não próprias” que penetram por meio das barreiras físicas do corpo (CONCHA et 

al., 2014; KOBAYASHI; VOYICH; DELEO, 2003). Seus alvos incluem bactérias, vírus, 

protozoários, fungos e células tumorais. Neutrófilos ingerem microorganismos invasores, por 

meio de fagocitose e os atacam com a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) e 

enzimas lisossomais (CONCHA et al., 2014). Estas células sintetizam proteínas que 

participam de suas próprias funções efetoras e polipeptídeos pró e anti-inflamatórios como 

citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento e interferon. 

 A resposta dos neutrófilos à lesão ou inflamação envolve a produção de mediadores 

inflamatórios tais como o fator de necrose tumoral (TNF)-alfa ou a liberação de substâncias 

derivadas dos patógenos, desencadeando aumento na expressão das moléculas de adesão do 

endotélio vascular e, assim, iniciando o extravasamento dos neutrófilos para a área inflamada 

(TULL et al., 2009). 

No desenvolvimento do processo inflamatório, os neutrófilos presentes na circulação 

são atraídos por quimiotaxia para o local da inflamação por células secretoras (mastócitos e 

basófilos), bactérias e corpos estranhos.  

A aderência dos neutrófilos ao endotélio das vênulas pós-capilares é decorrência da 

intervenção direta de moléculas de adesão presentes nos neutrófilos e nas células endoteliais, 

resultando na liberação e/ou ativação de mediadores químicos inflamatórios (DELVES; 

ROITT, 2000). Após a adesão, ocorre a diapedese dos neutrófilos, ou seja, a migração dessas 
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células aderentes para o exterior do vaso, por meio das junções interendoteliais. A seguir, há o 

deslocamento para o meio extravascular e o acúmulo de neutrófilos no local da lesão 

(DELVES; ROITT, 2000). Ao chegar ao local de lesão, o neutrófilo entra em contato com o 

microorganismo invasor, o qual é rodeado por pseudópodes, formando assim o fagossomo.  

A internalização do microorgasnismo inicia-se a partir da interação entre receptores 

específicos localizados na superfície do neutrófilo com ligantes presentes na superfície do 

microorganismo. Isso leva à polimerização da actina no sítio de ingestão e à consequente 

internalização do microorganismo por um mecanismo dependente de actina. Este processo 

leva à formação de um vacúolo (fagossoma) delimitado por uma membrana derivada da 

superfície celular (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995; MUDD et al., 1934).  

A fagocitose é acompanhada pela produção de EROs, formados a partir  da ativação 

do complexo enzimático NADPH-oxidase (HAMPTON; KETTLE; WINTERBOURN, 1998) 

e espécies reativas de nitrogênio (NO), produzidas a partir da atividade da óxido nítrico 

sintase (CEDERGREN et al., 2003) em conjunto com as enzimas dos grânulos dos neutrófilos 

eliminam os microorganismos fagocitados (KLEBANOFF, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Neutrófilos e exercício físico 

 O exercício físico modula a quantidade de leucócitos circulantes em humanos e isto 

depende da duração e da intensidade do esforço realizado. As alterações mais evidentes são 

Marginação 
Rolling 

Adesão e ativação Diapedese 

Fagocitose 

Adesão  

Quimiotaxia 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Figura 4 - Sequência esquemática da migração de neutrófilos. (1) Marginação, (2) Rolling, (3) 

(4) Diapedese, (5) Quimiotaxia e (6) Fagocitose. 

Fonte: Adaptado de Fox (2011). 
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observadas após o exercício físico intenso e de longa duração (MOOREN et al., 2012; 

NIEMAN, 1994; WALSH et al., 2011).  

 O aumento da quantidade de neutrófilos em resposta ao exercício físico intenso 

(CHINDA et al., 2003; SHIN; LEE, 2013) ocorre, especialmente, em sessões de exercício 

físico que elevam a liberação de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), β-endorfina e 

cortisol (NIEMAN, 1997). Vale destacar que a elevação da concentração plasmática do 

cortisol aumenta proporcionalmente com a intensidade do esforço (BACHI et al., 2015), 

principalmente nas modalidades realizadas em intensidade superior a 75% do consumo 

máximo de oxigênio (VO2máx). 

 Durante a maratona há elevação da concentração plasmática de cortisol por muitas 

horas, retornando aos valores basais cerca de uma semana após a competição (BACHI et al., 

2015; KARKOULIAS et al., 2008). O cortisol tem um papel importante na supressão da 

resposta imune e na neutrofilia (MOREIRA et al., 2007). Esta imunossupressão é 

caracterizada pela inibição da atividade das células NK, proliferação de linfócitos, diminuição 

da  fagocitose e da atividade microbicida de neutrófilos (KOWATARI et al., 2001). 

 Ao contrário do exercício físico moderado, após as sessões de exercícios físicos 

intensos e extenuantes há diminuição na liberação de substâncias quimioatraentes e de 

citocinas no tecido lesionado (MALM, 2006; NIEMAN et al., 2001; PEAKE et al., 2005), 

produção de imunoglobulinas (Ig) A (NIEMAN et al., 2006) IgG e IgM  (TVEDE et al., 1989) 

e indução da morte de neutrófilos (LAGRANHA et al., 2007; LEVADA-PIRES et al., 2008; 

TUAN et al., 2008). Contudo, os resultados referentes aos efeitos do exercício físico intenso 

sobre a fagocitose são controversos. Há estudos demonstrando a manutenção e/ou aumento na 

atividade fagocitária após uma única sessão de exercício ( PYNE, 1994; SMITH et al., 1990). 

Enquanto outros descreveram que, após sessões de exercícios físicos intensos e extenuantes, 

há redução da fagocitose de neutrófilos (LAGRANHA et al., 2005; SANTOS et al., 2013; 

SAXTON et al., 2003). Durante a fagocitose, há aumento no consumo de oxigênio. A maior 

parte do oxigênio consumida pelos neutrófilos é convertida em peróxido de hidrogênio (H2O2) 

e superóxido (O2
-
) pela enzima NADPH-oxidase. O O2

-
 produzido é rapidamente convertido 

em H2O2 e radical hidroxil, que contribuem para a atividade microbicida dentro do fagossomo 

e no meio extracelular, sendo, portanto, um dos principais responsáveis pela morte de 

microorganismos fagocitados (DUSI; DONINI; ROSSI,1996). 
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1.5 Processo de morte dos neutrófilos 

A formação diária de neutrófilos em seres humanos é cerca de 0,8-1,6 x 10
9 

células por 

quilo (Kg) de massa corpórea. Para que seja mantida a homeostase dessas céculas na corrente 

sanguínea é necessário que a mesma quantidade de neutrófilos entre em apoptose (morte 

constitutiva).  

A morte celular exacerbada de neutrófilos leva a uma diminuição da sua quantidade 

(neutropenia), aumentando o risco de um indivíduo apresentar infecções por bactérias e 

fungos e prejudicando a resolução de tais infecções. A diminuição da morte de neutrófilos 

aumenta a sua quantidade (neutrofilia), o que está associada a ocorrência de infecções 

bacterianas, leucemia mielóide e infarto agudo do miocárdio (MAIANSKI et al., 2004).  

A apoptose (morte celular programada) de neutrófilos é um evento essencial para 

manutenção da quantidade destas células na circulação em condições de infecção e 

inflamação. As enzimas e EROs produzidas pelos neutrófilos em condições de infecção e 

inflamação podem ser tóxicas para células e tecidos próximos a este local, o que as vezes 

intensifica o processo inflamatório. Assim, a apoptose dos neutrófilos e sua consequente 

remoção pelos macrófagos ou células dendríticas induz alteração na expressão de RNA 

mensageiro nesses fagócitos, favorecendo a liberação e/ou produção de mediadores anti-

inflamatórios (LUO; LOISON, 2008).  

A morte celular pode ocorrer por mecanismos diferentes, dentre estes destacam-se a 

“necrose”, “NETose” e “apoptose” (KENNEDY; DeLEO, 2009; MACFARLANE, 2009).  

A necrose é uma morte celular na qual os fatores clássicos de apoptose não estão 

presentes (GOLSTEIN; KROEMER, 2007). Este tipo de morte celular geralmente acomete 

um grupo de células adjacentes e envolve  inflamação. As principais características 

morfológicas da necrose são: tumefação da membrana, ruptura da membrana plasmática, 

tumefação das organelas citoplasmáticas, incluindo a mitocôndria, o retículo endoplasmático, 

e a condensação moderada da cromatina (GOLSTEIN; KROEMER, 2007).  

Na NETose ocorre a liberação de partículas dos neutrófilos (NETs) que eliminam uma 

grande variedade de bactérias, fungos e parasitas. Os NETs são formados por cromatina e 

proteínas dos grânulos, os quais fornecem uma alta quantidade local de moléculas 

antimicrobicidas (BRINKMANN; ZYCHLINSKY, 2007; FUCHS et al., 2007). Esta via de 

morte dos neutrófilos depende da ativação do burst respiratório e é caracterizada por 

mudanças morfológicas, diferentes daquelas descritas na apoptose e na necrose, tais como a 

desintegração do envelope nuclear, a mistura dos materiais citoplasmáticos e nucleares, a 
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perda de organelas citoplasmáticas e da membrana interna (BRINKMANN; ZYCHLINSKY, 

2007; FUCHS et al., 2007).  

A apoptose é um termo originalmente introduzido por Kerr, Wyllie e Currie (1972). 

Nestas ocorrem alterações morfológicas específicas como redução do núcleo e do volume 

celular, condensação da cromatina, fragmentação do núcleo, externalização de fosfatidilserina 

(FS), alteração do potencial de membrana mitocondrial e poucas modificações nas organelas 

citoplasmáticas (MACFARLANE, 2009). Neutrófilos em apoptose reduzem a sua função, 

como quimiotaxia, desgranulação, fagocitose e a produção de EROs, assim como dos 

receptores de superfície e as moléculas de adesão (MACFARLANE, 2009; PITHON-CURI et 

al., 2003). 

O processo de apoptose pode ocorrer em situações fisiológicas adaptativas como na 

embriogênese, menopausa, reabsorção de tecido mamário após desmame, morte de leucócitos, 

maturação do sistema nervoso central ou em situações patológicas como deleção de células 

em proliferação, infecções virais, estímulos nocivos, radiação, agentes químicos e grandes 

variações de potencial hidrogeniônico (pH) (JACOBSON; WEIL; RAFF, 1997).  

Existem duas vias distintas, mas interligadas, que regulam o processo de apoptose, 

estas podem ser divididas em intrínseca e extrínseca. A apoptose de neutrófilos pode ser 

iniciada por qualquer uma destas vias (DANIAL; KORSMEYER, 2004).  

A fragmentação do DNA desencadeia a apoptose principalmente pela via intrínseca. 

Por sua vez, células citotóxicas levam à apoptose principalmente pela via extrínseca 

(MACFARLANE, 2009). As duas vias levam à ativação de caspases (Cysteine Aspartate 

Proteases), as quais são responsáveis pela manutenção do sinal pró-apoptótico. Estas 

proteases fazem parte da família de cisteína proteases que clivam proteínas a partir de um 

resíduo de ácido aspártico. De acordo com sua função na apoptose, as caspases são 

classificadas como executoras, ou seja, aquelas que iniciam a cascata apoptótica (caspases 8 e 

9) e efetoras (caspases 3, 6 e 7) que são ativadas pelas caspases executoras (CABRINI; 

NAHMOD; GEFFNER, 2010). A ativação das caspases efetoras conduz à clivagem de várias 

proteínas celulares que determinam as características morfológicas e bioquímicas da apoptose 

(MACFARLANE, 2009). 

As proteínas da família BCL-2, localizadas no citoplasma e na membrana mitocondrial 

externa, regulam a via intrínseca da apoptose que inclue membros pró- e anti-apoptóticos 

(DANIAL; KORSMEYER, 2004).  
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As proteínas anti-apoptóticas incluem a BCL-2, BCL-XL, MCL-1, BCL-2A1 e BCL-

W. As proteínas pró-apoptóticas incluem a Bax, Bak, Bad, Bid, Bim⁄Bod, Blk, p193, Bcl-G, 

Puma, Noxa, Hrk⁄DP95, Binip3L, BiK⁄Nbk eBinip3⁄Nix, e atuam como “sentinelas” que, 

seletivamente, respondem aos sinais de sobrevivência ou de morte celulares (DANIAL; 

KORSMEYER, 2004). 

1.5.1 Vias extrínseca e intrínseca da apoptose 

 A via extrínseca é desencadeada pela ativação dos receptores de superfície como o 

TNF-R (receptor do fator de necrose tumoral), o Fas (CD95⁄Apo1) e o TRAIL (ligante indutor 

da apoptose relacionado ao TNF), que transmitem sinais apoptóticos após estímulos de 

ligantes específicos: ligante Fas (FasL), TNF-alfa e TRAIL, respectivamente (CABRINI; 

NAHMOD; GEFFNER, 2010). O estímulo destes receptores leva a formação do complexo 

DISC (complexo de sinalização indutor de morte) que consiste do receptor de morte, uma 

proteína adaptadora (FADD e TRADD) e uma caspase iniciadora (pró-caspase 8). O 

recrutamento da pró-caspase 8 ao DISC desencadeia sua ativação e induz uma série de 

eventos, incluindo a ativação da caspase 3 e a clivagem de múltiplos substratos levando a 

morte da célula (KENNEDY; DELEO, 2009) (Figura 5). 

 Já a via intrínseca é mediada pela mitocôndria e envolve alteração do potencial de 

membrana mitocondrial. O estímulo apoptótico despolariza a membrana mitocondrial, induz a 

formação de poros e, consequentemente, a liberação de citocromo c. Além do citocromo c, 

outras proteínas pró-apoptóticas são liberadas para o citossol, como o fator indutor de 

apoptose (AIF), pró- caspase 9, Smac⁄Diablo (Smac – segundo ativador de caspase derivado 

da mitocôndria e diablo – proteína ligadora direta de proteínas inibidoras de apoptose com 

baixo ponto isoelétrico) e a Omi⁄HtrA2 (High Temperature Requirement). 

O citocromo c interage com o domínio triptofano aspartato do Fator 1 ativador de 

proteases apoptóticas (APAF-1) conduzindo à oligomerização da APAF-1 e a formação do 

apoptossomo, o qual recruta a caspase 9 e ativa as caspases efetoras 3, 6 e 7 (CABRINI; 

NAHMOD; GEFFNER, 2010). 

 As proteínas pró-apoptóticas desencadeiam apoptose de duas maneiras: induzindo 

diretamente a oligomerização da BAX e/ou BAK ou por se ligarem e inibirem a ação das 

proteínas anti-apoptóticas da família BCL-2 (MACFARLANE, 2009). 

 Neutrófilos não expressam o fator anti-apoptótico BCL-2, entretanto, apresentam 

proteínas da família BCL-2 como a MCL-1, BCL2-A1 e BCL-XL (AKGUL; MOULDING; 

EDWARDS, 2001). A expressão da proteína MCL-1 está reduzida durante a apoptose, 
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levando a liberação da BAX do complexo heterodimérico MCL-1:BAX e o subseqüente 

deslocamento da BAX para a membrana mitocondrial, a qual forma os poros na membrana e a 

conseqüente liberação do citocromo c e ativação de caspases, conforme já mencionado. Os 

eventos das vias intrínseca e extrínseca da apoptose estão sumarizados na Figura 5. 
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VIA EXTRÍNSECA VIA INTRÍNSECA 

Figura 5 - Esquema das vias de apoptose. Representação das vias extrínseca e intrínseca 

da apoptose de neutrófilos. Na via representada à esquerda está a ativação dos 

receptores de morte (via extrínseca), e outra, à direita,  representada por um 

estímulo de estresse na mitocôndria (via intrínseca). 

Ligante indutor de apoptose relacionado ao TNF (TRAIL), fator estimulante de 

colônia de granulócitos (G-CSF), proteína quinase ativadora de mitógeno 

(MAPK), proteína inibidora de apoptose ligada-X (XIAP), intermedário reativo 

de oxigênio (ROI), proteína quinase A (PKA), proteína quinase B (PKB), fator 

ativador de proteínas apoptóticas-1 (APAF-1), complexo de sinalização indutor 

de morte (DISC), fosfatidilinositol 3 quinase (PI3K), antígeno nuclear de 

células proliferativas (PCNA), fator nuclear Kappa B (NF-kb). 

 
Fonte: Adaptado de Witko-Sarsat et al. (2011). 
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Um dos mecanismos que regulam a mitocôndria dos neutrófilos é o efluxo de potássio 

(K
+
). A elevação da concentração extracelular de K

+ 
promove a sobrevivência dos neutrófilos 

por impedir a disfunção mitocondrial e a liberação de fatores pró-apoptóticos. Outro 

mecanismo importante de sobrevivência dos neutrófilos está relacionado à fosfatidilinositol 3 

quinase (PI3K) e a proteína quinase B (PKB), as quais são inibidores da apoptose de 

neutrófilos.   

 É importante observar que tanto a via intrínseca quanto a extrínseca convergem para a 

ativação da caspase 3. Entretanto, existem outras vias de morte independentes da ativação de 

caspases, envolvendo a proteína Omi⁄HtrA2 e uma outra via relacionada ao TNF-alfa (CHEN 

et al., 2006).  

1.6 Morte do neutrófilo e exercício físico 

 O nosso grupo foi o primeiro a demonstrar a apoptose de neutrófilos após o exercício 

físico intenso, verificada por externalização de FS, despolarização de membrana mitocondrial 

e fragmentação de DNA (LAGRANHA et al., 2004; LEVADA-PIRES et al., 2008). 

Verificamos que a competição de triathlon induz apoptose de neutrófilos em atletas de elite, 

uma vez que aumenta a externalização de FS e a fragmentação de DNA. Neste mesmo estudo 

foi, observada, após a competição, diminuição na expressão da proteína BCL-XL (anti-

apoptótica) e aumento da BAX (pró-apoptótica), da produção de EROs e da despolarização 

mitocondrial. As alterações na expressão destas proteínas estão entre os principais 

mecanismos responsáveis pela indução da apoptose de neutrófilos após o exercício físico 

intenso (LEVADA-PIRES et al., 2008).   

Anteriormente, já havíamos verificado que uma única sessão de exercício físico 

realizado em esteira ergométrica, por 1 hora, induz  apoptose em neutrófilos de ratos com 90 

(maturos) e 60 (imaturos) dias de vida. Após o exercício físico intenso houve aumento da 

fragmentação de DNA, a condensação de cromatina e a externalização de FS nos neutrófilos, 

sugerindo que o processo de morte induzido pelo exercício físico é a apoptose (LAGRANHA 

et al., 2004).  

Os mecanismos responsáveis pela indução de apoptose, durante e após a realização do 

exercício físico intenso, ainda não foram estabelecidos. Há evidências de que fatores 

modulados pelo exercício físico intenso, tais como, produção de EROs, concentração 

plasmática de hormônios (glicocorticóides, catecolaminas ou cortisol) e citocinas (PITHON-

CURI et al., 2003), estão envolvidos na regulação da apoptose de vários tipos celulares 
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(MASTALOUDIS et al., 2004; PHANEUF; LEEUWENBURGH, 2001; SANTOS et al., 

2013). 

1.7 Exercício físico e ácidos graxos ω-3  

 O óleo de peixe (OP) é um suplemento que possui propriedades anti-inflamatórias. Os 

ácidos eicosapentaenóico (EPA) e o docosahexaenóico (DHA) são os principais ácidos graxos 

de cadeia longa poliinsaturados (PUFA) da série ω-3 presentes no OP. O aumento no 

consumo destes ácidos graxos (AG) leva a uma diminuição da produção de prostaglandinas da 

série-2 e leucotrienos da série-4, eicosanóides derivados do ácido araquidônico (AA), os quais 

possuem propriedades pró-inflamatórias, formam prostaglandinas e tromboxanos da série-3 e 

leucotrienos da série-5 que possuem propriedades anti-inflamatórias (CALDER, 2007). 

O EPA apresenta efeitos antiinflamatórios mais potentes do que DHA, entretanto, o 

DHA além de suas propriedades antiinflamatórias também aumenta a função de neutrófilos, 

tais como a capacidade de fagocitose e quimiotaxia (GORJÃO et al., 2006). Os PUFA ω-3 

apresentam efeitos benéficos nas doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças auto-

imunes (CALDER, 2004; DE CATARINA et al., 2005; MOZAFFARIAN; JASON, 2011; 

SIMOPOULOS, 2007; TULL et al., 2009).   

Poucos estudos têm avaliado o efeito da suplementação com OP em indivíduos 

praticantes de exercício físico intenso e de longa duração. Andrade et al. (2007) demonstraram 

que a suplementação de OP por 6 semanas, na fase de treinamento pré-competição em 

nadadores de elite, reduziu a concentração plasmática de TNF-alfa e interferon (INF)-gama. 

Neste mesmo estudo foi observado que a suplementação com OP aumentou a concentração 

plasmática de PUFA ω-3 e diminuiu a de AA, modulando a resposta inflamatória após o 

treinamento exaustivo. Em contraste, Toft et al. (2000) e Nieman et al. (2009) observaram 

aumento da concentração plasmática de TNF-alfa, interleucina (IL)-6, IL-8 e IL-1ra após a 

maratona e ainda relataram que a suplementação com OP não foi capaz de reduzir a resposta 

inflamatória. 

 Nosso grupo observou que o treinamento pré-competição para maratona aumenta a 

apoptose de neutrófilos dos atletas (SANTOS et al., 2013). A suplementação com OP rico em 

DHA previne parcialmente este processo. No entanto, o efeito da suplementação com óleos de 

peixe ricos em EPA e DHA, na expressão dos receptores da via extrínseca da apoptose e 

moléculas de adesão na superfície de neutrófilos ainda não foram estudados. Assim, é 

importante investigar, em corredores amadores, as vias de sinalização da apoptose de 
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neutrófilos para a compreensão da ocorrência do processo de morte celular desencadeado pelo 

exercício físico intenso e os possíveis efeitos da suplementação com OP. 

1.8 Comparação entre óleos de peixe ricos em EPA ou DHA sobre a função imune 

 

 Em estudo de WELDON et al. (2007), o pré tratamento com 100 µM de EPA ou DHA 

diminuiu a produção de TNF-alfa, IL-1beta e IL-6 em macrófagos estimulados com 

lipopolissacarídeo (LPS), comparado as células controle. Ambos os AG também reduziram a 

expressão do RNAm para TNF-alfa, IL-1beta e IL-6 (WELDON et al., 2007). Entretanto em, 

todos os casos, os efeitos do DHA foram significativamente mais potentes do que os do EPA. 

Ao contrário dos resultados obtidos em macrófagos, Klalfoun et al. (1997) relataram redução 

mais potente na produção de IL-6 por linfócitos tratados com EPA quando comparados ao 

DHA. Em uma linhagem de linfócitos B, o EPA e o DHA reduziram a produção de TNF-alfa, 

IL-10 e INF-gama. Nestes estudos os efeitos supressivos do EPA foram mais pronunciados do 

que os do DHA. 

A suplementação com óleos de peixe ricos em EPA ou DHA também apresenta 

diferentes efeitos sobre as funções de neutrófilos, linfócitos e monócitos in vivo. Kew et al. 

(2004) demostraram que a suplementação com OP rico em DHA (4 g/dia) diminui a ativação 

de linfócitos T, verificada pela expressão de CD69, enquanto que a suplementação com OP 

rico em EPA não teve efeito significativo. Os óleos de peixe ricos em EPA ou DHA não 

tiveram efeitos na atividade fagocitária de neutrófilos e monócitos, produção de citocinas e 

expressão de moléculas de adesão em células mononucleares do sangue periférico. Entretanto, 

em estudo de Gorjão et al. (2006), a suplementação com OP rico em DHA (1,6 g/dia) 

aumentou em 40% a capacidade proliferativa de linfócitos, além de elevar a atividade 

fagocitária de neutrófilos e monócitos. Outros autores demostraram que o OP rico em EPA 

não altera a fagocitose de neutrófilos  (KEW et al., 2003). Provavelmente, diferentes doses e 

composições dos óleos usados nos estudos podem explicar estes diferentes resultados. Deste 

modo, observamos que a suplementação com óleos de peixe ricos em EPA ou DHA 

apresentam características antiinflamatórias e que o DHA, além disso, também modula a 

função de algumas células do sistema imune. 

1.9 Lecitina de soja 

A fosfatidilcolina é o principal componente da lecitina de soja. Este fosfolipídio é 

muito ativo no sistema digestório, exercendo importantes efeitos sobre a absorção lipídica 

(NISHIMUKAI; HARA, 2004) e secreção de lipídeos biliares (NAVDER; BARAONA; 

LIEBER, 1997; NAKAJIMA et al., 2001). A lecitina reduz a colesterolemia e a ingestão 
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alimentar em animais de laboratório. Além disso, pacientes hiperlipidêmicos apresentam 

melhora do perfil lipídico no sangue após suplementação com  lecitina (MEDIC et al., 2003). 

Jiang et al. (2001) demonstraram diminuição na absorção de colesterol a partir de uma dieta 

rica em fosfatidilcolina. Os autores sugerem que o alto grau de saturação dos grupos acil da 

fosfatidilcolina diminui a absorção intestinal do colesterol. 

Em relação a resposta imune, linfócitos e macrófagos incorporam ativamente a 

fosfatidilcolina in vitro (NISHIYAMA; CURI 2000). Em cultura de linfócitos, o tratamento 

com fosfatidilcolina diminuiu sua atividade proliferativa e a produção de IL-2 em resposta a 

concanavalina A (NISHIYAMA et al., 2000). Já em estudo de Miranda et al. (2008), a 

suplementação com lecitina de soja (2 g/Kg de massa corpórea) em animais durante 7 dias 

aumentou a capacidade de fagocitose de macrófagos. Modificações nas funções das células do 

sistema imune não são dependentes de redução nos concentrações plasmáticas de lipídeos 

associados a lecitina, outros mecanismos podem estar envolvidos como por exemplo 

mudanças em enzimas relacionadas à formação de moléculas bioativas (FRENKEL; 

CANETTI; HALPERN, 2004) e/ou mudanças em microdomínios da membrana, o que 

poderia modificar a atividade de cascatas de sinalização intracelular (MIRANDA et al., 2008). 

Entretanto, faltam estudos sobre os efeitos da suplementação com lecitina de soja sobre a 

função imune em atletas após exercíco físico intenso e de longa duração. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 A meia maratona é classificada como sendo um exercício físico intenso e agudo. 

Como já citado, o exercício físico intenso e de longa duração está associado com 

imunossupressão, que é caracterizada pela redução da atividade da célula NK, da proliferação 

de linfócitos, da fagocitose e da atividade microbicida de neutrófilos. 

 O EPA e o DHA são os principais AG da série ω-3 dos óleos de peixe. Os PUFA ω-3 

possuem ação antiinflamatória e efeitos benéficos nas doenças cardiovasculares, diabetes, 

câncer e doenças auto-imunes. Já a fosfatidilcolina é um dos principais componentes da 

membrana celular, exercendo importantes efeitos sobre a absorção lipídica e capacidade 

funcional de células do sistema imune. Contudo, permanece sem ser investigado o efeito 

comparativo dos óleos de peixe e a fosfatidilcolina sobre a função de leucócitos em atletas 

durante o treinamento e uma competição. 

 É observado em seres humanos e animais experimentais que os exercícios físicos 

intensos promovem inflamação exacerbada e aumento na apoptose de neutrófilos. Nosso 

grupo observou que o treinamento pré-competição para maratona elevou a concentração 

plasmática das citocinas inflamatórias e a apoptose de neutrófilos dos atletas (SANTOS  et al., 

2015). A suplementação com OP rico em DHA preveniu parcialmente este processo. 

 No presente trabalho, avaliou-se a apoptose de neutrófilos em corredores de longa 

distância, antes e após meia maratona, e o efeito da suplementação com lecitina de soja ou 

óleos de peixe ricos em DHA ou EPA. Portanto, comparou-se os efeito da suplementação com 

lecitina de soja com aqueles causados pelos óleos de peixe ricos em EPA ou DHA que 

apresentam propriedades antiinflamatórias bem estabelecidas.  
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3 OBJETIVO 

3.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste estudo foi o de investigar os efeitos da meia maratona e da 

suplementação com lecitina de soja ou  óleos de peixe ricos em EPA ou DHA na apoptose de 

neutrófilos de atletas amadores. 

3.2 Estratégia experimental 

 Nesse estudo investigamos os seguintes parâmetros em neutrófilos de atletas 

amadores: 

- A expressão de moléculas de adesão intracelular (ICAM)-1 e L-selectina na superfície de 

neutrófilos.  

- A expressão dos receptores Fas e TRAIL da superfície dos neutrófilos.  

- A porcentagem de neutrófilos com DNA fragmentado. 

- A porcentagem de neutrófilos com externalização de fosfatidilserina.. 

- A atividade das enzimas creatina quinase (CK), lactato desidrogenase (LDH) e mioglobina. 

- A concentração de proteína C reativa (PCR). 

- O número de leucócitos totais e neutrófilos. 

- A concentração de AG livres no plasma. 

 Além disso, investigamos os efeitos da meia maratona e da suplementação com 

lecitina de soja ou óleos de peixe ricos em EPA ou DHA na concentração plasmática das 

citocinas TNF-alfa, IL-10, IL-6, IL-1beta, IL-8 e IL-4. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

4.1 Casuística  

 Neste estudo foram avaliados quarenta e seis atletas amadores, do sexo masculino, que 

participaram da meia maratona de São Paulo, em 23 de fevereiro de 2014 (antes da 

suplementação) . As características dos atletas está sumarizada na Tabela 1. 

 

 

Na meia maratona de São Paulo, realizada em 13 de abril de 2014 (após a 

suplementação), os mesmos atletas foram avaliados, porém esses foram divididos em 3 

grupos, a saber:  

Grupo 1) Treze atletas suplementados com lecitina de soja 

Grupo 2) Vinte e um atletas suplementados com OP rico em DHA.  

Grupo 3) Doze atletas suplementados com OP rico em EPA 

 Na Tabela 2  está sumarizada as características de cada grupo. 

 

Meia-

maratona 

(N=46) 

Idade 

(anos) 
Massa 

corpórea 

(Kg) 

Estatura total 

(cm) 
IMC 

Kg/cm
2 

% 
gordura 

(Petroski) 

% 
gordura 

(Bioimpedância) 
  

VO
2
máx 

(ml/min/Kg) 

DHA 39,2 + 2,0 73,3 + 2,2 172 + 0,01 24,5 + 0,6 19,4 + 0,9 19,0 + 1,4 46,5 + 5,1 
EPA 41,5 + 2,1 75,2 + 3,2 172 + 0,02 25,1 + 0,9 19,5 + 1,0 20,2 + 1,7 46,5 + 7,0 

Lecitina 36,8 + 2,0 75,9 + 2,9 173 + 0,01 25,2 + 0,9 18,4 + 1,5 17,0 + 2,1 49,3 + 4,4 
 

Os critérios utilizados para exclusão dos indivíduos participantes do estudo foram os 

seguintes: a utilização de qualquer tipo de medicamento durante o período do estudo, sinais 

ou sintomas de doenças inflamatórias ou infecto-contagiosas, fumantes, participantes em 

competições de maratona por um período inferior a dois anos. 

4.2 Suplementação com lecitina de soja ou óleos de peixe ricos em EPA ou DHA 

Os atletas foram suplementados diariamente com 3 gramas (g) de OP contendo 1500 

miligramas (mg) de DHA (22:6, n-3) e 300 mg de EPA (20:5, n-3) (OMEGA-3 DHA, 

Naturalis, São Paulo, Brasil) ou com a mesma quantidade de OP, entretanto, contendo 1620 

mg de EPA (20:5, n-3) e 300 mg de DHA (22:6, n-3) (HIOMEGA-3 EPA, Naturalis, São 

Meia-

maratona 
(N=46) 

Idade 

(anos) 
Massa 

corpórea 

(Kg) 

Estatura total 

(cm) 
IMC 

Kg/cm
2 

% 
gordura 

(Petroski) 

% 
gordura 

(Bioimpedância) 
  

VO
2
máx 

(ml/min/Kg) 

  38,9 + 1,0 74,1 + 1,5 172 + 0,007 24,7 + 0,4 18,1 + 0,6 18,2 + 0,7 47,4 + 5,4 

Tabela 2 - Características dos atletas após a suplementação. 

Tabela 1 - Características dos atletas antes da suplementação. 
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Paulo, Brasil). O grupo Lecitina foi suplementado com 3 g de lecitina de soja  contendo 1500 

mg de fosfatidilcolina (LECITINA DE SOJA, Naturalis, São Paulo, Brasil).  

Em nosso estudo não foi realizada a suplementação placebo, pois o placebo 

normalmente utilizado para pesquisa envolvendo suplementação com OP em humanos é o 

óleo mineral (NIEMAN et al., 2009, ANDRADE et al., 2007), entretanto, têm sido observado 

que este é de difícil absorção e causa muito desconforto intestinal aos voluntários.  

4.3 Desenho experimental 

Na primeira meia maratona, os atletas não foram suplementados. As coletas de sangue 

desses atletas foram realizadas nas seguintes condições: 

Em repouso (1 dia antes da competição), com pelo menos 12 horas sem treinamento 

(Fase I) e imediatamente após a competição (Fase II). 

No primeiro dia, após a primeira meia maratona, iniciou-se a suplementação. Todos os 

atletas receberam, de maneira duplo cego, a lecitina de soja, óleo de peixe rico em DHA ou 

óleo de peixe rico em EPA. Os maratonistas foram reavaliados 8 semanas após o início da 

suplementação.   

Já na segunda meia maratona, com todos os atletas suplementados, as coletas de 

sangue novamente foram realizadas no repouso (1 dia antes da competição), com pelo menos 

12 horas sem treinamento (Fase III) e imediatamente após a competição (Fase IV), conforme 

apresentado na figura a seguir (Figura 6): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Desenho experimental  do estudo.  

  

  

Pré meia maratona 
sem suplementação (Fase I) 

Pós meia maratona 
sem suplementação (Fase II) 

Pré meia maratona 
com suplementação (Fase III) 

Pós meia maratona 
com suplementação (Fase IV) 

    

    21Km 21Km 

8 semanas com lecitina de soja ou 

óleos de peixe ricos em EPA ou DHA 
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Para analisarmos o efeito da meia maratona realizamos comparações entre as Fases II 

e I e entre as Fases IV e III. Para análise do efeito da suplementação, realizamos comparações 

entre as Fases III e I e entre as Fases IV e II. 

4.4 Teste cardiopulmonar 

O teste cardiopulmonar foi realizado na esteira ergométrica, com inclinação fixa de 

1% e incremento de carga (1 km/h) a cada minuto até a velocidade máxima da esteira (20 

km/h) (TEB, São Paulo, Brasil). O protocolo foi iniciado com 10 km/h (para atletas com 

tempo inferior à 35 minutos em uma prova de 10 km), 9 km/h (para altetas com tempo entre 

35 e 46 minutos em uma prova de 10 km) ou 8 km/h (para altetas com tempo superior a 46 

minutos em uma prova de 10 Km).  

Este protocolo de teste máximo foi interrompido quando o atleta apresentava sintomas 

de cansaço físico intenso. Durante o teste, utilizamos o analisador de gases (Kb4, COSMED, 

Itália) para avaliar os seguintes parâmetros: o consumo máximo de oxigênio, a produção de 

dióxido de carbono, o quociente respiratório e a ventilação pulmonar. A frequência cardíaca e 

a respiratória foram determinadas no primeiro limiar, no segundo limiar e no pico máximo do 

teste. 

4.5 Coleta de sangue 

As amostras de sangue 20 mililitros (mL) foram obtidas da veia antecubital, por 

punção venosa em tubos a vácuo, contendo ácido etilenodiaminotetracético (EDTA 0,004%) 

como anticoagulante. Posteriormente, os tubos foram centrifugados a 400 g por 10 minutos 

para obtenção do plasma. Após a coleta, os neutrófilos foram isolados do sangue por meio do 

método de Boyum (1968).  

4.6 Exames hematológicos e bioquímicos 

 Os exames hematológicos e bioquímicos foram realizados no Laboratório de Análises 

Clínicas do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, com metodologia automatizada, de 

rotina. O hemograma foi realizado em até 24 horas após a coleta. Os demais tubos com 

amostras de sangue foram centrifugados a 2500 rotações por minuto (rpm), por 10 minutos e 

0,5 mL de soro e plasma foram congelados a -80 ºC para posteriores análises. Os seguintes 

exames foram realizados: 
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4.6.1 Hemograma 

Realizado por método citoquímico/isovolumétrico com equipamento ABX PENTRA 80 e 

ABX 120 (ABX, Kyoto, Japão). 

4.6.2 Avaliação da atividade máxima da enzima creatina quinase  

 A CK catalisa a desfosforilação da creatina fosfato para produzir adenosina trifofato 

(ATP), a qual age com a glicose na presença da hexoquinase formando glicose-6 fosfato. Esta 

na presença da glicose-6 fosfato desidrogenase é oxidada a 6 fosfogluconato e reduz o 

nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD) à NADH, aumentando a absorbância 

proporcionalmente à atividade da CK.  

 As reações enzimáticas foram realizadas utilizando o kit CK-NAC cinético da Bioclin 

(Minas Gerais, Brasil). Foram adicionados 20 L de plasma para 1 mL da solução de reação 

(acetato de magnésio 100 milimolar (mM), glicose 20 mM, N-acetilcisteína 20 mM, 

adenosina difosfato (ADP) 2mM, adenosina monofosfato (AMP) 5 mM, NAD 2 mM, 

diadenosina pentafosfato 10 M, hexoquinase > 2000 U/L, creatina fosfato 30 mM e  azida 15 

mM). Em seguida, a solução e as amostras foram homogeneizadas e transferidas para uma 

placa, incubada por 2 minutos a 37 
o
C. A leitura da absorbância inicial foi realizada a 340 

nanomêtros (nm) no espectrofotômetro (SpectraMax Plus, Molecular Devices, CA, EUA) e 

repetida a cada 1 minuto por 3 vezes. A atividade da CK foi obtida a partir da diferença de 

absorbância vezes o fator 8095 (U/L). 

4.6.3 Avaliação da atividade máxima da enzima lactato desidrogenase  

 A LDH catalisa a conversão do piruvato na presença de NADH. O decréscimo da 

absorbância devido a diminuição do NADH é proporcional a atividade da LDH.  A 

determinação da atividade da lactato desidrogenase foi realizada por meio do kit da Bioclin 

(Minas Gerais, Brasil). Foram adicionados 20 L de plasma para 1 mL da solução de reação 

(piruvato de sódio 1,2 mM, NADH 300 M e azida sódica 15 mm/L). Em seguida, o plasma e 

a solução de reação foram homogeneizados e transferidos imediatamente para uma placa 

termostatizada a 37 
o
C. Posteriormente, a placa foi incubada por 2 minutos e feita a leitura da 

absorbância inicial a 340 nm no espectrofotômetro (SpectraMax Plus, Molecular Devices, 

CA, EUA). Esta leitura foi repetida a cada 1 minuto por 3 vezes. A atividade da LDH foi 

obtida a partir da diferença de absorbância vezes o fator 8016 (U/L).  
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4.6.4 Avaliação da concentração de proteína C reativa no plasma 

A determinação de PCR foi realizada por meio da imunoturbidimetria por reação 

antígeno-anticorpo kit da Bioclin (Minas Gerais, Brasil). Na presença de um polímero 

ativador, que aumenta a sensibilidade e a velocidade do ensaio, a PCR forma um complexo 

insolúvel com o anticorpo específico, gerando turbidez, cuja intensidade aumenta 

proporcionalmente à concentração de PCR na amostra. Foram adicionados a amostra uma 

mistura com uma parte do Reagente Nº 1 (HEPES 10 mmol/L, polietilenoglicol, NaCl, azida 

sódica 15,38 mmol/L, detergentes e estabilizantes) com uma parte do Reagente Nº 2 (tampão 

borato 3,2 mmol/L, anticorpos monoclonais e policlonais anti-PCR humano ligados a 

partículas de poliestireno, polietilenoglicol, NaCl, azida sódica 15,38 mmol/L, detergentes e 

estabilizantes). Homogeneizamos a amostra, o Reagente Nº 1, o Reagente Nº 2  e incubamos 

por 5 minutos, a 37 °C. Foi realizada a leitura a 505 nm imediatamente após o período 

recomendado (5 minutos), contra o branco. A concentração de PCR foi obtida a partir da 

absorbância da amostra vezes o fator de calibração, o qual é encontrado a partir da relação da 

concentração do calibrador/absorbância da amostra. Os resultados estão expressos em mg/L. 

4.6.5 Avaliação da concentração de mioglobina no plasma 

A determinação de mioglobina foi realizada por Imunocromatografia kit da Bioclin 

(Minas Gerais, Brasil). O método utiliza anticorpos monoclonais de camundongo 

antimioglobina, que reagem com a mioglobina presente na amostra de soro, plasma ou sangue 

total. As amostras movem-se através de uma membrana cromatográfica por ação capilar. 

Amostras positivas para mioglobina formam uma linha de cor vermelha na região onde o 

anticorpo monoclonal de camundongo antimioglobina está imobilizado. As amostras 

continuam sendo absorvidas pela membrana até a região do anticorpo controle, com a 

formação de outra linha vermelha, confirmando o processamento correto do teste. Foram 

adicionados 100 µL de sangue total sobre o centro da janela de aplicação do cassete (Kit 

Bioclin). Em seguida, aguardaram-se 15 minutos para a formação das linhas. O teste foi 

considerado positivo quando formaram-se duas linhas vermelhas, uma na região teste e outra 

na região do controle. O teste foi considerado negativo quando se formou uma linha vermelha 

na região controle e ausência completa de linha vermelha na região teste. 

4.7 Obtenção dos Neutrófilos 

Para obtenção e isolamento dos neutrófilos foi empregado o reagente Histopaque -

1077 (Sigma-Aldrich, São Paulo, Brasil) que possibilita a separação de diferentes células de 
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acordo com sua densidade (BOYUM, 1968). Os neutrófilos (6 x 10
6
 células/mL) foram 

isolados do sangue, e utilizados para as análises em citomêtro de fluxo.  

4.8 Determinação de citocinas no plasma por perfil de múltiplos analitos  

 Foram determinadas as concentrações plasmáticas de TNF-alfa, IL-1 beta, IL-6, IL-10, 

IL-8 e IL-4 por meio do Kit Milliplex map high sensitivity human cytokine panel (Millipore) 

segundo as instruções do fabricante.  

A reação foi realizada em placa de 96 poços com membrana semipermeável que 

permite somente a retirada do líquido presente em cada poço. O primeiro passo da reação 

consistiu em adicionar 200 µL da solução de ensaio em cada poço e, após 10 minutos de 

incubação, a temperatura ambiente e sob agitação, foram retirados por sucção a vácuo. Na 

segunda etapa, 25 µL do tampão de ensaio foram adicionados a todos os poços da placa. Em 

seguida, 25 µL dos controles (branco - sem a amostra e controle positivo), padrões e amostras 

de plasma foram adicionados aos poços correspondentes. Posteriomente, 25 µL das partículas 

de látex (beads), já sensibilizadas com anticorpos específicos para cada citocina, foram 

adicionados em cada poço da placa.  

Assim, manteve-se a placa protegida da luz overnight a 4 ºC. No dia seguinte, todo 

líquido contido em cada poço da placa foi removido e a placa foi lavada duas vezes com 200 

µL de tampão de lavagem. Após este processo, 25 µL de anticorpos biotinilados específicos 

para cada citocina foram adicionados aos poços e incubados por 30 minutos a temperatura 

ambiente, sob agitação.  

Na etapa seguinte, 25 µL da estreptavidina associada a ficoeritrina (PE), foram 

adicionados a cada poço e a placa foi incubada nas mesmas condições da etapa anterior. Por 

fim, cada poço da placa foi novamente lavado e 100 µL da solução foram adicionados aos 

poços. As amostras foram incubadas por 5 min em agitação. A leitura da fluorêscencia foi 

realizada no equipamento MagPix - Software xPonent/Analystversão 4.2. 

4.9 Determinação da expressão de moléculas de adesão em neutrófilos por citometria de 

fluxo 

 

A determinação, na superfície dos neutrófilos, da expressão das moléculas de adesão 

ICAM-1 (CD54 - isotiocianato de fluoresceína -FITC) e L-selectina (CD62 -FITC) foi 

realizada por citometria de fluxo.  

As células (1x10
6
 células/mL) foram ressupensas em 100 µL de tampão salina fosfato 

(PBS) e albumina sérica bovina (BSA) (1%) e 5 µL do anticorpo conjugado com FITC ou PE. 

Os neutrófilos foram incubados por 30 minutos no escuro a temperatura ambiente. 
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Posteriormente, as amostras foram centrifugadas e o sobrenadante retirado. Os neutrófilos 

foram homogeneizados em 200 µL de PBS e BSA (1%).  

A fluorescência foi determinada por citometria de fluxo (BD Accuri cytometer) no 

comprimento de onda 530/30 nm (FITC).   Dez mil eventos foram adquiridos por amostra em 

histogramas por meio do BD FACSDiva Software. 

4.10 Análise da expressão de receptores de superfície relacionados a apoptose de 

neutrófilos por citometria 

 

A determinação da expressão dos receptores Fas (CD95 – aloficocianina -APC) e 

TRAIL (CD253 - PE) na superfície dos neutrófilos foi avaliada por citometria de fluxo. As 

células (1 x 10
6
 neutrófilos/mL) foram ressupensas em 100 µL de PBS e BSA (1%) e 5 µL do 

anticorpo conjugado a FITC, PE ou APC.  

As amostras foram incubadas por 30 minutos no escuro a temperatura ambiente. 

Posteriormente, as amostras foram centrifugadas e o sobrenadante retirado. Os neutrófilos 

foram homogeneizados em 200 µL de PBS e BSA (1%).  

A fluorescência foi determinada por citometria de fluxo (BD Accuri cytometer) nos 

comprimentos de onda de 530/30nm (FITC), 660/20 nm (APC) ou 695/40 nm (PE).  Dez mil 

eventos foram adquiridos por amostra em histogramas por meio do BD FACS Diva Software. 

4.11 Análise da fragmentação de DNA dos neutrófilos por citometria 

Os neutrófilos foram homogeneizados em 300 L de uma solução hipotônica contendo 

iodeto de propídio (PI) 50 g/mL a 0,1% de citrato de sódio e 0,1% de Triton X-100. Os tubos 

foram incubados por 1 h a 20 
o
C no escuro. A fluorescência foi determinada por citometria de 

fluxo (BD Accuri cytometer) no comprimento de onda 530/30 nm (PI).  Dez mil eventos 

foram adquiridos por amostra em histogramas por meio do BD FACS Diva Software. 

4.12 Análise da externalização de fosfatidilserina dos neutrófilos por citometria 

A externalização de FS foi analisada em neutrófilos por citometria de fluxo após a 

marcação da FS com anexina V de acordo com o método descrito por Vermes et al. (1995).  

Os neutrófilos foram ressuspensos em 100 µL de tampão de ligação (Binding Buffer – 10 mM 

HEPES/NaOH, 140 mM NaCl, 2,5 mM CaCl2) do kit Annexin V-FITC (Clontech 

Laboratories, Inc, Estados Unidos).  

Foram adicionados 5 L de anexina V conjugada com fluoresceína (annexin V-FITC 

20µg/mL em Tris-NaCl) e incubados por 15 minutos no escuro a temperatura ambiente. 

Posteriormente, 10 L de PI e 400 L de tampão de ligação foram adicionados nas amostras e 
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estas foram analisadas em citometria de fluxo. A fluorescência foi determinada no filtro 1 

(FL1, fluorescência verde – 530/30 nm) e o PI no filtro 2 (FL2, fluorescência laranja-

avermelhado – 585/42 nm). Dez mil eventos foram adquiridos por amostra em gráfico de 

pontos (dot plot) e analisados por meio do BD FACS Diva Software. 

4.13 Análise da composição de ácidos graxos livres no plasma por cromatografia gasosa 

 Os ésteres metílicos do óleo foram pereparados de acordo com Hartman e Lago 

(1973). A análise da composição de AG livres no plasma foi realizada em cromatógrafo marca 

Aglient, modelo 6890 N, dotada de coluna Innovax de 30 m x 2,5 mm x 0,25 mm de espessura 

de filme, com fluxo de gases: H2, 2 µL/minuto; ar, 350 mL/minuto e N2, 30 mL/minuto; 

temperatura da coluna, 195 ºC; do injetor, 270 ºC e do detector 270 ºC; com a seguinte 

programação: tempo inicial de 15 minutos a 1 ºC/minuto;  atingindo a temperatura final de 

215 ºC após 40 minutos. O volume injetado foi de 2 µL.   

 4.14 Expressão dos resultados e tratamento estatístico 

O teste de normalidade de Shapiro-Wilk e de homogeneidade de Levene foram 

utilizados para verificar os pré requisitos para análise paramétrica. As variáveis que 

apresentaram distribuição normal e variância homogênea foram comparadas por meio do teste 

estatístico de análise de variância de medidas repetidas.  

As variáveis que apresentaram distribuição não normal foram comparadas com o teste 

não paramétrico de Kruskall-Wallis (diferenças entre os grupos), seguido por testes de Mann-

Whitney, quando observado a diferença significativa no teste de Kruskall-Wallis.  

Para verificar diferenças entre os tempos (pré e pós meia maratona com e sem 

suplementação) utilizou-se a análise de variância de Friedman (um teste similar não 

paramétrico da análise de variância de medidas repetidas). O teste de Wilcoxon foi utilizado a 

fim de identificar entre quais tempos estavam as diferenças.  

Os dados estão apresentados como média ± erro padrão (M ± EP). A análise estatística 

foi conduzida no software SPSS 20.0 (SPSS Inc., IL, USA). O nível de significância adotado 

foi de p<0,05. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Análise da composição de ácidos graxos livres no plasma 

Após o período de suplementação (Fases III e IV), houve um aumento significativo de 

DHA, EPA e  total de AG ω-3 (%) no plasma dos atletas suplementados com óleos de peixe 

ricos em EPA ou DHA (Quadro 1). Observou-se uma diminuição na concentração de AA e 

total de AG ω-6 (%) quando comparado ao período sem suplementação (Fases I e II), o que 

não ocorreu no grupo que recebeu a lecitna de soja (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Efeito da meia maratona e da suplementação com lecitina de soja ou óleos de 

peixe ricos em EPA ou DHA sobre a composição de ácidos graxos livres no 

plasma de atletas  

 

AG livres no 

plasma (%) 

Fase I (DHA) Fase II (DHA) Fase III (DHA) Fase IV (DHA) 

20:4n-6 10,3 + 0,5 10,2 + 0,4 8,2 + 0,3$ 8,2 + 0,2& 

20:5n-3 0,60 + 0,04 0,61 + 0,05 2,24 + 0,2$ 1,77 + 0,1& 

22:6n-3 2,8 + 0,1 2,7 + 0,2 7,0 + 0,3$ 6,8 + 0,3& 

Total n-3 (%) 4,55 + 0,18 4,46 + 0,30 10,5 + 0,61$ 9,79 + 0,47& 

Total n-6 (%) 39,6 + 1,28 39,7 + 1,03 34,7 + 1,01$ 35,5 + 0,91& 

 

AG livres no 

plasma (%) 

Fase I (EPA) Fase II (EPA) Fase III (EPA) Fase IV (EPA) 

20:4n-6 11,0 + 0,5 10,2 + 0,4 8,33 + 0,3$ 8,67 + 0,4 

20:5n-3 1,02 + 0,05 0,94 + 0,04 4,73 + 0,3$ 3,9 + 0,3& 

22:6n-3 3,20 + 0,2 2,93 + 0,2 4,89 + 0,3$ 4,94 + 0,3& 

Total n-3 (%) 5,49 + 0,30 5,12 + 0,31 11,8 + 0,78$ 11,1 + 0,79& 

Total n-6 (%) 39,6 + 1,28 39,7 + 1,28 34,7 + 1,01$ 35,5 + 0,91& 

Os valores estão apresentados como M + EP de 46  indivíduos. $p<0,001 comparação entre 

atletas Fase III com Fase I. & p<0,001 comparação entre ateltas Fase IV com Fase II.  

Fase I = pré meia maratona sem suplementação.  

Fase II = pós meia maratona sem suplementação.  

Fase III = pré meia maratona com suplementação.  

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 

 

Ácidos graxos (AG), ácido aracdônico (20:4 n-6), ácido eicosapentaenóico (20:5 n-3), ácido 

docosahexaenóico (22:6 n-3). 

 

AG livres no 

plasma (%) 

Fase I (Lecitina) Fase II (Lecitina) Fase III (Lecitina) Fase IV (Lecitina) 

20:4n-6 10,2 + 0,5 9,75 + 0,6 10,6 + 0,3 10,4 + 0,4 

20:5n-3 0,96 + 0,04 0,92 + 0,04 1,03 + 0,04 1,09 + 0,05 

22:6n-3 3,02 + 0,2 2,98 + 0,1 2,84 + 0,2 3,02 + 0,3 

Total n-3 (%) 5,20 + 0,29 5,09 + 0,20 5,23 + 0,29 5,54 + 0,42 

Total n-6 (%) 40,5 + 1,41 39,5 + 1,62 40,3 + 1,0 39,8 + 1,01 
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5.2 Hemograma e análises bioquímicas   

 

5.2.1 Efeitos da meia maratona e da suplementação na quantidade de leucócitos de atletas 

 

No grupo DHA, a quantidade de leucócitos aumentou ao final das duas meia 

maratonas (Fases II e IV) comparado aos respectivos valores basais (Fase I e III). O mesmo 

foi observado para o grupo EPA e no grupo que recebeu a lecitina de soja (Quadro 2). No 

entanto, nestes dois últimos grupos, foi observado aumento na quantidade de leucócitos ao 

final da meia maratona na condição suplementada (Fase IV) comparada à condição não 

suplementada (Fase II)  (Quadro 2).  

5.2.2 Efeitos da meia maratona e da suplementação na quantidade de neutrófilos de atletas 

 

No grupo DHA e no que recebeu a lecitina de soja foi observado um aumento 

significativo no número de neutrófilos ao final da meia maratona nas condições sem (Fase II) 

e com suplementação (Fase IV), quando comparado aos respectivos valores basais (Fases I e 

III, respectivamente). O mesmo foi observado para os voluntários suplementados com óleo de 

peixe rico em EPA (Quadro 2). Além disso, neste último, observou-se também um aumento 

significativo na quantidade de neutrófilos após a meia maratona na condição suplementada 

(Fase IV) comparada ao final da meia maratona sem a suplementação (Fase II) (Quadro 2).  

 

Quadro 2 – Efeito da meia maratona e da suplementação com lecitina de soja ou óleos de 

peixe ricos em EPA ou DHA sobre o número de leucócitos e neutrófilos de 

atletas amadores 

 
Subpopulação Suplementação     

Leucócitos 

(mil/mm
3
) 

 Fase I Fase II Fase III Fase IV 

 DHA 5,6 + 0,39 10.2 + 0,69# 5,8 + 0,28 12.7 + 0,95* 

 EPA 5,6 + 0,24 9.9 + 0,89# 6.3 + 0,21 13.7 + 0,86*& 

 Lecitina 5.5 + 0,29 11.6 + 1,0#         6.4 + 0,49$ 14,7 + 1,31*& 

Subpopulação Suplementação     

Neutrófilos 

(mil/mm
3
) 

 Fase I Fase II Fase III Fase IV 

 DHA 3,1 + 0,29 8,4 + 0,65# 3,2 + 0,19 10,2 +0,80* 

 EPA 3,2 + 0,18 8,1 + 0,86# 3,5 + 0,15 11,1 + 0,84*& 

 Lecitina 3,2 + 0,19 10,1 + 0,94# 3,8 + 0,39 12.0 + 1,28* 

Os valores estão apresentados como M + EP de 46 indivíduos. #P<0,001 comparação entre 

atletas Fase II com Fase I. *p<0,05 comparação entre os atletas Fase IV com Fase III. & 

p<0,001 comparação entre ateltas Fase IV com Fase II.  

Fase I= pré meia maratona sem suplementação.  

Fase II = pós meia maratona sem suplementação.  
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Fase III = pré meia maratona com suplementação.  

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 

 

O número de leucócitos e neutrófilos aumentou após a meia maratona tanto antes 

(Fase II) como após o período de suplementação (Fase IV). Sendo que no grupo EPA a 

suplementação aumentou significativamente o número de leucócitos e neutrófilos (Fase IV). 
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5.2.3 Determinação da atividade máxima da enzima lactato desidrogenase no plasma 

Ao realizar a meia maratona sem estarem suplementados (Fases I e II) os atletas dos 

grupos DHA e Lecitina apresentaram um aumento significativo na atividade de LDH (29% e 

23%, respectivamente) (Figura 7). Com a suplementação (Fases III e IV) todos os grupos 

aumentaram a atividade de LDH após a meia maratona (~29%) em relação aos valores basais 

na mesma condição (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Efeito da meia maratona e da suplementação com lecitina de soja ou óleos de 

peixe ricos em EPA ou DHA na atividade plasmática da enzima LDH (U/L) de 

atletas amadores. Os valores estão apresentados como M + EP de 46  indivíduos. 

#P<0,001 comparação entre atletas Fase II com Fase I. *p<0,05 comparação 

entre atletas Fase IV com Fase III. 

Fase I= pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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5.2.4 Determinação da atividade máxima da enzima  creatina quinase no plasma 

Antes da suplementação (Fases I e II), somente o grupo DHA apresentou um aumento 

de 30% na concentração plasmática de CK ao final da primeira meia maratona (Figura 8). 

Quando receberam a suplementação (Fases III e IV) com óleos de peixe ricos em DHA ou 

EPA ou lecitina de soja todos os atletas dos grupos aumentaram a concentração de CK após a 

segunda meia maratona (~35,3%) comparado aos valores basais (pré meia maratona) (Figura 

8). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Efeito da meia maratona e da suplementação com lecitina de soja ou óleos de 

peixe ricos em EPA ou DHA na atividade plasmática da enzima CK (U/L) de 

atletas amadores. Os valores estão apresentados como M + EP de 46  indivíduos. 

#p<0,001 comparação entre atletas Fase II com Fase I *p<0,001 comparação 

entre atletas Fase IV com Fase III.  

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Lecitina DHA EPA

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

A
ti

v
id

a
d

e 
p

la
sm

á
ti

ca
 

 d
e 

C
K

 (
U

/L
) * 

* * # 



55 

 

5.2.5 Determinação da concentração plasmática de mioglobina  

Ao realizar a meia maratona antes do período de suplementação (Fases I e II), todos os 

grupos apresentaram um aumento significativo na concentração de mioglobina (~83%) ao 

final da primeira meia maratona comparado aos valores basais (pré meia maratona) (Figura 

9). O mesmo comportamento foi observado com a suplementação (Fases III e IV) (~85,6%) 

(Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Efeito da meia maratona e da suplementação com lecitina de soja ou óleos de 

peixe ricos em EPA ou DHA na concentração plasmática da enzima mioglobina 

de atletas amadores. Os valores estão apresentados como M + EP de 46  

indivíduos. #p<0,001 comparação entre atletas Fase II com Fase I *p<0,001 

comparação entre atletas Fase IV com Fase III.  

Fase I= pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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5.2.6 Determinação da concentração de proteína C reativa no plasma 

Não foram observadas diferenças significativas na concentração plasmática de PCR 

entre os grupos em todas as condições analisadas (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Efeito da meia maratona e da suplementação com lecitina de soja ou óleos de 

peixe ricos em EPA ou DHA na concentração plasmática da enzima PCR de 

atletas amadores. Os valores estão apresentados como M + EP de 46  

indivíduos.  

Fase I= pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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5.2.7 Quadro sumarizando os efeitos da meia maratona e da suplementação na atividade 

máxima das enzimas LDH e CK e na concentração de mioglobina e PCR 

 

A seguir, detacamos o quadro sumarizando os efeitos da meia maratona e da 

suplementação com lecitina de soja ou óleos de peixe ricos em EPA ou DHA na atividade 

máxima das enzimas LDH e CK e na concentração plasmática de mioglobina e PCR (Quadro 

3). A meia maratona, aumentou a concentração plasmática de mioglobina e a atividade 

máxima da LDH (Fase II em relação a Fase I) em todos os grupos estudados, enquanto que a 

atividade máxima de CK aumentou somente no grupo DHA. Entretanto, não observamos 

nenhum efeito da suplementação. Quando observamos o efeito da meia maratona após o 

período de suplementação, notamos um aumento na concentração plasmática de mioglobina e 

na atividade máxima das enzimas CK e LDH, em todos os grupos que participaram do estudo. 

A meia maratona e a suplementação não provocaram alterações na concentração de PCR no 

plasma dos atletas (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Resumo dos resultados dos parâmetros bioquímicos 

LDH Suplemento Meia maratona Suplementação Meia maratona + 

Suplementação 

 Lecitina  

 -  
 DHA  

 -  
 EPA  

 -  
CK     

 Lectina 

- -  
 DHA 

 -  
 EPA 

- -  
Mioglobina     

 Lectina  

 -  
 DHA  

 -  
 EPA  

 -  
PCR     

 Lecitina 

- - - 
 DHA 

- - - 
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 EPA 

- - - 
Legenda: -  Igual;          Aumento     

Lactato desidrogenase (LDH), creatina quinase (CK), proteína C reativa (PCR), ácido 

eicosapentaenóico (EPA), ácido docosahexaenóico (DHA).  
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5.3 Resultados das análises realizadas no citômetro de fluxo 

5.3.1 Análise da expressão do receptor Fas (CD95) na superfície de neutrófilos 

Nos grupos que receberam a lecitina de soja ou óleos de peixe ricos em EPA ou DHA 

a expressão do receptor Fas (CD95) apresentou uma redução ao final da segunda meia 

maratona (Fase IV), quando comparados aos momentos pós meia maratona sem 

suplementação (Fase II) (~59,3%) e pré meia maratona com suplementação (Fase III) (~74%) 

(Figura 11).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Efeito da meia maratona e da suplementação com lecitina de soja ou óleos de 

peixe ricos em EPA ou DHA na expressão do receptor Fas (CD95) na superfície 

de neutrófilos de atletas amadores. Os valores estão apresentados como média 

de fluorescência + EP de 46 indivíduos. (Valor relativo (VR) valor 

absoluto/valor controle negativo)*p<0,001 comparação entre atletas nas fases 

IV e III. &p<0,05 comparação entre atletas nas fases IV e Fase II.  

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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5.3.2 Análise da expressão do receptor TRAIL (CD253) na superfície de neutrófilos 

Na condição sem suplementação (Fases I e II), a expressão do receptor TRAIL 

(CD253) diminuiu em todos os grupos após a primeira meia maratona (~85,6%) (Figura 12). 

Ao contrário, após o período de suplementação (Fases III e IV), observou-se um aumento 

significativo na expressão do receptor TRAIL (CD253) (~70,3%) após a segunda meia 

maratona (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Efeito da meia maratona e da suplementação com lecitina de soja ou óleos de 

peixe ricos em EPA ou DHA na expressão do receptor TRAIL (CD253) na 

superfície de neutrófilos de atletas amadores. Os valores estão apresentados 

como média de fluorescência + EP de 46  indivíduos. (Valor relativo (VR) 

valor absoluto/valor controle negativo). #p<0,001 comparação entre atletas 

Fase II com Fase I. *p<0,001 comparação entre atletas Fase IV com Fase III.  

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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5.3.3 Análise da expressão de L-selectina (CD62) na superfície de neutrófilos 

Na condição sem suplementação (Fases I e II) e após a primeira meia maratona, houve 

diminuição significativa na expressão de L-selectina (CD62) na superfície dos neutrófilos dos 

atletas de todos os grupos (~78,6%) (Figura 13). Após a meia maratona, os voluntários que 

receberam a suplementação (Fase IV) apresentaram uma maior expressão de L-selectina 

(CD62) na superfície de neutrófilos (~87,3%), quando comparados aos valores após a meia 

maratona sem suplementação (Fase II) (Figura 13).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Efeito da meia maratona e da suplementação com lecitina de soja ou óleos de 

peixe ricos em EPA ou DHA na expressão de L-selectina (CD62) na superfície 

de neutrófilos de atletas amadores. Os valores estão apresentados como média 

de fluorescência + EP de 46  indivíduos. (Valor relativo (VR) valor 

absoluto/valor controle negativo). #p<0,001 comparação entre atletas Fase II 

com Fase I. &p<0,001 comparação entre atletas Fase IV com Fase II.  

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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5.3.4 Análise da expressão de I-CAM-1 (CD54) na superfície de neutrófilos 

Na condição sem suplementação (Fases I e II) a realização da  meia maratona foi 

suficiente para diminuir a expressão de ICAM-1 (CD54) na superfície de neutrófilos dos 

maratonistas que receberam a lecitina de soja (63%) (Figura 14). Quando esses indivíduos 

foram suplementados (Fases III e IV), seus neutrófilos reduziram a expressão desse receptor 

após a meia maratona em todos os grupos (~57,6%) (Figura 14). Comparando a condição 

sem (Fase I) e com a suplementação (Fase III), todos os grupos aumentaram a expressão de 

CD54 após a suplementação (~74,3%)  antes da meia maratona (Figura 14). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Efeito da meia maratona e da suplementação com lecitina de soja ou óleos de 

peixe ricos em EPA ou DHA na expressão de ICAM-1 (CD54) na superfície de 

neutrófilos de atletas amadores.  Os valores estão apresentados como média de 

fluorescência + EP de 41  indivíduos. (Valor relativo (VR) valor absoluto/valor 

controle negativo). #p<0,001 comparação entre atletas Fase II com Fase I. 

*p<0,001 comparação entre atletas Fase IV com Fase III $p<0,001 comparação 

entre atletas Fase III com Fase I.  

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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5.3.5 Avaliação da externalização de fosfatidilserina de neutrófilos 

Antes de receberem a suplementação (Fases I e II) foi observado aumento na 

externalização de FS de neutrófilos após a primeira meia maratona em todos os grupos de 

atletas (~85,3%) (Figura 15). A porcentagem de neutrófilos com externalização de FS na 

condição basal (pré meia maratona) foi maior quando os voluntários receberam a 

suplementação (Fase III) (~94,3%) comparado aos valores basais sem a suplementação (Fase 

I) (Figura 15). Depois da meia maratona (Fase IV) este aumento  foi observado somente no 

grupo que recebeu a suplementação com óleo de peixe rico em EPA (57%) (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Efeito da meia maratona e da suplementação com lecitina de soja ou óleos de 

peixe ricos em EPA ou DHA na porcentagem de neutrófilos com externalização 

de FS em atletas amadores. Os valores estão apresentados como M 
+
 EP de 40 

indivíduos. #p<0,001 comparação entre atletas Fase II com Fase I. $p<0,001 

comparação entre os atletas na Fase IIII com Fase I. &p<0,001 comparação 

entre atletas Fase IV com Fase II.  

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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5.3.6 Avaliação da fragmentação de DNA dos neutrófilos 

A meia maratona, no grupo DHA, aumentou em 79% a fragmentação de DNA na 

situação sem suplementação (Fases I e II). Por outro lado, após o período de suplementação 

(Fases III e IV), houve uma diminuição na porcentagem de fragmentação do DNA de 

neutrófilos após a meia maratona em todos os grupos investigados (~98,8%). Também 

observamos que na condição suplementados (Fase IV)  todos os grupos apresentaram redução 

na porcentagem de fragmentação do DNA de neutrófilos(~96,3%)  quando comparado aos 

valores sem suplementação (Fase II).  

 

  

Figura 16 – Efeito da meia maratona e da suplementação com lecitina de soja ou óleos de 

peixe ricos em EPA ou DHA na porcentagem de neutrófilos com fragmentação 

de DNA de atletas amadores. Os valores estão apresentados como M 
+
 EP de 24 

indivíduos. #p<0,001 comparação entre atletas Fase II com Fase II. *P<0,001 

comparação entre atletas Fase IV com Fase III. & P<0,001 comparação entre 

atletas Fase IV com Fase II. 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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5.3.7 Quadro sumarizando os efeitos da meia maratona e da suplementação com lecitina de 

soja ou óleos de peixe ricos em EPA ou DHA nos marcadores da apoptose e ativação 

de neutrófilos de maratonistas amadores  
 

N condição sem a suplementação (Fases I e II), a meia maratona, diminuiu a expressão 

do receptor TRAIL (CD253) (~85,6%) e  L-selectina (CD62) (~78,6%) na superfície de 

neutrófilos de atletas em todos os grupos estudados. Após o período de suplementação a meia 

maratona diminuiu a expressão do receptor Fas (CD95) (~74%) e  ICAM-1 (CD54) (~57,6%) 

e aumentou a expressão do receptor TRAIL (~70,3%). Já a suplementação por si,  aumentou a 

expressão de L-selectina e ICAM-1 e diminui a expressão do receptor Fas. (Quadro 4).  

A meia maratona antes do início da suplementação, aumentou a fragmentação de DNA 

de neutrófilos somente no grupo de atletas que posteriormente foi suplementado com o óleo 

de peixe rico em DHA (79%), enquanto que e externalização de FS foi aumentada em 

neutrófilos de todos os grupos (~85,3%). Após a suplementação, a meia maratona reduziu a 

fragmentação do DNA de neutrófilos. Já o efeito suplementação, inibiu a fragamentação de 

DNA de neutrófilos dos maratonistas (~96,3%), entretanto, aumentou a externalização de FS 

em neutrófilos de todos os grupos investigados (~94,3%) (Quadro 4). 

 

Quadro 4 – Resumo dos resultados das análises realizadas no citomêtro de fluxo. 

Fas CD95 Suplemento Meia-maratona 

 

Suplementação 

 

Meia 

maratona + 

suplementação 

 

 DHA -   

 EPA -   

 Lecitina -   

TRAIL CD253     

 DHA  -  

 EPA  -  

 Lecitina  -  

L-selectina 

CD62 

    

 DHA   - 
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 EPA   - 
 Lecitina   - 
ICAM-1 CD54     

 DHA -   

 EPA -   

 Lecitina    

Fragmentação 

de DNA 

    

 DHA    

 EPA -   

 Lecitina -   

Externalização 

de FS 

    

 DHA   - 
 EPA   - 
 Lecitina   - 

Legenda: -  Igual;          Aumento;        Redução.  

Ligante indutor da apoptose relacionado ao TNF (TRAIL), molécula de adesão intercelular 

(ICAM), fosfatidilserina (FS), ácido eicosapentaenóico (EPA), ácido docosahexaenóico 

(DHA). 
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5.4 Anáilses da concentração de citocinas no plasma dos atletas 

5.4.1 Determinação da concentração plasmática de TNF-alfa 

Em todos os grupos ocorreu uma redução significativa na concentração de TNF-alfa na 

condição suplementados (Fases III e IV) comparado à condição não suplementados (Fase I e 

II) (Figura 17). O grupo, que recebeu lecitina de soja, apresentou um aumento na 

concentração de TNF-alfa ao final da meia maratona tanto na condição não suplementada 

(Fase II - 28%) quanto após receberem a lecitina (Fase IV - 47%) (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Efeito da meia maratona e da suplementação com lecitina de soja ou óleos de 

peixe ricos em EPA ou DHA na concentração plasmática de TNF-alfa de atletas 

amadores. Os valores estão apresentados como M 
+
 EPM de 37-38 indivíduos. 

*p<0,05 comparação entre atletas nas Fases IV com Fase III. $p<0,001 

comparação entre atletas nas Fase III com Fase I . &p<0,001 comparação entre 

atletas na Fase IV com a Fase II. 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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5.4.2 Determinação da concentração plasmática de IL-8 

Um aumento significativo na concentração de IL-8, após a meia maratona em 

comparação com os valores basais (pré meia maratona) foi observado em todos os grupos 

tanto antes (Fase II) como após o período de suplementação (Fase IV) (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Efeito da meia maratona e da suplementação com lecitina de soja ou óleos de 

peixe ricos em EPA ou DHA na concentração plasmática de IL-8 de atletas 

amadores.  Os valores estão apresentados como M 
+
 EPM de 37-38 indivíduos. 

#p<0,05 comparação entre atletas Fase II com Fase I *p<0.05 comparação entre 

atletas Fase IV com Fase III. 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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5.4.3 Determinação da concentração plasmática de IL-6 em maratonistas 

A suplementação com OP rico em EPA aumentou em 71% a concentração de IL-6 na 

na condição basal (Fases I e III) (Figura 19). Um aumento significativo da concentração desta 

citocina após a meia maratona, em comparação com os valores basais, foi observado em todos 

os grupos antes do período de suplementação (Fase I e II) (~87%), assim como  após o 

período de suplementação (Fases III e IV) (~94,3%) (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Efeito da meia maratona e da suplementação com lecitina de soja ou óleos de 

peixe ricos em EPA ou DHA na concentração plasmática de IL-6 de atletas 

amadores. Os valores estão apresentados como M 
+
 EPM de 37-38 indivíduos. 

#p<0,05 comparação entre atletas Fase II com Fase I. *p<0.05 comparação 

entre atletas Fase IV com Fase III. $p<0,05 comparação entre atletas Fase III 

com Fase I.  

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 

 

 
  

0

5

10

15

20

25

Lecitina DHA EPA

Fase I

Fase II

Fase III

Fase IV

C
o
n

ce
n

tr
a
çã

o
 p

la
sm

á
ti

ca
 d

e 
 

IL
-6

 (
p

g
/m

L
) 

# 

# 

# 

* 

* * 

$ 



70 

 

5.4.4 Determinação da concentração plasmática de IL-4 

Após a meia maratona houve uma aumento na concentração de IL-4 nos indivíduos 

suplementados com óleos de peixe ricos em DHA ou EPA comparado aos valores pós meia 

maratona sem a suplementação (Fases II e IV - 68% e 82% para DHA e EPA, 

respectivamente) (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Efeito da meia maratona e da suplementação com lecitina de soja ou óleos de 

peixe ricos em EPA ou DHA na concentração plasmática de IL-4 de atletas 

amadores. Os valores estão apresentados como M 
+
 EPM de 37-38 indivíduos. 

&p<0,05 comparação entre atletas Fase IV com Fase II.  

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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5.4.5 Determinação da concentração plasmática de IL-10 

Comparado aos valores basais (pré meia maratona), a concentração de IL-10 após a 

meia maratona apresentou cerca de 98% de aumento em todos os grupos tanto antes (Fases I e 

II) como após o período de suplementação (Fases III e IV) (Figura 21). Além disso, os 

valores basais (fase pré meia maratona) foram maiores na condição suplementada (Fase III) 

comparado aos valores basais sem a suplementação (Fase I) (Figura 21). Após a meia 

maratona, somente o grupo que recebeu a suplementação com óleo de peixe rico em EPA 

(Fase IV) apresentou um aumento de 76% na concentração de IL-10 comparado ao final da 

meia maratona sem a suplementação (Fase II) (Figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Efeito da meia maratona e da suplementação com lecitina de soja ou óleos de 

peixe ricos em EPA ou DHA na concentração plasmática de IL-10 de atletas 

amadores. Os valores estão apresentados como M 
+
 EPM de 37-38 indivíduos. 

#p<0,05 comparação entre atletas Fase II com Fase I. *p<0.05 comparação 

entre atletas Fase IV com Fase III. $p<0,05 comparação entre atletas Fase III 

com Fase I. &p<0,05 comparação entre atletas Fase IV com Fase II. 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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5.4.6 Determinação da concentração plasmática de IL-1beta 

Nenhuma alteração nas diferentes condições experimentais foi observada na 

concentração de IL 1-beta (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Efeito da meia maratona e da suplementação com lecitina de soja ou óleos de 

peixe ricos em EPA ou DHA na concentração plasmática de IL-1 beta de atletas 

amadores. Os valores estão apresentados como M 
+
 EPM de 36-38 indivíduos.  

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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5.4.7 Quadro sumarizando os efeitos da meia maratona e da suplementação com lecitina de 

soja ou óleos de peixe ricos em EPA ou DHA na concentração de citocinas no plasma 

de atletas amadores 

 

Sem a suplementação, a meia maratona aumentou a concentração de TNF-alfa 

somente no grupo de atletas que recebeu a lecitina de soja. Enquanto que as concentrações de 

IL-6, IL-8 e IL-10 aumentaram após a meia maratona tanto sem a suplementação como após o 

período de suplementação. A suplementação com OP rico em EPA aumentou a concentração 

basal de IL-6. Além disso, em todos os grupos a suplementação aumentou a concentração 

basal de IL-10, e nos grupos que receberam óleos de peixe ricos em EPA ou DHA aumentou a 

concentração de IL-4. A concentração de IL-1beta não foi alterada nem pela meia maratona 

nem pela suplementação (Quadro 5). 

 

Quadro 5 – Resumo dos resultados da análise da concentração de citocinas plasmáticas 

     

TNF-alfa Suplemento Meia maratona Suplementação Meia maratona 

+ 

suplementação 

 DHA 

-  
 

 EPA 

- 

  

 Lecitina 
 

 
 

  

IL-8     

 DHA  

 -  
 EPA  

 -  
 Lecitina 

  

 

 -  
IL-6     

 DHA  
 -  

 EPA  

 

  

 Lecitina 

 

 

 -  
IL-4     

 DHA 

- 

 

- 

 EPA 

- 

 

- 

 Lecitina 
 - - - 
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IL-10     

 DHA  

 

 

 

 

 EPA  

 

 

 

 

 Lecitina 

  

 

 

 

 

 

IL-1beta     

 DHA 

- -  
 EPA 

- -  
 Lecitina 

  - -  
Legenda: -  Igual;          Aumento;        Redução  

Fator de necrose tumoral (TNF), interleucina (IL), ácido eicosapentaenóico (EPA), ácido 

docosahexaenóico (DHA). 
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6 DISCUSSÃO 

Os PUFA ω-3 (EPA e DHA) contidos no OP são precursores de prostaglandinas da 

série 3 e leucotrienos da série 5, os quais possuem menores propriedades inflamatórias. EPA e 

DHA também alteraram a transcrição de alguns genes envolvidos no metabolismo e 

inflamação tais como o PPAR-alfa, PPAR-gama e NFkB (LAPILLONNE; CLARKE; HEIR, 

2004). Além disso, os PUFA ω-3  também são incorporados na membrana plasmática, 

podendo alterar suas propriedades físico-químicas.  

Para verificarmos a eficiência da suplementação, foram realizadas análises da 

composição de AG livres no plasma por cromatografia gasosa, no laboratório do Prof
o.
 Dr. 

Philip Calder (Human Development & Health Academic Unit, Faculty of Medicine, University 

of Southampton, England). 

A suplementação com óleos de peixe ricos em EPA ou DHA aumentou a concentração 

de EPA, DHA e total de ω-3 e diminuiu a concentração de AA no plasma dos atletas 

amadores dos grupos DHA e EPA. Esta condição favorece a incorporação destes AG na 

membrana celular. Mickleborough et al. (2003) demonstraram que após a suplementação com 

OP rico em EPA, durante 3 semanas, em atletas houve significativa incorporação destes AG 

na membrana de neutrófilos e redução de AA, o que poderia induzir alterações na função 

destas céluals, além do estabelecimento de um quadro antiinflamatório. Já em relação ao 

grupo suplementado com lecitina de soja, não houve alteração na concentração de EPA, DHA, 

AA, total de ω-3 e ω-6, ou seja, a suplementação com lecitina não alterou o perfil de ácidos 

graxos ω-3 e ω-6 na membrana plasmática. Deste modo, a lecitina de soja pode modular a 

função imune por um mecanismo que envolva alterações na concentração de fosfatidilcolina 

na membrana. 

A quantidade de leucócitos circulantes pode ser alterada pelo exercício físico 

exaustivo, como por exemplo, a maratona (LIPPI et al., 2014; REID et al., 2004). Em estudo 

de Mooren et al. (2012), foi demostrado aumento no número de leucóctios e neutrófilos após a 

maratona, sendo que estes retornaram aos valores basais cerca de 24 horas após a realização 

da prova. Resultados semelhantes foram obtidos em nosso estudo, onde a meia maratona 

aumentou o número de leucócitos totais e de neutrófilos no sangue em todos os grupos 

estudados, o que indica aumento no recrutamento destas células da medula óssea, ou uma 

inflamação secundária ocasionada por lesão tecidual (KRATS et al., 2006). Chinda et al. 

(2003) relataram que o aumento no número de neutrófilos circulantes estaria diretamente 

associado a um mecanismo compensatório devido à diminuição na capacidade funcional 
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dessas células. Neste mesmo estudo, foi demonstrado que a diminuição na capacidade 

funcional está positivamente correlacionada com o aumento no número de neutrófilos após 

exercício intenso (CHINDA et al., 2003). Esta alteração estaria ligada a um aumento na 

concentração de alguns hormônios de estresse como o cortisol e as catecolaminas, o que 

aumentaria a mobilização de neutrófilos, principalmente da medula óssea desses atletas. 

Em relação ao efeito da suplementação, os grupos que receberam a lecitina de soja ou 

óleos de peixe ricos em EPA ou DHA aumentaram o número de neutrófilos após a prova, 

possivelmente, a suplementação pode provocar uma ativação do sistema imune na tentativa de 

compensar esta diminuição em sua capacidade funcional que ocorre devido a competição.   

Além das alterações no número de células circulantes, o exercíco intenso causou 

aumento na atividade máxima das enzimas LDH, CK total, frações (CK-MM e MB, 

respectivamente) e mioglobina. Durante o exercício físico excêntrico ocorrem microlesões no 

músculo como por exemplo fragmentação e inchaço no citoesqueleto, sarcolema e retículo 

sarcoplasmático (ARMSTRONG; OGILVIE; SCHWANE, 1983; ARMSTRONG, 1984). 

Dependendo do protocolo e da intensidade do exercício físico realizado, a atividade 

plasmática de alguns marcadores de lesão muscular, como a CK e LDH, pode variar e isso é 

provocado em decorrência de causas metabólicas e mecânicas. Na realidade, fibras 

musculares metabolicamente exaustas exibem uma diminuição na resistência da membrana, 

seguidos de um aumento na concentração extracelular de cálcio (Ca
+2

) promovendo, assim, 

ativação dos canais de K
+ 

(BRANCACCIO et al., 2008). Além disso, o dano tecidual pode 

induzir degeneração do sarcômero pela fragmentação do disco Z (BRANCACCIO et al., 

2008). O exercício físico exaustivo está associado com microlesões musculares, elevando a 

atividade de CK cerca de 2 a 5 vezes mais imediatamente após a maratona (HOWATSON et 

al., 2010; PAULSEN et al., 2012) e de 13 a 15 vezes 24 horas após, retornando aos valores 

basais somente uma semana após a corrida (KOBAYASHI et al., 2005). Em nosso estudo, a 

meia maratona aumentou a atividade de CK, LDH e a concentração de mioglobina no plasma 

dos corredores, indicando a ocorrência de lesão do músculo esqulético. Entretanto, a 

suplementação (lecitina, DHA ou EPA) não foi capaz de prevenir a lesão muscular no período 

pós competição. A suplementação com PUFA ω-3 induz efeitos antiinflamatórios por 

alterações nas vias da ciclooxigenase (COX)-2 e lipooxigenase 5, modulando também a 

produção de citocinas imunorregulatórias, diminuindo a resposta inflamatória e a liberação de 

marcadores de lesão tecidual. Entretanto, este mecanismo não foi observado em nosso estudo. 

Além disso, a lecitina de soja apresentou efeito semelhante ao da suplementação com OP 
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indicando que provavelmente apresenta efeito antiinflamatório, mas não previne a lesão 

muscular. 

 A liberação de citocinas pode ser ocasionada a partir de microlesões musculares 

provocadas pelo exercício físico exaustivo. Citocinas são proteínas solúveis diretamente 

relacionadas a modulação da resposta inflamatória (SEEMATTER et al., 2004). As alterações 

nas concentrações plasmáticas de citocinas dependem da modalidade, duração e intensidade 

do exercício físico (PEDERSEN; HOFFMAN-GOETZ, 2000). Segundo a revisão de Pedersen 

e Febbraio (2008), na maioria das pesquisas não se observa alteração na concentração 

plasmática de TNF-alfa, um marcador de inflamação, após o exercício físico. O fato das 

citocinas pró-inflamatórias (TNF-alfa e IL1-beta) não se elevarem no plasma com o exercício 

físico indica que a cascata de citocinas ativada pelo exercício físico difere da cascata ativada 

por infecções, como demonstra a Figura 23. 
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Na infecção, a citocina que inicia o processo inflamatório é o TNF-alfa seguido da 

produção de IL-1 beta, IL-6, IL-1ra e IL-10 (AKIRA, TAGA, KISHIMOTO, 1993). Já, no 

exercício físico, acredita-se que a inflamação sistêmica primariamente provoca aumento na 

produção de IL-6 seguido de elevação em IL-1ra e IL-10 (PETERSEN; PEDERSEN, 2005). 

A dificuldade de detecção de TNF-alfa e IL-1 beta pode ocorrer devido ao fato destas 

citocinas serem produzidas localmente (PETERSEN; PEDERSEN, 2005) e serem retiradas 

rapidamente da circulação. Apenas exercícios físicos extenuantes e prolongados podem 

resultar em um pequeno aumento na concentração plasmática de TNF-alfa (KOCTURK et al., 

2008). Em nosso estudo, antes de iniciarmos a suplementação, a meia maratona aumentou a 

concentração plasmática de TNF-alfa somente no grupo Lecitina. Entretanto, após o período 

de suplementação, a concentração de TNF-alfa diminuiu em todos os grupos comparado ao 

período sem suplementação. Assim, notamos que a lecitina de soja apresenta efeito similar aos 

Exercício físico 

Anti-inflamatória 

Sepse 

Anti-inflamatória Pró-inflamatória 

 

Figura 23 – Cascata de citocinas liberadas durante a sepse e o exercício físico.  

Fonte: Adaptado de Pedersen, Petersen, 2005. 

.  
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óleos de peixe ricos em EPA ou DHA sobre a produção de TNF-alfa. Toft al. (2000) 

observaram aumento de TNF-alfa após a maratona que manteve-se mesmo após a 

suplementação com OP. Estes resultados podem ter ocorrido devido ao fato de diferentes 

indivíduos possuírem diferentes sensibilidades aos efeitos supressivos dos PUFA ω-3 na 

produção de TNF-alfa (GRIMBLE et al., 2002). Indivíduos que apresentam concentraçãoes 

mais elevadas de TNF-alfa, antes de iniciarem a suplementação, apresentam redução 

significativa dessas após o consumo de ω-3. Ao contrário, aqueles com concentrações 

plasmáticas reduzidas reagem com aumento exacerbado de TNF-alfa. Assim, as diferentes 

respostas observadas entre os indivíduos podem ser atribuídas às características pessoais de 

cada um (GRIMBLE et al., 2002). Características do genótipo, que influenciam a produção de 

TNF-alfa e a resposta ao ω-3, relacionam-se ao complexo de histocompatibilidade principal 

(MHC) classe II, em particular à região human leukocyte antigens (HLA)-DR. Indivíduos que 

expressam HLA-DR15 apresentam menor sensibilidade à suplementação do que aqueles com 

HLA-DR3 e DR4, deste modo, apresentando respostas mais favoráveis (GRIMBLE, 2002).  

Em relação a IL-6, tem sido demostrado que, após o exercício físico, sua concentração 

aumenta de forma exponencial mesmo sem a ocorrência de dano muscular. Esta alteração 

depende da intensidade, duração e da massa muscular recrutada durante o exercício físico 

(COMASSI et al., 2015; NEUBAUER; KÖNIG; WAGNER, 2008). O RNAm da IL-6 é 

ativado em resposta à contração do músculo esquelético (FEBRAIO et al., 2003; 

REIHMANE; DELA, 2014) havendo aumento na sua transcrição após o exercício físico 

(KELLER et al., 2001). Observamos que, após as duas meia maratonas estudadas, houve um 

aumento significativo na concentração plasmática de IL-6 em todos os grupos. Além disso, a 

suplementação com OP rico em EPA aumentou a concentração basal (pré meia maratona) de 

IL-6 após 8 semanas de suplementação. Ao contrário, Nieman et al. (2009) e Toft et al. (2000) 

propõem que a suplementação com OP (2,4 g/dia durante 6 semanas e 6 g/dia durante 6 

semanas, respectivamente) não altera as concentrações desta citocina após o exercício físico 

intenso. Possivelmente, estes diferentes resultados devem-se aos distintos períodos de 

suplementação, tipo de OP, diferentes modelos de exercício físco e métodos de dosagem 

empregados nos estudos. 

Suzuki et al. (2003) e Nieman et al. (2001) propuseram que durante o exercício físico, 

a IL-6 inibe a liberação da citocina pró-inflamatória IL-1beta e estimula outras citocinas 

antiinflamatórias tais como IL-1ra e IL-10. A IL-6 também aumenta o recrutamento de 

neutrófilos da medula óssea e atua de maneira semelhante a um hormônio regulando a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reihmane%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24655147
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dela%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24655147
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liberação de AG durante o exercício físico (NIEMAN et al., 2001; SUZUKI et al., 2003). Esta 

regulação ocorre por aumento na lipólise, inibição da lipoproteína lipase e aumento na 

liberação de AG livres e glicerol, independentemente da modulação de catecolaminas, 

glucagon e insulina (FONSECA-ALANIZ et al., 2006). 

Em nosso estudo, as duas meias maratonas induziram aumento da concentração de IL-

10 em todos os grupos e no grupo suplementado com OP rico em EPA este aumento foi ainda 

maior comparado ao mesmo grupo antes da suplementação, o que não ocorreu nos grupos 

suplementados com óleo de peixe rico em DHA ou lecitina de soja. Provavelmente, o 

aumento na concentração de IL-6 no plasma representou um estímulo para liberação de IL-10 

para minimizar o processo inflamatório desencadeado pelo exercício físico exaustivo e a 

suplementação com OP rico em EPA pode ter amplificado esta resposta. A infusão de IL-6 

recombinante em humanos aumenta a produção de IL-10, independente de alterações na 

concentração plasmática de TNF-alfa (STEENSBERG et al., 2003), ou seja, o aumento na 

concentração de IL-6 induz uma resposta antiinflamatória como a que foi observada em nosso 

estudo. 

Os grupos suplementados com óleos de peixe ricos em EPA ou DHA apresentaram 

aumento significativo na concentração de IL-4 após o período de suplementação, no pós meia 

maratona, confirmando o efeito antiinflamatório do OP. O fator nuclear das células T ativadas 

(NF-AT) é um fator de transcrição necessário para a expressão dos genes da IL-4 além de 

outras citocinas (PROKSCH et al., 2005). O NF-AT está no citoplasma dos linfócitos T em 

repouso na forma inativa, pela fosforilação de uma serina. A fosfatase calmodulina-

calcineurina-Ca
2+-

dependente desfosforila o NF-AT citoplasmático, permitindo a este 

translocar-se para o núcleo (FIEDLER et al., 2002). Uma vez no núcleo, o NF-AT ativo liga-

se às regiões promotoras dos genes que codificam a IL-4, geralmente em associação com 

outros fatores de transcrição, como AP-1 (SHAPIRO; MOLLENAUER; WEISS, 1998). A 

suplementação com ω-3 em humanos e animais ativa os linfócitos T, consequentemente 

estimulando a produção de IL-4. (THIES et al., 2001). Já a suplementação com lecitina de 

soja, inibe a proliferação de linfócitos (NISHIYAMA et al., 2000), deste modo, não induz 

aumento na concentração plasmática de IL-4, assim como observado em nossos resultados 

mencionados acima. 

A IL-8 é uma citocina com características quimioatrativas, sendo produzida por 

neutrófilos, macrófagos e monócitos (GERSZTEN et al., 1999). Após o exercício físico 

exaustivo (maratona, ultra-maratona), envolvendo principalmente o componente excêntrico e 
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o dano muscular, há aumento substancial na concentração plasmática de IL-8, possivelmente 

pela sua liberação a  partir de células do endotélio microvascular, contribuindo assim para à 

ativação de selectinas, moléculas diretamente envolvidas com a adesão de neutrófilos à parede 

do endotélio vascular (FEHRENBACH et al., 2000; NIEMAN et al., 2001). Nossos resultados 

confirmam estes achados, pois, após a meia maratona (tanto antes como após o período de 

suplementação), observamos aumento na concentração plasmática de IL-8 em todos os 

grupos. Entretanto, a suplementação não apresentou efeito. Há uma correlação direta entre o 

aumento na concentração de IL-8 e a neutrofilia ocasionada pelo exercício intenso, ou seja,  a 

IL-8 estaria envolvida com a resposta inflamatória sistêmica.  

Esse processo inflamatório provocado pelo exercício físico exaustivo pode induzir 

ativação de neutrófilos, o que pode ocorrer por uma variedade de fatores, incluindo dano 

muscular, hormônios de crescimento e produção de citocinas (NIEMAN, 2009; PEAKE, 

2005; SUZUKI et al., 2003). O aumento da expressão de L-selectina e ICAM-1 é de 

fundamental importância para que o neutrófilo possa migrar pela parede do endotélio para o 

local de inflamação (SIMON et al., 1992). No foco inflamatório, os neutrófilos fagocitam e 

produzem EROs para a eliminação do patógeno (NATHAN, 2006). Neste contexto, durante a 

resolução da fase inflamatória, os neutrófilos morrem por apoptose e são fagocitados por 

macrófagos ou células dendríticas, que liberam mediadores anti-inflamatórios (DUFFIN et al., 

2009). Os efeitos da suplementação com lecitina de soja ou óleos de peixe ricos em EPA ou 

DHA na expressão destas moléculas de superfície no neutrófilo, após o exercício físico de alta 

intensidade, ainda não foram avaliados, e a maior parte dos estudos existentes demonstram 

que ocorre diminuição na expressão destas moléculas de adesão em macrófagos, monócitos e 

linfócitos em animais tratados com PUFA ω-3 (DE CATERINA et al., 1994; DE 

CATERINA; LIBBY, 1996; GOUA et al., 2008). Demonstramos neste estudo que a 

suplementação (EPA, DHA ou lecitina) aumentou a expressão de ICAM-1 e L-selectina nos 

neutrófilos em todos os grupos. Alguns estudos relatam que o mecanismo de ação dos AG da 

família ω-3 (EPA e DHA) está envolvido com a transcrição de genes relacionados a 

moléculas de adesão endotelial como ICAM-1 e L-selectina (DE CATERINA; MASSAO, 

2005). Em nosso estudo, a suplementação com óleos de peixe ricos em EPA ou DHA 

provavelmente aumentou a expressão destes genes, consequentemente modulando a ação 

destas moléculas na parede do endotélio e superfície dos neutrófilos. A lecitna de soja, por sua 

vez, produziu efeitos similares sobre a expressão destas moléculas, entretanto seu mecanismo 

de ação permance a ser esclarecido. 
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Em relação ao efeito do exercício físico per se, observamos que, imediatamente após a 

primeira meia maratona, houve diminuição na expressão de L-selectina em todos os grupos, e 

que a expressão de ICAM-1 reduziu somente no grupo que posteriormente recebeu lecitina de 

soja. Resultados semelhantes foram observados por Nielsen e Lyberg (2004) onde, após uma 

corrida de maratona, houve diminuição na expressão de L-selectina, quando comparado aos 

valores pré competição. Percebe-se que após exercício físico extenuante, existe um aumento 

no consumo de oxigênio. E, deste modo, uma diminuição na capacidade do neutrófilo de 

migrar ao tecido periférico poderia ser um mecanismo protetor, prevenindo o aumento na 

produção de EROs por essas células (NIELSEN; LYBERG, 2004). 

São poucos os estudos relacionados à apoptose de neutrófilos após o exercício físico 

intenso. O nosso grupo foi o primeiro a investigar o efeito de uma única sessão de exercício 

físico em esteira ergométrica por 1 hora na apoptose de neutrófilos de ratos com 90 (maturos) 

e 60 (imaturos) dias. Foi observado aumento na fragmentação de DNA, condensação de 

cromatina, externalização de FS nos neutrófilos, sugerindo que o processo de morte induzido 

pelo exercício físico é a apoptose (LAGRANHA et al., 2004). 

Em outro estudo realizado pelo nosso grupo em humanos, demonstramos que a 

competição de triathlon induz  apoptose de neutrófilos obtidos de atletas de elite, uma vez que 

aumentou a externalização de FS e fragmentação de DNA (LEVADA-PIRES et al., 2008). 

Esses dados corroboram com os achados do presente estudo, onde a meia maratona aumentou 

a porcentagem de neutrófilos com DNA fragmentado no grupo DHA antes do período de 

suplementação. Entretanto, em estudo realizado também por nosso grupo foi observado que 

em outra modalidade esportiva, a corrida de maratona, houve inibição da apoptose e aumento 

da porcentagem de neutrófilos viáveis de atletas amadores (SANTOS et al., 2015). Vale 

ressaltar que os estudos diferem em relação à condição de treinamento dos atletas, elite vs 

amadores, e a intensidade de treinamento e do esforço realizado por cada grupo de atletas 

durante as diferentes competições. 

Não há estudos sobre o efeito o efeito da suplementação com lecitina de soja ou óleos 

de peixe ricos em EPA ou DHA na fragmentação de DNA de neutrófilos após o exercício 

intenso. Os efeitos dos AG ω-3 na função de neutrófilos foram investigados in vitro 

(PASCHOAL et al., 2012). Koller et al. (1997) verificaram que o EPA (5-40 mM) inibe a 

fragmentação de DNA dos neutrófilos (estudo realizado in vitro). Em nosso estudo, a 

suplementação com lecitina de soja ou com óleos de peixe ricos em EPA ou DHA inibiu a 

fragmentação de DNA de neutrófilos. Competições esportivas de alta intensidade como a 
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meia maratona, aumentam a concentração de AG no plasma (HOLY et al., 1986). É sabido 

que os AG podem modular a função de leucócitos in vitro (CALDER, 2001; GORJÃO et al., 

2007). Portanto, em nosso estudo, alterações na concentração plasmática de EPA, DHA e de 

fosfatidilcolina na membrana do neutrófilo, provavelmente produziram alterações na fluidez e 

consequentemente na expressão de proteínas envolvidas com a apoptose, produzindo deste 

modo, uma ação protetora contra a morte de neutrófilos. Entretanto, em relação a FS, 

observamos que a primeira meia maratona aumentou a porcentagem de neutrófilos com 

externalização de FS em todos os grupos, e que a suplementação, na condição basal (pré meia 

maratona), apresentou o mesmo efeito. Assim é provável que a suplementação (EPA, DHA ou 

lecitina) induza externalização de FS, mas por outro lado, inibe a fragmentação do DNA dos 

neutrófilos, apresentando um efeito protetor parcial sobre a apoptose do neutrófilo. 

Em relação aos possíveis mecanismos de indução de apoptose pelo exercício físico, a 

produção de EROs, variações nas concentrações de hormônios (glicocorticóides, 

catecolaminas ou cortisol) e citocinas (IL-6, IL-10) estão envolvidos na regulação da apoptose 

de vários tipos celulares (HARTMANN et al., 1994; MASTALOUDIS et al., 2004; 

PHANEUF; LEEUWENBURGH, 2001).  

A via de sinalização da apoptose induzida pelo exercício físico ainda está sendo 

investigada. Hsu et al. (2002) foram os primeiros a verificar alterações no potencial 

transmembrânico mitocondrial em leucócitos de indivíduos submetidos a diferentes 

intensidades de exercício aeróbio em esteira. Os indivíduos foram submetidos a 3 diferentes 

intensidades de exercício 35%, 60% e 85% do VO2máx. Foi demostrado que o potencial 

transmembrânico mitocondrial diminuiu nas intensidades mais altas do exercício físico (60 e 

85% do VO2máx.), o que não ocorreu na intensidade de exercício físico moderado (35% do 

VO2máx.), indicando indução de apoptose a partir da via intrínseca durante a realização do 

exercício físico de alta intensidade. Estes achados estão de acordo com os observados por 

Levada-Pires et al. (2008) em neutrófilos de triatletas após a competição e por Lagranha et al. 

(2004) em neutrófilos de ratos que realizaram uma única sessão de exercício físico intenso 

(85% do VO2máx.) em esteira ergométrica. Esses pesquisadores também encontraram 

aumento na despolarização de membrana mitocondrial de neutrófilos após o exercício intenso. 

Porém, ainda não há estudos sobre a participação da via extrínseca da apoptose de neutrófilos 

induzida pelo exercício físico. 

Nosso grupo demonstrou que a porcentagem de neutrófilos em apoptose antes da 

competição de maratona era significativamente maior do que no período após a maratona, 
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indicando que, provavelmente, estas células já estavam em apoptose devido ao treinamento 

intenso (SANTOS et al., 2015). Dando continuidade, agora analisando a via extrínseca da 

apoptose de neutrófilos, observamos que não ocorreram alterações na expressão do receptor 

Fas após a meia maratona (antes da suplementação). Resultados similares foram encontrados 

por Mooren et al. (2012) em que a expressão do receptor Fas de neutrófilos também não foi 

alterada pelo exercício físico intenso. Entretanto, a expressão do receptor TRAIL diminui 

após a meia maratona em todos os grupos (antes da suplementação), demonstrando que, 

provavelmente, a via extrínseca da apoptose não é ativada pelos receptores Fas e TRAIL após 

o exercício físico exaustivo. 

Não existem estudos sobre as diferenças nos efeitos entre a suplementação com 

lecitina ou óleos de peixe ricos em EPA ou DHA sobre leucócitos de atletas. Ao realizarem a 

meia maratona suplementados com lecitina ou óleos de peixe ricos em EPA ou DHA houve 

diminuição na expressão do receptor Fas, e aumento na expressão do receptor TRAIL nos 

neutrófilos dos atletas. Apesar da maioria dos estudos demonstrar que tanto o EPA quanto o 

DHA possuem efeitos anti-inflamatórios (GORJÃO et al., 2006; THIES et al., 2001; 

VIRELLA, 1990), aparentemente a suplementação (DHA, EPA ou lecitina de soja) induz à 

apoptose pela ativação do receptor TRAIL e previne a ativação do receptor Fas. 

Alguns pesquisadores avaliaram a via intrínseca na apoptose de neutrófilos de 

triatletas após a competição. Levada-Pires et al. (2008) verificaram aumento na expressão da 

proteína pró-apoptótica bax e diminuição na expressão da proteína anti-apoptótioca bcl-xL em 

neutrófilos de atletas após a prova de triathlon, o que demonstra aumento na apoptose de 

neutrófilos ocasionado por uma ativação da via intrínseca. Por outro lado, em estudo de Marfe 

et al. (2010), a corrida de maratona inibiu a via intrínseca, provocado por uma diminuição nos 

conteúdos de mRNA da bax e aumento da bcl-2 (proteína anti-apoptótica) de células 

polimorfonucleares. Estes resultados opostos provavelmente ocorreram devido às diferenças 

entre as modalidades esportivas e as variações na intensidade do esforço realizado na prova de 

triathlon e na maratona.  

De modo geral, verificamos que a suplementação com lecitina de soja apresenta 

efeitos semelhantes aos do EPA e DHA sobre a função e morte de neutrófilos, entretanto seu 

mecanismo de ação provavelmente é diferente daqueles envolvidos a partir da suplementação 

com óleos de peixe ricos em EPA ou DHA. 
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7 CONCLUSÃO  

 A meia maratona induziu ativação  da apoptose do neutrófilo, determinada pela 

fragmentação de DNA e externalização de FS. A suplementação com lecitina de soja ou óleos 

de peixe ricos com EPA ou DHA inibiram a fragmentação de DNA, entretanto, aumentaram a 

externalização de FS. Já a análise da via extrínseca da apoptose de neutrófilos, nos revelou 

que a meia maratona inibe a ativação da apoptose pelo receptor TRAIL, e que a 

suplementação com lecitina de soja ou óleos de peixe ricos com EPA ou DHA induz ativação 

desta via pelo mesmo receptor e inibe a ativação pelo receptor Fas. Assim, o exercício físico 

intenso causa apoptose do neutrófilo provavelmente a partir da ativação da via intrínseca. A 

suplementação com óleos de peixe ricos em DHA ou EPA ou lecitina de soja, por sua vez, 

reduz a fragmentacao de DNA.  

Além disso, a meia maratona induziu microlesões musculares e aumentou a liberação 

de IL-6, IL-10 e IL-8. Como era de se esperar, a suplementação com óleos de peixe ricos em 

EPA ou DHA diminuíram a concentração plasmática de citocinas proinflamatórias (IL-6 e 

TNF-alfa) e aumentaram a de antiinflamatórias (IL-10), confirmando assim, seu reconhecido 

efeito antiinflamatório.  Por sua vez, verificamos que a lecitina de soja apresenta efeitos 

semelhantes aos observados na suplementação com óleos de peixe ricos em EPA ou DHA 

sobre estes parâmetros de inflamação.  

Evidências são apresentadas pela primeira vez de que a suplementação com lecitina de 

soja apresenta efeitos semelhantes aos dos óleos de peixe ricos em EPA ou DHA sobre a 

função de leucócitos em atletas amadores. A lecitina de soja é um suplemento de mais fácil 

acesso e baixo custo que os óleos de peixe, o que favoreceria o seu uso por atletas. Entretanto, 

o mecanismo de ação da lecitina de soja sobre os função dos leucócitos precisa ainda ser 

elucidado. 
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ANEXO A 

 

1 Dados individuais dos atletas para análise da composição de ácidos graxos livres 

no plasma 

 

1.1 Análise da concentração de ácido aracdônico no plasma por HPLC 

 

Os dados apresentados no Quadro 6 são referentes à concentração de ácido 

aracdônico (20:4n-6) no plasma (%) de cada atleta pertencente ao grupo que recebeu óleo de 

peixe enriquecido com DHA. As análises foram realizadas tanto antes (Fases I e II) como 

após o perído de suplementação (Fases III e IV). 

 

Quadro 6 – Dados individuais dos atletas utilizados para análise da concentração de ácido 

aracdônico no plasma (grupo DHA) 

Número 

atleta 

20:4n-6 Fase I Fase II Fase III Fase IV 

1 DHA 9,06 11,60 7,77 7,76 

5 DHA 6,43 11,94 6,74 7,32 

6 DHA 11,06 6,61 1148 9,96 

7 DHA 11,03 10,40 10,69 9,44 

10 DHA 12,67 11,66 8,32 8,60 

12 DHA 10,86 8,41 7,38 8,21 

15 DHA 12,54 12,47 10,07 10,47 

19 DHA 8,11 9,30 7,27 7,98 

21 DHA 6,86 11,74 6,29 8,14 

23 DHA  7,23 7,66 7,99 

28 DHA 11,43 10,98 7,98 8,00 

29 DHA   9,60  

30 DHA 11,93 10,57  7,37 

31 DHA   7,60 7,88 

33 DHA 14,50 14,28 6,15 8,96 

34 DHA 9,20 8,80  8,22 

35 DHA 9,52 8,60 9,63 8,67 

37 DHA 10,92 10,98 7,61 7,40 

38 DHA 9,35 9,01 6,05 5,95 

41 DHA 8,09 11,68 8,13 8,83 

45 DHA 7,42 7,26  7,44 

46 DHA   9,11  

49 DHA 14,68 12,32 10,04 9,49 

Fase I= pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.2 Análise da concentração de EPA no plasma por HPLC 

 

Os dados apresentados no Quadro 7 são referentes à concentração de EPA (20:5n-3) 

no plasma (%) de cada atleta pertencente ao grupo que recebeu óleo de peixe enriquecido com 

DHA. As análises foram realizadas tanto antes (Fases I e II) como após o perído de 

suplementação (Fases III e IV). 

 

Quadro 7 – Dados individuais dos atletas utilizados para análise da concentração de EPA no 

plasma (grupo DHA) 

 
Número atleta 20:5n-3 Fase I Fase II Fase III Fase IV 

1 DHA 0,74 0,57 1,81 1,41 

5 DHA 0,36 0,48 1,30 1,16 

6 DHA 0,52 0,29 1,98 1,72 

7 DHA 0,53 0,52 1,57 1,32 

10 DHA 0,72 0,70 2,06 2,01 

12 DHA 0,59 0,43 2,02 2,03 

15 DHA 0,62 1,15 1,59 1,21 

19 DHA 0,36 0,40 0,91 0,73 

21 DHA 1,11 0,73 3,21 3,54 

23 DHA  0,92 2,56 2,68 

28 DHA 0,84 0,98 1,99 1,98 

29 DHA   5,21  

30 DHA 0,42 0,44  1,70 

31 DHA   1,77 1,59 

33 DHA 0,61 0,47 2,36 1,41 

34 DHA 0,34 0,35  0,99 

35 DHA 0,48 0,54 3,29 2,47 

37 DHA 0,88 0,76 1,38 1,51 

38 DHA 0,41 0,33 2,34 1,67 

41 DHA 0,45 0,84 1,13 0,90 

45 DHA 0,70 0,48  4,00 

46 DHA   5,19  

49 DHA 0,82 0,87 1,19 1,19 

Fase I= pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.3 Análise da concentração de DHA no plasma por HPLC 

 

Os dados apresentados no Quadro 8 são referentes à concentração de DHA (22:6n-3) 

no plasma (%) de cada atleta pertencente ao grupo que recebeu óleo de peixe enriquecido com 

DHA. As análises foram realizadas tanto antes (Fases I e II) como após o perído de 

suplementação (Fases III e IV). 

 

Quadro 8 – Dados individuais dos atletas utilizados para análise da concentração de DHA no 

plasma (grupo DHA) 

 
Número atleta 22:6n-3 Fase I Fase II Fase III Fase IV 

1 DHA 3,67 2,72 8,42 6,83 

5 DHA 1,73 3,34 7,44 7,16 

6 DHA 2,82 1,52 6,65 5,97 

7 DHA 2,84 2,57 8,63 7,01 

10 DHA 1,84 1,57 6,46 6,82 

12 DHA 2,97 1,97 5,55 6,56 

15 DHA 3,03 5,35 9,18 8,51 

19 DHA 1,94 1,83 5,98 6,46 

21 DHA 4,59 1,49 7,27 3,65 

23 DHA  5,13 9,66 10,82 

28 DHA 2,68 2,79 7,31 7,42 

29 DHA   4,48  

30 DHA 3,50 2,77  5,63 

31 DHA   9,37  

33 DHA 3,57 3,59 6,51 9,34 

34 DHA 2,73 2,17  8,25 

35 DHA 3,05 2,81 7,66 4,44 

37 DHA 3,81 3,71 5,79 7,60 

38 DHA 2,29 1,94 6,49 6,15 

41 DHA 2,10 2,25 5,80 6,28 

45 DHA 1,71 1,69  6,16 

46 DHA   5,81  

49 DHA 3,63 2,96 6,09 8,19 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.4 Análise da concentração de ácido aracdônico no plasma por HPLC 

Os dados apresentados no Quadro 9 são referentes à concentração de ácido 

aracdônico (20:4n-6) no plasma (%) de cada atleta pertencente ao grupo que recebeu óleo de 

peixe enriquecido com EPA. As análises foram realizadas tanto antes (Fases I e II) como após 

o perído de suplementação (Fases III e IV). 

 

Quadro 9 – Dados individuais dos atletas utilizados para análise da concentração de ácido 

aracdônico no plasma (grupo EPA) 

 
Número atleta 20:4n-6 Fase I Fase II Fase III Fase IV 

2 EPA 14,00 9,52 9,81 9,57 

9 EPA 7,43  8,28 8,82 

11 EPA 8,56 11,76 6,65 6,85 

13 EPA 10,90 10,70 9,90 9,79 

17 EPA 10,73 7,97 7,02 7,41 

24 EPA  10,82 7,29 6,92 

25 EPA 11,86 7,79 10,45 11,02 

26 EPA 13,23 13,47 7,34 7,16 

29 EPA 10,89 9,74  8,78 

42 EPA 12,30 11,15 9,19 8,30 

44 EPA 12,57 10,76   

45 EPA   7,48  

46 EPA 8,45 9,19  8,41 

47 EPA 11,34 10,22 8,29 11,02 

Fase I= pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.5 Análise da concentração de EPA no plasma por HPLC 

 

Os dados apresentados no Quadro 10 são referentes à concentração de EPA (20: 5n-3) 

no plasma (%) de cada atleta pertencente ao grupo que recebeu óleo de peixe enriquecido com 

EPA. As análises foram realizadas tanto antes (Fases I e II) como após o perído de 

suplementação (Fases III e IV). 

 

Quadro 10 – Dados individuais dos atletas utilizados para análise da concentração de EPA no 

plasma (grupo EPA) 

Número 

atleta 

20:5n-3 Fase I Fase II Fase III Fase IV 

2 EPA 0,40 0,58 5,04 3,98 

9 EPA 0,68  3,18 2,24 

11 EPA 0,46 0,77 4,70 4,50 

13 EPA 0,90 0,77 4,45 3,59 

17 EPA 0,77 0,36 5,81 5,36 

24 EPA  0,63 4,39 3,41 

25 EPA 0,56 1,65 5,59 4,78 

26 EPA 0,97 0,86 6,84 4,91 

29 EPA 0,84 0,98  4,77 

42 EPA 0,37 0,35 3,29 2,08 

44 EPA 0,85 0,76   

45 EPA   4,07  

46 EPA 0,62 0,68  4,41 

47 EPA 0,43 0,59 4,70 2,86 

Fase I= pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.6 Análise da concentração de DHA no plasma por HPLC 

 

Os dados apresentados no Quadro 11 são referentes à concentração de DHA (22: 6n-

3) no plasma (%) de cada atleta pertencente ao grupo que recebeu óleo de peixe enriquecido 

com EPA. As análises foram realizadas tanto antes (Fases I e II) como após o perído de 

suplementação (Fases III e IV). 

 

Quadro 11 – Dados individuais dos atletas utilizados para análise da concentração de DHA 

no plasma por HPLC (grupo EPA) 

 
Número 

atleta 

22:6n-3 Fase I Fase II Fase III Fase IV 

2 EPA 2,43 3,68 4,46 4,15 

9 EPA 3,01  2,89 3,14 

11 EPA 2,29 1.74 3,55 4,17 

13 EPA 4,42 2.92 5,16 4,97 

17 EPA 2,91 1.40 4,20 4,47 

24 EPA  2.27 4,07 8,35 

25 EPA 2,62 3.74 5,38 5,74 

26 EPA 3,52 3.45 5,67 5,67 

29 EPA 3,33 3.22  4,32 

42 EPA 3,03 2.58 5,02 4,50 

44 EPA 4,53 3,49   

45 EPA   7,92  

46 EPA 3,34 3.62  5,21 

47 EPA 3,04 3.06 5,48 4,60 

Fase I= pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.7 Análise da concentração de ácido aracdônico no plasma por HPLC 

 

Os dados apresentados no Quadro 12 são referentes à concentração de ácido 

aracdônico (20:4n-6) no plasma (%) de cada atleta pertencente ao grupo que recebeu a lecitina 

de soja. As análises foram realizadas tanto antes (Fases I e II) como após o perído de 

suplementação (Fases III e IV). 

 

Quadro 12 – Dados individuais dos atletas utilizados para análise da concentração de ácido 

aracdônico no plasma (grupo Lecitina). 

 
Número 

atleta 
20:4n-6 Fase I Fase II Fase III Fase IV 

4 Lecitina 11,40 14,11 11,14 12,02 

8 Lecitina 9,79 10,19 9,98  

14 Lecitina 12,43 10,01 10,00 10,01 

16 Lecitina 8,47 12,22 8,46 8,47 

18 Lecitina 9,61 9,50 8,68 9,31 

20 Lecitina 13,22 8,41 12,16 11,95 

27 Lecitina 8,92 8,21 10,76 10,80 

32 Lecitina 8,87 8,74 11,09 10,98 

36 Lecitina 10,97 9,44 11,01 11,04 

39 Lecitina 5,83 5,73 11,45 11,55 

40 Lecitina 11,53 11,38 9,16 9,53 

43 Lecitina 11,94  12,67 11,40 

48 Lecitina 9,77 9,11 11,85 7,67 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.8 Análise da concentração de EPA no plasma por HPLC 

 

Os dados apresentados no Quadro 13 são referentes à concentração de EPA (20:5n-3) 

no plasma (%) de cada atleta pertencente ao grupo que recebeu a lecitina de soja. As análises 

foram realizadas tanto antes (Fases I e II) como após o perído de suplementação (Fases III e 

IV). 

 

Quadro 13 – Dados individuais dos atletas utilizados para análise da concentração de EPA  

no plasma (grupo Lectina) 

 
Número 

atleta 

20:5n-3 Fase I Fase II Fase III Fase IV 

4 Lecitina 0,48 0,42 0,58 0,76 

8 Lecitina 0,54 0,49 0,57  

14 Lecitina 1,37 0,61 0,65 0,87 

16 Lecitina 0,32 0,74 0,39 0,49 

18 Lecitina 0,35 0,72 0,48 0,72 

20 Lecitina 0,69 0,35 0,92 0,93 

27 Lecitina 0,73 0,69 0,86 1,00 

32 Lecitina 0,66 0,61 0,55 0,62 

36 Lecitina 0,94 1,15 1,32 2,61 

39 Lecitina 0,35 0,43 0,70 0,75 

40 Lecitina 0,80  0,39 0,35 

43 Lecitina 0,66 0,56 0,51 0,76 

48 Lecitina 0,41 1,33 1,94 4,28 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.9 Análise da concentração de DHA no plasma por HPLC 

Os dados apresentados no Quadro 14 são referentes à concentração de DHA (22:6n-3) 

no plasma (%) de cada atleta pertencente ao grupo que recebeu a lecitina de soja. As análises 

foram realizadas tanto antes (Fases I e II) como após o perído de suplementação (Fases III e 

IV). 

 

Quadro 14 – Dados individuais dos atletas utilizados para análise da concentração de DHA  

no plasma (grupo Lecitina) 

 

 
Número 

atleta 
22:6n-3 Fase I Fase II Fase III Fase IV 

4 Lecitina 3,36 2,37 3,49 3,94 

8 Lecitina 2,80 2,56 3,01  

14 Lecitina 4,74 4,06 3,67 3,81 

16 Lecitina 1,56 2,61 1,63 1,84 

18 Lecitina 2,05 2,62 2,20 2,67 

20 Lecitina 1,85 2,08 1,52 1,58 

27 Lecitina 3,70 3,36 2,51 2,66 

32 Lecitina 2,90 2,69 2,60 2,86 

36 Lecitina 3,79 3,87 4,34 4,68 

39 Lecitina 2,65 2,41 1,90 2,02 

40 Lecitina 2,30  2,29 2,32 

43 Lecitina 3,92 3,37 3,75 2,97 

48 Lecitina 3,76 3,84 4,07 4,94 

Fase I= pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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ANEXO B 

 

1. Quadros contendo os dados individuais da avaliação física dos atletas antes do 

início da suplementação 

  

1.1 Avaliação física dos atletas antes de iniciarem a suplementação com óleo de peixe 

enriquecido com DHA  

Os dados apresentados no Quadro 15 são referentes às características físicas de cada 

atleta pertencente ao grupo que recebeu óleo de peixe enriquecido com DHA. As análises 

foram realizadas antes do atletas inicarem a suplementação (Fase I).  

 

Quadro 15 – Dados individuais da avaliação física dos atletas antes do início da 

suplementação (grupo DHA) 

 
Número 

atleta 

Suplemento Idade 

(anos) 

Massa 

corpórea (Kg) 

Estatura 

total 

(cm) 

IMC 

Kg/cm
2
 

% 

gordura 

Petroski 7 

dobras 

 

% gordura 

Bioimpedância 

33 DHA 43 66,5 170 23,0 13,9 11,7 

10 DHA 41 74,1 164 27,6 19,0 20,1 

31 DHA 44 72,5 173 24,2 20,8 23,9 

30 DHA 27 68,9 167 24,7 17,5 14,4 

23 DHA 41 50,3 166 18,3 13,7 13,5 

37 DHA 35 75,7 175 24,7 15,0 12,2 

41 DHA 45 100,5 175 32,8 23,1 28,7 

1 DHA 47 79,05 179 24,7 19,3 20,4 

19 DHA 33 61,6 172 20,8 15,3 18,3 

21 DHA 36 66,9 170 23,1 14,3 14,3 

49 DHA 36 72,4 173 24,2 16,6 16,3 

5 DHA 45 82,9 178 26,2 16,6 15,8 

6 DHA 40 79,2 176 25,6 21,0 20,3 

7 DHA 28 79 176 25,5 18,0 20,9 

12 DHA 48 72,1 173 24,1 16,5 11,7 

15 DHA 40 62,6 173 20,9 18,9 19,9 

28 DHA 45 65,8 162 25,1 19,3 17,4 

34 DHA 44 90,35 180 27,9 29,2 26,1 

35 DHA 33 71,1 174 23,5 20,6 15,2 

38 DHA 45 68,2 174 22,5 15,5 16,9 

45 DHA 29 74,8 177 23,9 11,0 11,6 

Fase I= pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.2 Avaliação física dos atletas antes de iniciarem a suplementação com óleo de peixe 

enriquecido com EPA 

 

Os dados apresentados no Quadro 16 são referentes às características físicas de cada 

atleta pertencente ao grupo que recebeu óleo de peixe enriquecido com EPA. As análises 

foram realizadas antes do atletas inicarem a suplementação (Fase I).  

 

Quadro 16 – Dados individuais da avaliação física dos atletas antes do início da 

suplementação (grupo EPA) 

 
Número 

atleta 

Suplemento Idade 

(anos) 

Massa 

corpórea (Kg) 

Estatura 

total 

(cm) 

IMC 

Kg/cm
2
 

% gordura 

Petroski 7 

dobras 

 

% gordura 

Bioimpedância 

29 EPA 30 71,8 174 23,7 21,9 17,1 

13 EPA 49 85,8 179 26,8 22,9 25,5 

26 EPA 34 70,1 171 24,0 16,1 16,6 

47 EPA 41 58,5 172 19,8 22,0 20,3 

17 EPA 38 68,7 156 28,2 21,7 24,7 

24 EPA 43 63,6 161 24,5 16,3 14,9 

25 EPA 50 77,0 177 24,6 17,2 20,3 

2 EPA 45 76,6 183 22,9 21,2 14,9 

9 EPA 43 71,9 173 24,0 16,1 18,0 

11 EPA 29 81,1 181 24,8 13,1 12,8 

46 EPA 53 73,9 174 24,4 17,1 19,0 

42 EPA 43 106,95 171 36,6 33,5 31,5 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.3 Avaliação física dos antes de iniciarem a suplementação com lectina de soja 

atletas  

Os dados apresentados no Quadro 17 são referentes às características físicas de cada 

atleta pertencente ao grupo que recebeu a lecitina de soja. As análises foram realizadas antes 

do atletas inicarem a suplementação (Fase I).  

 

Quadro 17 – Dados individuais da avaliação física dos atletas antes do início da 

suplementação (grupo Lectina) 

 
Número 

atleta 

Suplemento Idade 

(anos) 

Massa 

corpórea (Kg) 

Estatura 

total 

(cm) 

IMC 

Kg/cm
2
 

% gordura 

Petroski 7 

dobras 

 

% gordura 

Bioimpedância 

8 Lecitina 27 72 179 22,5 12,0 13.2 

14 Lecitina 28 69,4 170 24,0 14,4 16,0 

20 Lecitina 39 70,5 168 25,0 15,0 14,7 

48 Lecitina 35 105,1 177 33,5 30,3 29,7 

16 Lecitina 47 83 173 27,7 23,9 21,9 

18 Lecitina 36 78,1 176 25,2 13,5 13,4 

27 Lecitina 34 71 167 25,5 19,1 19,7 

32 Lecitina 44 77,5 174 25,6 22,1 25,9 

36 Lecitina 28 82,8 171 28,3 13,8 23,5 

39 Lecitina 49 70,9 177 22,6 21,0 15,6 

40 Lecitina 29 72,7 180 22,5 11,1 7,8 

41 Lecitina 41 65,5 167 23,5 12,6 11,7 

4 Lecitina 42 65,8 173 22,0 20,0 21,2 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.4 Avaliação física dos atletas após a suplementação com óleo de peixe enriquecido 

com DHA  

Os dados apresentados no Quadro 18 são referentes às características físicas de cada 

atleta pertencente ao grupo que recebeu óleo de peixe enriquecido com DHA. As análises 

foram realizadas após a suplementação (Fase III). 

 

Quadro 18 – Dados individuais da avaliação física dos atletas após a suplementação  (grupo 

DHA) 

 
Número 

atleta 

Suplemento Idade 

(anos) 

Massa 

corpórea (Kg) 

Estatura 

(cm) 

IMC 

Kg/cm
2
 

% gordura 

Petroski 7 

dobras 

 

% gordura 

Bioimpedância 

33 DHA 43 68,9 170 23,6 13,1 14,9 

10 DHA 41 74,4 164 27,7 19,8 20,7 

31 DHA 44 72,0 173 24,1 22,7 19,7 

30 DHA 27 70,5 167 25,6 17,1 13,6 

23 DHA 41 52,3 166 19,0 16,9  

37 DHA 35 76,7 175 25,0 19,1 16,4 

41 DHA 45 99,6 175 32,2 31,1 35,9 

1 DHA 47 79,8 179 24,9 19,8 23,2 

19 DHA 33 60,9 172 20,6 16,8 17,3 

21 DHA 36 67,0 170 23,2 13,7 18,5 

49 DHA 36 74,3 173 25,4 17,9 13,5 

5 DHA 45 82,9 178 25,9 20,1 16,1 

6 DHA 40 76,9 176 24,8 21,4 18,8 

7 DHA 28 78,7 176 25,4 18,9 17,3 

12 DHA 48 72,0 173 24,1 16,9 12,6 

15 DHA 40 64,1 173 21,4 17,7 15,1 

28 DHA 45 67,0 162 25,2 22,0 17,3 

34 DHA 44 90,0 180 27,8 27,6 25,7 

35 DHA 33 70,9 174 23,4 21,2 17,3 

38 DHA 45 67,9 174 22,4 15,2 27,3 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.5 Avaliação física dos atletas após a suplementação com óleo de peixe enriquecido 

com EPA 

 

Os dados apresentados no Quadro 19 são referentes às características físicas de cada 

atleta pertencente ao grupo que recebeu óleo de peixe enriquecido com EPA. As análises 

foram realizadas após a suplementação (Fase III). 

 

Quadro 19 – Dados individuais da avaliação física dos atletas após a suplementação (grupo 

EPA) 

  
Número 

atleta 

Suplemento Idade 

(anos) 

Massa 

corpórea (Kg) 

Estatura 

(cm) 

IMC 

Kg/cm
2
 

% gordura 

Petroski 7 

dobras 

 

% gordura 

Bioimpedância 

29 EPA 30 70,5 174 23,3 19,5 22,3 

13 EPA 49 83,2 179 26,3 26,0 25,6 

26 EPA 34 69,5 171 23,8 17,5 13,9 

47 EPA 41 59,1 172 20,0 21,4 16,9 

17 EPA 38 70,5 156 29,0 23,7 27,5 

24 EPA 43 64,7 161 25,0 16,5 14,9 

25 EPA 50 74,8 177 23,9 16,7 28,2 

2 EPA 45 78,6 183 24,8 23,2 15,9 

9 EPA 43 72,4 173 23,9 17,5 20,4 

11 EPA 29 80,0 181 24,4 14,5 12,0 

46 EPA 53 75,0 174 24,8 18,9 15,9 

42 EPA 43 104,8 171 33,1  29,4 

Fase I= pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.6 Avaliação física dos atletas após a suplementação com lecitina de soja  

Os dados apresentados no Quadro 19 são referentes às características físicas de cada 

atleta pertencente ao grupo que recebeu a lecitina de soja. As análises foram realizadas após a 

suplementação (Fase III). 

 

Quadro 20 – Dados individuais da avaliação física dos atletas após a suplementação (grupo 

Lecitina) 

 
Número 

atleta 

Suplemento Idade 

(anos) 

Massa 

corpórea (Kg) 

Estatura 

(cm) 

IMC 

Kg/cm
2
 

% gordura 

Petroski 7 

dobras 

 

% gordura 

Bioimpedância 

8 Lecitina 27 72,2 179 22,5 15,0 11,9 

14 Lecitina 28 67,4 170 23,9 12,7 13,4 

20 Lecitina 39 71,1 168 25,2 14,2 15,5 

48 Lecitina 35 105,8 177 33,8 28,5 27,6 

16 Lecitina 47 83,8 173 27,7 22,8 26,6 

18 Lecitina 36 78,4 176 25,3 13,4 10,2 

27 Lecitina 34 73,6 167 26,4 23,3  

32 Lecitina 44 76,6 174 25,3 22,4 24,9 

36 Lecitina 28 81,9 171 28,0 19,3 26,4 

39 Lecitina 49 72,3 177 23,1 22,9  

40 Lecitina 29 72,1 180 22,3 12,9 6,4 

41 Lecitina 41 65,1 167 23,3 11,8 8,7 

4 Lecitina 42 66,4 173 21,2 21,1 16,4 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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ANEXO C 

 

1 Quadros contendo os dados individuais da avaliação cardiorrespiratória dos 

atletas. 

 

1.1 Análise da capacidade cardiorrespiratória dos atletas  

Os dados apresentados no Quadro 21 são referentes a avaliação cardiorrespiratória de 

cada atleta pertencente ao grupo que recebeu óleo de peixe enriquecido com DHA. As 

análises foram realizadas antes dos atletas iniciarem a suplementação (Fase I). 

 

Quadro 21 – Dados individuais da avaliação cardiorrespiratória dos atletas (grupo DHA) 

 
  FC 

máxima 

predita 

FC 

submáxima 

predita 

FC 

repouso 

PAS 

repouso 

PAD 

repouso 

VO2 máx MET FC máx 

33 DHA 177 150 78 120 80 50,0 14,3 187 

10 DHA 179 152 74 120 80 50,0 14,3 187 

31 DHA 176 149 58 110 70 47,3 13,5 167 

30 DHA 193 164 56 120 80 52,5 15,0 200 

23 DHA 179 152 62 120 80 47,3 13,5 187 

37 DHA 185 157 75 120 80 42,5 12,1 187 

6 DHA 180 152 46 110 70 44,8 12,8 167 

41 DHA 176 149 116 120 80 32,3 9,2 185 

1 DHA 173 147 45 120 80 42,5 12,1 150 

21 DHA 184 156 51 110 70 54,7 15,6 189 

38 DHA 175 148 52 130 80 54,7 15,6 178 

19 DHA 187 158 74 120 90 47,3 13,5 189 

15 DHA 180 152 54 120 80 42,5 12,1 150 

12 DHA 172 146 79 120 80 47,3 13,5 185 

45 DHA 191 162 84 130 80 44,8 12,8 181 

35 DHA 187 158 78 120 80 44,8 12,8 185 

5 DHA 175 148 58 140 80 47,3 13,5 169 

7 DHA 192 163 81 120 70 50,0 14,3 189 

34 DHA 176 149 61 120 80 47,5 12,1 166 

28 DHA 175 148 71 120 90 40,0 11,4 183 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 
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1.2 Análise da capacidade cardiorrespiratória dos atletas  

 

Os dados apresentados no Quadro 22 são referentes a avaliação cardiorrespiratória de 

cada atleta pertencente ao grupo que recebeu óleo de peixe enriquecido com EPA. As análises 

foram realizadas antes dos atletas inicarem a suplementação (Fase I). 

 

Quadro 22 – Dados individuais da avaliação cardiorrespiratória dos atletas (grupo EPA) 

  FC 

máxima 

predita 

FC 

submáxima 

predita 

FC 

repouso 

PAS 

repouso 

PAD 

repouso 

VO2 max MET FC máx 

29 EPA 190 161 64 110 70 50,0 14,3 187 

24 EPA 177 150 62 130 80 44,8 12,8 187 

13 EPA 171 145 64 110 80 47,3 13,5 169 

26 EPA 186 158 59 120 80 52,5 15,0 185 

17 EPA 182 154 66 120 80 37,3 10,6 169 

11 EPA 191 162 59 120 90 59,7 17,0 183 

2 EPA 175 148 69 120 80 47,3 13,5 189 

46 EPA 167 141 53 120 80 44,8 12,8 166 

42 EPA 177 150 77 150 100 34,8 9,9 157 

25 EPA 170 144 53 140 90 47,3 13,5 150 

Fase I= pré meia maratona sem suplementação. 
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1.3 Análise da capacidade cardiuorrespiratória dos atletas  

 

Os dados apresentados no Quadro 23 são referentes a avaliação cardiorrespiratória de 

cada atleta pertencente ao grupo que recebeu a lecitina de soja. As análises foram realizadas 

antes dos atletas inicarem a suplementação (Fase I). 

Quadro 23 –  Dados individuais da avaliação cardiorrespiratória dos atletas (grupo Lecitina) 

  FC 

máxima 

predita 

FC 

submáxima 

predita 

FC 

repouso 

PAS 

repouso 

PAD 

repouso 

VO2 máx MET FC 

máx 

8 Lecitina 193 164 63 120 80 52,5 15,0 187 

14 Lecitina 192 163 74 110 70 42,5 12,1 187 

20 Lecitina 181 153 63 130 80 44,8 12,8 187 

4 Lecitina 178 151 78 110 70 50,0 14,3 193 

39 Lecitina 171 145 88 120 80 52,5 15,0 183 

27 Lecitina 186 158 59 120 70 54,7 15,6 185 

 Lecitina 177 150 79 130 80 44,8 12,8 185 

32 Lecitina 176 149 74 120 80 44,8 12,8 187 

40 Lecitina 191 169 40 120 80 54,7 15,6 178 

36 Lecitina 192 163 68 120 80 44,8 12,8 180 

16 Lecitina 173 147 50 120 80 50,0 14,3 168 

41 Lecitina 179 152 69 130 80 54,7 15,6 187 

18 Lecitina 185 157 51 130 80 50,0 14,3 176 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 
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ANEXO D 

 

1 Quadros contendo os dados individuas dos atletas utilizados para análises 

hematológicas e bioquímicas 
 

1.1 Análise do número de neutrófilos circulantes dos atletas antes e após a meia 

maratona e suplementação 

 

Os dados apresentados no Quadro 24 são referentes a  análise do número de 

neutrófilos circulantes de cada atleta que participou do estudo. As análises foram realizadas 

tanto antes (Fases I e II) como após o perído de suplementação (Fases III e IV). 

 

Quadro 24 – Dados individuas dos atletas utilizados para análise do número de neutrófilos 

circulantes  

  NEUTRÓFILOS (mil/mm
3
) 

Número atleta Supelemento Fase I Fase II Fase III Fase IV 

1 DHA 2,45 11,91 3,42 12,36 

2 EPA 3,53 11,81 3,38 10,45 

4 Lecitina 3,27 10,48 2,7 13,66 

5 DHA 2,53 13,28 2,4 15,54 

6 DHA 2,29 5,77 2,38 11,58 

7 DHA 3,1 7,77 3,03 9,59 

8 Lecitina 2,77 11,58 5,11 5,18 

9 EPA 3,61 11,89 3,45 12,13 

10 DHA 5,58 12,27 5,32 9,49 

11 EPA 2,66 3,34 3,45 5,94 

12 DHA 

 

7,28 3,05 9,48 

13 EPA 2,2 5,58 2,52 11,01 

14 Lecitina 3,41 13,99 3,31 19.00 

15 DHA 2,9 11,34 2,8 16,3 

16 Lecitina 3,44 8,09 3,99 13,32 

17 EPA 2,73 4,42 2,94 13,76 

18 Lecitina 3,7 3,79 1,21 3,03 

19 DHA 3,03 10,42 2,76 12,45 

20 Lecitina 2,45 14,65 

 

17,88 

21 DHA 3,41 8,2 3,09 4,25 

23 DHA 1,57 3,14 2,44 4,48 

24 EPA 3,45 10,02 3,56 11,66 

25 EPA 2,79 12,12 4,05 16,24 

26 EPA 3,07 6,31 4,07 5,94 
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27 Lecitina 4,3 8,81 6,79 10,93 

28 DHA 4,85 7,42 3,16 7,26 

29 EPA 2,66 4,45 3,45 11,09 

30 DHA 2,42 6,23 3,77 6,39 

31 DHA 

 

7,88 3,38 12,07 

32 Lecitina 2,26 11,12 3,39 13,84 

33 DHA 1,71 8,63 

 

7,16 

34 DHA 3,14 4,21 3,49 11,24 

35 DHA 4,47 13,45 4,2 13,64 

36 Lecitina 3,71 13,08 4,1 14,93 

37 DHA 2,24 7,67 2,21 12,95 

38 DHA 3,4 5,49 2,32 5,55 

39 Lecitina 3,1 11,56 4,5 14,85 

40 Lecitina 3,56 

 

3,67 7,92 

41 DHA 5,2 7,35 4,8 9,15 

42 EPA 4,38 9,11 4,57 12,1 

43 Lecitina 4,27 5,86 3,87 11,14 

44 EPA 2,87 10,8 

  45 DHA 

 

8,19 3,33 14,05 

46 EPA 3,91 7,35 3,23 12,79 

47 EPA 3,88 8,09 3,38 10,39 

48 Lecitina 2,19 8,13 3,64 10,97 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.2 Análise do número de leucócitos circulantes antes e após a meia maratona e 

suplementação 

Os dados apresentados no Quadro 25 são referentes a  análise do número de 

leucócitos circulantes de cada atleta que participou do estudo. As análises foram realizadas 

tanto antes (Fases I e II) como após o perído de suplementação (Fases III e IV). 

Quadro 25 – Dados individuas dos atletas utilizados para análise do número de leucócitos 

circulantes 

 
  LEUCÓCITOS (mil/mm

3
) 

Número atleta Suplemento Fase I Fase II Fase III Fase IV 

1 DHA 4,96 13,23 6,86 15,07 

2 EPA 6,08 15,2 6,28 13,45 

4 Lecitina 5,42 11,77 4,7 16,65 

5 DHA 5.00 15,09 4,85 18,95 

6 DHA 5,19 8,5 5,31 13,31 

7 DHA 5,74 9,61 6.00 11,65 

8 Lecitina 5,27 12,86 8,23 8,23 

9 EPA 6,01 13,67 7,18 15,96 

10 DHA 8,05 15,15 8,33 11,97 

11 EPA 5,12 5,38 7,2 8,92 

12 DHA 

 

9,27 5,13 11,15 

13 EPA 5,02 6,72 5,59 12,37 

14 Lecitina 6,04 15,72 5,5 22,33 

15 DHA 6,06 13,9 5,55 20,63 

16 Lecitina 6,06 9,58 7,04 15,66 

17 EPA 4,87 6,7 5,61 16,66 

18 Lecitina 3,7 3,79 3,57 4,95 

19 DHA 5,58 12,12 4,82 14,64 

20 Lecitina 5,01 16,27 

 

21,04 

21 DHA 5,99 10,46 5,44 6,87 

23 DHA 2,94 4,36 4,01 5,77 

24 EPA 5,02 10,02 5,33 13,25 

25 EPA 5,29 13,77 7,01 18,66 

26 EPA 5,31 8,56 6,53 8,29 

27 Lecitina 7,41 11,14 10,3 14,18 

28 DHA 7,93 9,15 6,24 9,05 

29 EPA 5,05 6,65 6,68 13,72 

30 DHA 4,23 7,69 6,7 8,36 

31 DHA 

 

9,27 5,45 15,67 

32 Lecitina 4,14 12,63 5,71 15,9 
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33 DHA 4,17 9,7 

 

9,03 

34 DHA 5,06 5,67 6,16 12,6 

35 DHA 6,53 15,46 6,57 17,05 

36 Lecitina 5,62 14,53 5,91 17,99 

37 DHA 3,87 9,35 3,99 15,99 

38 DHA 6,28 7,34 4,62 7,57 

39 Lecitina 5,19 13,29 6,75 16,5 

40 Lecitina 6,92 

 

6,98 11,7 

41 DHA 9,16 9,93 8,37 11,52 

42 EPA 7,72 11,2 7,25 13,86 

43 Lecitina 6,46 7,99 6,2 13,87 

44 EPA 5,02 13,27 
  45 DHA 

 

10,61 6,84 18,25 

46 EPA 6,85 9,31 6,05 15,98 

47 EPA 5,56 9,4 5,49 13,49 

48 Lecitina 4,7 10,55 6,85 13,06 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.3 Análise da atividade máxima da enzima lactato desidrogenase antes e após a 

meia maratona e suplementação 

 

Os dados apresentados no Quadro 26 são referentes a  análise da atividade máxima da 

enzima lactato desidrogenase de cada atleta que participou do estudo. As análises foram 

realizadas tanto antes (Fases I e II) como após o perído de suplementação (Fases III e IV). 

 

Quadro 26 – Dados individuas dos atletas utilizados para análise da atividade máxima da           

enzima lactato desidrogenase 

 
  LACTATO DESIDROGENASE (U/L) 

Número atleta Suplemento Fase I Fase II Fase III Fase IV 

1 DHA 614 836 625 744 

2 EPA 525 910 518 740 

4 Lecitina 630 966 610 928 

5 DHA 516 869 476 869 

6 DHA 524 751 651 829 

7 DHA 

 

747 555 703 

8 Lecitina 611 902 576 724 

9 EPA 540 152 583 1053 

10 DHA 615 1153 699 883 

11 EPA 738 758 705 749 

12 DHA 778 759 665 817 

13 EPA 577 755 533 852 

14 Lecitina 642 773 442 912 

15 DHA 473 803 464 919 

16 Lecitina 609 802 575 962 

17 EPA 611 844 646 901 

18 Lecitina 504 611 508 621 

19 DHA 329 692 342 736 

20 Lecitina 670 747 

 

905 

21 DHA 540 677 550 625 

23 DHA 421 639 501 709 

24 EPA 480 959 494 769 

25 EPA 530 759 583 843 

26 EPA 572 654 622 734 

27 Lecitina 641 807 610 785 

28 DHA 603 793 594 633 

29 EPA 516 704 616 764 

30 DHA 607 882 653 823 
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31 DHA 

 

696 825 1200 

32 Lecitina 829 931 616 987 

33 DHA 

 

764 

 

831 

34 DHA 650 710 657 842 

35 DHA 528 778 491 978 

36 Lecitina 653 898 570 999 

37 DHA 492 605 529 802 

38 DHA 391 620 441 589 

39 Lecitina 545 744 761 881 

40 Lecitina 549 

 

623 817 

41 DHA 791 829 585 1023 

42 EPA 669 644 467 699 

43 Lecitina 761 977 674 819 

44 EPA 446 894 

  45 DHA 424 791 480 701 

46 EPA 577 813 672 805 

47 EPA 803 782 729 792 

48 Lecitina 658 893 645 978 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.4 Análise da atividade máxima da enzima creatina quinase antes e após a meia 

maratona e suplementação 

 

Os dados apresentados no Quadro 27 são referentes a  análise da atividade máxima da 

enzima creatina quinase de cada atleta que participou do estudo. As análises foram realizadas 

tanto antes (Fases I e II) como após o perído de suplementação (Fases III e IV). 

 

Quadro 26 – Dados individuas dos atletas utilizados para análise da atividade máxima da           

enzima lactato desidrogenase 

 
  CREATINA QUINASE (U/L) 

Número atleta Suplemento Fase I Fase II Fase III Fase IV 

1 DHA 125 265 154 516 

2 EPA 92 125 116 136 

4 Lecitina 639 457 207 245 

5 DHA 90 97 114 234 

6 DHA 224 249 285 268 

7 DHA 

 

206 148 174 

8 Lecitina 172 192 188 192 

9 EPA 204 336 229 434 

10 DHA 180 290 239 399 

11 EPA 655 638 302 313 

12 DHA 368 369 209 545 

13 EPA 197 269 151 226 

14 Lecitina 306 383 97 197 

15 DHA 66 116 95 237 

16 Lecitina 179 267 122 185 

17 EPA 247 283 355 395 

18 Lecitina 354 346 188 263 

19 DHA 78 96 100 116 

20 Lecitina 172 247 

 

238 

21 DHA 293 448 164 215 

23 DHA 77 109 107 113 

24 EPA 73 105 85 125 

25 EPA 299 241 101 201 

26 EPA 120 139 174 212 

27 Lecitina 305 314 138 209 

28 DHA 299 270 126 169 

29 EPA 177 308 232 336 

30 DHA 177 287 235 221 

31 DHA 

 

81 29 66 
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32 Lecitina 162 194 45 211 

33 DHA 

 

306 

 

366 

34 DHA 118 141 108 118 

35 DHA 69 172 101 217 

36 Lecitina 167 302 111 369 

37 DHA 94 108 105 142 

38 DHA 107 172 100 179 

39 Lecitina 49 103 79 132 

40 Lecitina 304 

 

199 218 

41 DHA 165 476 162 363 

42 EPA 123 152 84 140 

43 Lecitina 458 877 355 815 

44 EPA 82 126 

  45 DHA 148 225 51 129 

46 EPA 274 448 132 167 

47 EPA 202 218 137 175 

48 Lecitina 1377 851 301 277 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.5 Análise da concentração plasmática de mioglobina antes e após a meia 

maratona e suplementação 

 

Os dados apresentados no Quadro 28 são referentes a  análise da concentração 

plasmática de mioglobina de cada atleta que participou do estudo. As análises foram 

realizadas tanto antes (Fases I e II) como após o perído de suplementação (Fases III e IV). 

 

Quadro 27 – Dados individuas dos atletas utilizados para análise da concentração plasmática 

de mioglobina 

  MIOGLOBINA (ng/mL) 

Número atleta Suplemento Fase I Fase II Fase III Fase IV 

1 DHA 29,2 519,8 39,1 237,2 

2 EPA 44,1 195,7 48,7 149 

4 Lecitina 75,2 779,2 63,1 535,4 

5 DHA 32,8 107,8 37,3 319,7 

6 DHA 25,5 81 25,6 107,3 

7 DHA 29 141,5 29,8 152,2 

8 Lecitina 21,5 182,6 30,7 200,4 

9 EPA 45,1 1219 72,8 874,6 

10 DHA 42,6 315,9 53,6 253 

11 EPA 63,6 298 49,9 149,5 

12 DHA 67,6 231,3 48,6 600,1 

13 EPA 53,8 232 52,7 254,4 

14 Lecitina 87,8 416,4 23,6 271,4 

15 DHA 25,1 231,6 31,4 202,6 

16 Lecitina 84,4 132,6 36,2 226,6 

17 EPA 38 145 30,8 314,7 

18 Lecitina 49,8 493,2 34,7 199,6 

19 DHA 24 155,9 32,2 237,7 

20 Lecitina 22,1 187,8 

 

290,1 

21 DHA 80,9 188 50,3 139,4 

23 DHA 32,1 216,9 26,2 184,4 

24 EPA 21 111,3 36,6 121,8 

25 EPA 62 256,3 38,8 309,5 

26 EPA 33,2 139,8 34,9 101,8 

27 Lecitina 49,3 303,9 54 153,4 

28 DHA 54,8 294,5 33,9 276,8 

29 EPA 36,2 202,9 39,9 119,4 

30 DHA 55 294,1 50,5 151,5 

31 DHA 

 

78,6 25 185,9 
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32 Lecitina 49,3 384,3 24,7 839,5 

33 DHA 

 

311 

 

197,3 

34 DHA 23,9 48,5 20,8 99,4 

35 DHA 30,7 525,6 25,2 468,4 

36 Lecitina 42,2 212,1 46,3 180,6 

37 DHA 27,6 167,9 25,2 223 

38 DHA 28,2 162,9 35,4 138,4 

39 Lecitina 27,9 301,6 45,5 394,3 

40 Lecitina 48,8 

 

30,2 104,3 

41 DHA 59,7 394 46,1 559,6 

42 EPA 35,8 180,2 27,5 168,6 

43 Lecitina 38,9 160,5 42,5 197,7 

44 EPA 27,8 107 

  45 DHA 28,4 192,1 18,7 337,7 

46 EPA 124 210,1 50,2 256,5 

47 EPA 52,1 159,3 41,9 422,2 

48 Lecitina 131,2 513 39,2 374,8 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.6 Análise da concentração plasmática de proteína C reativa antes e após a meia 

maratona e suplementação 

 

Os dados apresentados no Quadro 29 são referentes a  análise da concentração 

plasmática de proteína C reativa de cada atleta que participou do estudo. As análises foram 

realizadas tanto antes (Fases I e II) como após o perído de suplementação (Fases III e IV). 

 

Quadro 29 – Dados individuas dos atletas utilizados para análise da concentração plasmática 

de proteína C reativa 

  PROTEÍNA C REATIVA (mg/mL) 

Número atleta Suplemento Fase I Fase II Fase III Fase IV 

1 DHA 0,5 0,5 0,5 0,6 

2 EPA 0,5 1 0,5 0,6 

4 Lecitina 0,5 0,5 0,5 0,5 

5 DHA 0,5 0,5 0,5 0,5 

6 DHA 0,5 0,5 0,5 0,5 

7 DHA 

 

0,5 0,5 0,5 

8 Lecitina 0,5 0,5 0,5 0,5 

9 EPA 0,5 0,5 0,5 0,6 

10 DHA 0,5 0,5 0,5 0,7 

11 EPA 0,5 0,5 0,5 0,5 

12 DHA 0,5 0,5 0,5 0,5 

13 EPA 0,5 0,5 0,5 0,5 

14 Lecitina 0,5 0,5 0,5 0,8 

15 DHA 0,5 0,5 0,5 0,6 

16 Lecitina 0,5 0,5 0,5 0,5 

17 EPA 0,5 0,5 0,5 0,5 

18 Lecitina 0,5 0,5 0,5 0,5 

19 DHA 0,5 0,5 0,5 0,5 

20 Lecitina 0,5 0,5 

 

0,7 

21 DHA 0,5 0,5 0,5 0,5 

23 DHA 0,5 0,5 0,5 0,5 

24 EPA 1 0,7 0,6 0,8 

25 EPA 0,5 0,5 0,8 0,8 

26 EPA 0,5 0,5 0,9 1 

27 Lecitina 0,7 0,6 0,7 0,8 

28 DHA 0,5 0,5 0,7 0,5 

29 EPA 0,5 0,5 0,5 0,5 

30 DHA 0,5 0,5 0,5 0,5 

31 DHA 

 

0,5 0,5 0,5 
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32 Lecitina 0,7 0,5 0,5 0,6 

33 DHA 

 

0,5 

 

0,6 

34 DHA 0,5 0,5 0,5 0,5 

35 DHA 0,5 0,5 0,5 0,5 

36 Lecitina 0,5 0,5 0,5 0,9 

37 DHA 0,5 0,5 0,6 0,6 

38 DHA 0,5 0,5 0,5 0,6 

39 Lecitina 0,5 0,5 0,5 0,5 

40 Lecitina 0,5 

 

0,5 0,5 

41 DHA 0,8 0,8 0,8 1,2 

42 EPA 0,7 0,6 0,5 0,5 

43 Lecitina 0,5 0,5 0,5 0,5 

44 EPA 0,5 0,5 

  45 DHA 0,5 0,5 0,5 0,5 

46 EPA 0,5 0,5 0,5 0,5 

47 EPA 0,5 0,5 0,5 0,5 

48 Lecitina 0,7 0,5 0,7 0,8 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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ANEXO E 

 

1 Quadros contendo os dados individuas dos atletas utilizados para análise de 

citometria de fluxo. 

 

 

1.1 Análise da expressão do receptor Fas (CD95) na superficie de neutrófilos antes e 

após a meia maratona e suplementação 

 

Os dados apresentados no Quadro 30 são referentes a  análise da expressão do receptor 

Fas (CD95) na superfície de neutrófilos de cada atleta que participou do estudo. As análises 

foram realizadas tanto antes (Fases I e II) como após o perído de suplementação (Fases III e 

IV). 

 

Quadro 28 – Dados individuas dos atletas utilizados para análise da expressão do receptor 

Fas (CD95) na superfície do neutrófilo  

  RECEPTOR FAS (CD-95) (Valor relativo) 

Número atleta Suplemento Fase I Fase II Fase III Fase IV 

1 DHA 1,85 26,63 29,68 10,89 

2 EPA 1,97 22,32 22,46 12,38 

4 Lecitina 14,98 49,74 48,07 9,91 

5 DHA 54,61 13,71 15,53 8,60 

6 DHA 26,37 25,42 29,88 11,66 

7 DHA 28,48 22,64 35,40 10,56 

8 Lecitina 37,46 23,74 37,91 12,72 

9 EPA 29,78 23,06 3117 9,76 

10 DHA 21,32 1,26 29,97 14,21 

11 EPA 20,79 23,90 37,67 13,71 

12 DHA 5,64 13,89 22,14 10,75 

13 EPA 6,00 24,64 31,43 10,06 

14 Lecitina 31,64 27,17 30,77 9,65 

15 DHA 13,37 24,39 27,23 5,07 

16 Lecitina 10,04 26,25 32,08 19,77 

17 EPA 31 15,34 37,72 17,58 

18 Lecitina 37,60 44,54 58,30 17,15 

19 DHA 42,20 31,60 45,38 10,74 

20 Lecitina 27,98 18,73 31,71 8,06 

21 DHA 24,44 22,43 30,89 6,35 

23 DHA 29,20 31,78 40,05 6,38 

24 EPA 36,73 29,19 49,43 6,48 

25 EPA 32,54 17,55 31,54 5,85 



127 

 
26 EPA 15,26 11,32 20,95 6,86 

27 Lecitina 31,91 11,20 35,69 6,31 

28 DHA 12,72 4,43 17,67 6,30 

29 EPA 20,86 23,28 38,05 5,97 

30 DHA 26,34 23,63 29,19 6,58 

31 DHA  29,98 46,97 5,82 

32 Lecitina 22,32 4,72 29,73 5,97 

33 DHA 34,10 16,35  6,53 

34 DHA 13,50 11,42 17,86 6,78 

35 DHA 26,44 19,08 45,17 7,20 

36 Lecitina 28,28 24,11 51,58 6,26 

37 DHA 17,58 5,95 21,06 6,04 

38 DHA 33,91 25,72 54,28 6,78 

39 Lecitina 27,99 20,87 29,98 5,88 

40 Lecitina 22,93  27,31 7,09 

41 DHA 3,21 12,26 14,57 6,43 

42 EPA 24,99 27,91 36,49 6,02 

43 Lecitina 9,89 23,96 52,86 7,04 

44 EPA 13,90 12,80   

45 DHA 31,78 26,27 31,97 6,42 

46 EPA 13,96 27,91 24,54 7,96 

47 EPA 21,93 18,54 33,04 6,87 

48 Lecitina 26,40 17,13 37,39 6,38 

49 DHA 26,97 29,41 57,64  

Fase I= pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.2 Análise da expressão do receptor TRAIL (CD253) na superfície de neutrófilos 

antes e após a meia maratona e suplementação 

 

Os dados apresentados no Quadro 31 são referentes a  análise da expressão do receptor 

TRAIL (CD253) na superfície de neutrófilos de cada atleta que participou do estudo. As 

análises foram realizadas tanto antes (Fases I e II) como após o perído de suplementação 

(Fases III e IV). 

 

Quadro 29 – Dados individuas dos atletas utilizados para análise da expressão do receptor 

TRAIL (CD253) na superfície do neutrófilo  

  RECEPTOR TRAIL (CD-253) (Valor relativo) 

Número atleta Suplemento Fase I Fase II Fase III Fase IV 

1 DHA 6,49 3,03 4,10 9,83 

2 EPA 8,13 1,86 9,23 8,01 

4 Lecitina 17,24 3,72 10,61 7,49 

5 DHA 37,06 3,76 8,10 5,11 

6 DHA 14,40 3,54 9,91 7,77 

7 DHA 8,91 6,30 4,16 7 

8 Lecitina 13,10 3,20 5,18 6,42 

9 EPA 34,06 3,57 10,06 5,99 

10 DHA 7,94 5,30 7,34 6,92 

11 EPA 14,29 3,82 10,35 19,27 

12 DHA 23,67 3,06 9,31 7,96 

13 EPA 134,41 2,65 7,92 11,30 

14 Lecitina 2,09 4,43 7,33 310,89 

15 DHA 26,43 2,60 7,04 110,43 

16 Lecitina 2,58 4,21 9,89 144,30 

17 EPA 6,55 3,11 9,06 60,24 

18 Lecitina 109,58 2,68 10,77 42,99 

19 DHA 59,48 4,14 14,8 15,66 

20 Lecitina 76,45 3,09 7,32 11,70 

21 DHA 6,01 2,71 8,94 10,94 

23 DHA 25,38 6,02 5,47 13,83 

24 EPA 5,90 2,46 11,70 20,53 

25 EPA 60,80 5,95 8,36 10,55 

26 EPA 6,63 2,99 3,27 10,08 

27 Lecitina 12,91 3,48 9,16 34,99 

28 DHA 7,37 3,35 6,10 23,62 

29 EPA 24,86 4,60 3,65 32,77 

30 DHA 8,59 2,36 4,18 22,63 
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31 DHA   6,41 31,19 

32 Lecitina 12,55 1,95 5,58 22,26 

33 DHA 23,98 2,61  24,79 

34 DHA 10,28 423 6,38 18,04 

35 DHA 4,12 2,71 6,38 16,61 

36 Lecitina 6,36 2,54 6,09 19,42 

37 DHA 6,09 2,61 8,20 26,28 

38 DHA 8,27 4,35 9,81 87,31 

39 Lecitina 2,04 2,28 5,72 28,90 

40 Lecitina 6,55 2,15 9,92 13,20 

41 DHA 154,27 2,71 6,70 11,46 

42 EPA 7,01 2,40 7,31 14,71 

43 Lecitina 12,26 1,82 5,87 11,36 

44 EPA 2,27 2,11   

45 DHA 4,58 2,52 6,31 12,41 

46 EPA 2,73 2,63 6,38 17,08 

47 EPA 6,61 3,57 7,36 13,27 

48 Lecitina 10,74 2 5,85 21,60 

49 DHA 16,44 1,16   

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.3 Análise da expressão de L-selectina na superfície de neutrófilos antes e após a 

meia maratona e suplementação 

 

Os dados apresentados no Quadro 32 são referentes a  análise da expressão de L-selectina 

na superfície de neutrófilos de cada atleta que participou do estudo. As análises foram 

realizadas tanto antes (Fases I e II) como após o perído de suplementação (Fases III e IV). 

 

Quadro 30 – Dados individuas dos atletas utilizados para análise da expressão de L-selectina 

(CD62) na superfície do neutrófilo  

  L-SELECTINA (CD-62) (Valor relativo) 

Número atleta Suplemento Fase I Fase II Fase III Fase IV 

1 DHA 17,60 0,56 4,18 5,82 

2 EPA 38,10 1,27 9,93 5,90 

4 Lecitina 4,30 1,02 7,67 5,95 

5 DHA 1,54 1,14 4,40 3,98 

6 DHA 3,95 1,37 6,32 6,03 

7 DHA 0,60 0,45 6,60 3,55 

8 Lecitina 2,52 0,99 7,70 6,87 

9 EPA 8,36 1,17 8,06 4,05 

10 DHA 0,97 0,76 5,14 7,63 

11 EPA 0,92 0,52 6,34 12,32 

12 DHA 13,82 0,85 4 5,94 

13 EPA 8,26 0,62 7,71 6,01 

14 Lecitina 3,61 0,99 5,13 4,08 

15 DHA 5,92 0,92 8,01 6,45 

16 Lecitina 3,72 1,17 8,93 5,57 

17 EPA 3,07 1,34 12,34 3,74 

18 Lecitina 1,39 0,66 7,26 6,09 

19 DHA 5,90 0,82 6,47 3,56 

20 Lecitina 6,69 1,20 4,97 3,38 

21 DHA 0,23 0,17 5,37 4,50 

23 DHA 2,95 0,73 4,16 4,90 

24 EPA 1,16 0,59 7,82 7,85 

25 EPA 1,44 0,30 4,85 3,96 

26 EPA 0,68 0,37 3,23 3,34 

27 Lecitina 0,70 0,42 4,84 7,72 

28 DHA 0,22 0,15 4,13 7,70 

29 EPA 9,78 1,40 4,44 9,58 

30 DHA 1,12 0,44 4,45 7,98 

31 DHA   5,17 7,76 

32 Lecitina 3,95 2,37 6,26 6,62 
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33 DHA 5,23 0,30  6,89 

34 DHA 3,66 0,39 4,34 7,72 

35 DHA 0,60 0,42 5,30 5,52 

36 Lecitina 1,40 0,58 5,44 4,66 

37 DHA 1,20 0,77 3,48 10,41 

38 DHA 0,89 0,26 4,92 9,28 

39 Lecitina 0,08 0,07 3,19 5,77 

40 Lecitina 0,72  4,94 3,13 

41 DHA 6,41 0,50 3,07  

42 EPA 0,56 0,32 5,08 5,24 

43 Lecitina 1,45 0,20 7,22 5,28 

44 EPA 0,95 0,65   

45 DHA 0,77 0,45 8,79 4,33 

46 EPA 1,52 1,15 9,28 5,28 

47 EPA 0,32 0,18 4,84 6,98 

48 Lecitina 1,72 0,67 3,12 5,92 

49 DHA 1,76 0,11   

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.4 Análise da expressão de ICAM-1 na superfície de neutrófilos antes e após a meia 

maratona e suplementação 

 

Os dados apresentados no Quadro 33 são referentes a  análise da expressão de ICAM-1 

na superfície de neutrófilos de cada atleta que participou do estudo. As análises foram 

realizadas tanto antes (Fases I e II) como após o perído de suplementação (Fases III e IV). 

 

Quadro 31 – Dados individuas dos atletas utilizados para análise da expressão de ICAM-1 

(CD54) na superfície do neutrófilo  

  ICAM-1 (CD-54) (Valor relativo) 

Número atleta Suplemento Fase I Fase II Fase III Fase IV 

1 DHA 0,16 0,37 3,08 1,97 

2 EPA 0,28 1,15 6,39 2,29 

4 Lecitina 2,37 0,55 3,14 1,91 

5 DHA 0,92 0,53 2,37 1,62 

6 DHA 1,07 1,30 4,20 2 

7 DHA 0,28 0,11 2,22 1,82 

8 Lecitina 1,23 0,49 2,94 2,27 

9 EPA 5,03 0,56 3,93 1,63 

10 DHA 0,43 0,03 3,58 2,50 

11 EPA 0,26 0,18 4,26 2,28 

12 DHA 0,30 0,42 4,97 1,82 

13 EPA 1,49 0,41 4,95 1,84 

14 Lecitina 1,46 0,69 3,86 1,75 

15 DHA 1,41 0,43 3,50 1,03 

16 Lecitina 1,83 0,49 4,95 3,69 

17 EPA 1,19 0,31 9,21 3,19 

18 Lecitina 0,54 0,52 3,29 2,90 

19 DHA 1,58 0,46 2,28 1,70 

20 Lecitina 1,90 0,61 3,49 1,39 

21 DHA 0,11 0,10 3,50 1,08 

23 DHA 1,06 0,47 3,86 1,13 

24 EPA 0,53 0,36 9,44 1,07 

25 EPA 0,51 0,15 3,82 1,03 

26 EPA 0,51 0,25 4,22 1,06 

27 Lecitina 0,24 0,09 4,74 1,12 

28 DHA 0,16 0,05 3,75 1,19 

29 EPA 2,97 1,41 4,63 1,10 

30 DHA 0,42 0,33 2,33 1,09 

32 Lecitina 0,27 0,23 4,28 1 
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34 DHA 1,52 0,39 4,39 1,17 

35 DHA 0,49 0,55 3,85 1,13 

37 DHA 0,28 0,07 4,05 1,04 

38 DHA 0,10 0,04 3,43 1,03 

39 Lecitina 0,53 0,19 1,65 1,15 

41 DHA 1,08 0,19 1,99 1,05 

42 EPA 0,22 0,26 2,36 0,99 

43 Lecitina 0,54 0,23 1,73 1,10 

45 DHA 0,28 0,24 2,98 1,04 

46 EPA 0,73 0,46 6,97 1,21 

47 EPA 0,12 0,06 1,73 1,09 

48 Lecitina 1,08 0,34 1,57 1,06 

49 DHA 0,16 0,37 3,08 1,97 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.5 Análise da porcentagem de neutrófilos com externalização de fosfatidilserina 

antes e após a meia maratona e suplementação 

 

Os dados apresentados no Quadro 34 são referentes a  análise da porcentagem de 

neutrófilos com externalização de fosfatidilserina de cada atleta que participou do estudo. As 

análises foram realizadas tanto antes (Fases I e II) como após o perído de suplementação 

(Fases III e IV). 

 

Quadro 32 – Dados individuas dos atletas utilizados para análise da externalização de 

fosfatidilserina em neutrófilo  

  EXTERNALIZAÇÃO DE FS (%) 

Número do atleta Supelemento Fase I Fase II Fase III Fase IV 

2 EPA 0,17 8,13 49,35 71,05 

5 DHA 5,15 16,52 63,46 76,04 

6 DHA 8,57 13,74 59,45 80,11 

7 DHA 7,02 23,15 33,01 84,24 

8 Lecitina 3,35 10,55 33,31 48,54 

9 EPA 1,53 16,51 23,68 61,16 

10 DHA 8,34 11,37 23,32 79,42 

11 EPA 2,71 18,47 0,77 64,26 

12 DHA 0,65 14,89 33,16 40,54 

13 EPA 2,13 17,31 55,17 14,93 

14 Lecitina 3,5 13,1 64,81 21,3 

15 DHA 2,91 11,48 69,28 2,23 

16 Lecitina 0,58 14,67 25,48 54,49 

17 EPA 0,71 8,21 65,34 34,22 

18 Lecitina 7,63 24,32 48,57 66,32 

19 DHA 1 16,47 59,89 43,43 

20 Lecitina 6,17 9,63 46,44 0,23 

21 DHA 2,14 28,25 61,15 1,02 

23 DHA 2,75 22,37 39,01 32,01 

24 EPA 3,32 21,48 51,46 38,88 

25 EPA 0,85 16,89 67,72 22,41 

26 EPA 3,89 22,65 52,86 31,52 

27 Lecitina 2,29 17,83 58,44 57,75 

28 DHA 1,31 29,41 47,26 66,74 

29 EPA 1,7 14,14 70,89 38,84 

30 DHA 4,52 18,12 62,66 37,51 

32 Lecitina 1,02 15,98 58,12 30,69 

34 DHA 3,41 19,39 66,09 25,34 

35 DHA 2,28 10,76 53,23 17,47 

36 Lecitina 1,79 17,51 71,47 29,32 
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37 DHA 2,04 36,9 71,44 59,57 

38 DHA 5,48 30,35 63,09 19,4 

39 Lecitina 1,54 20,08 56,19 30,54 

41 DHA 0,82 34,93 53,54 23,07 

42 EPA 0,15 16,97 30,88 31,34 

45 DHA 1,77 39,55 36,27 19,38 

46 EPA 1,68 17,37 52,55 25 

47 EPA 0,88 16,68 40,74 21,56 

48 Lecitina 1,15 17,39 56,36 6,66 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.6 Análise da porcentagem de neutrófilos com DNA fragmentado antes e após a 

meia maratona e suplementação 

 

Os dados apresentados no Quadro 35 são referentes a  análise da porcentagem de 

neutrófilos com DNA fragmentado de cada atleta que participou do estudo. As análises foram 

realizadas tanto antes (Fases I e II) como após o perído de suplementação (Fases III e IV). 

 

Quadro 33 – Dados individuas dos atletas utilizados para análise da fragmentação de DNA 

do neutrófilo  

  FRAGMENTAÇÃO DE DNA (%) 

Número atleta Suplemento Fase I Fase II Fase III Fase IV 

1 DHA 2,88 21 13,63 0,21 

2 EPA 1,5 1,58 7,15 0,09 

5 DHA 1,81 76,19 17,19 0,17 

6 DHA 1,65 1,7 6,12 0,31 

7 DHA 2,64 5,09 8,29 0,25 

8 Lecitina 2,27 1,59 50,83 0,08 

9 EPA 3,42 1,31 16,55 0,02 

10 DHA 4,59 4,48 16,83 1,09 

11 EPA 2,34 6,2 45,94 0,17 

12 DHA 2,25 9,55 17,68 0,07 

14 Lecitina 7,11 1,33 17,07 0,27 

15 DHA 2,89 0,93 29,44 0,37 

18 Lecitina 6,52 4,42 8,22 0,71 

19 DHA 6,91 0,56 30,96 0,02 

20 Lecitina 7,29 1,21 20,69 0,08 

25 EPA 6,74 2,56 31,52 0,03 

35 DHA 0,87 8,91 11,59 0,13 

37 DHA 1,02 1,84 28,92 0,08 

39 Lecitina 1,96 3,21 34,91 0,14 

43 Lecitina 7,34 9,5 17,08 0,08 

46 EPA 6,78 6,47 23,02 0,14 

47 EPA 7,08 21,42 19,03 0,27 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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ANEXO F 

 

1 Quadros contendo os dados individuas dos atletas utilizados para análise da 

concentração plasmática de citocinas. 

 

1.1 Análise da concentração plasmática de TNF-alfa antes e após a meia maratona e 

suplementação 

 

Os dados apresentados no Quadro 36 são referentes a  análise da concentração plasmática 

de TNF-alfa de cada atleta que participou do estudo. As análises foram realizadas tanto antes 

(Fases I e II) como após o perído de suplementação (Fases III e IV). 

 

Quadro 34 – Dados individuas dos atletas utilizados para análise da concentração plasmática 

de TNF-alfa  

  TNF-alfa (pg/mL) 

Número atleta Suplemento Fase I Fase II Fase III Fase IV 

1 DHA 14,45 15,21 5,7 7,89 

2 EPA 13,44 19,62 6,34 9,94 

4 PL 10,56 16,06 7,47 6,31 

5 DHA 4,01 5,66 2,01 2,02 

6 DHA 7,89 9,99 4,79 5,32 

7 DHA 17,25 11,13 9,31 7,36 

9 EPA 11,8 11,34 5,75 3,25 

10 DHA 11,18 14,8 6,88 8,66 

11 EPA 8,15 9,78 3,22 6,73 

13 EPA 8,26 12,26 5,05 6,99 

14 PL 9,46 15,56 2,81 4,89 

15 DHA 15,16 12,31 7,79 8,05 

16 PL 7,84 18,19 6,43 10,19 

17 EPA 13,59 12 7,3 8,78 

18 PL 10,97 9,05 4,54 11,58 

19 DHA 6,56 10,46 3,08 5,68 

20 PL 13,13 16,06 4,24 6,24 

21 DHA 9,46 11,39 5,02 9,29 

23 DHA 7,78 9,88 6,73 8,6 

24 EPA 13,99  4,12 8,12 

25 EPA 8,47 9,41 3,07 6,56 

26 EPA 14,55 15,26 4,29 6,33 

27 PL 16,66 25,12 7,02 17,83 

28 DHA 9,88 19,96 3,3 6,59 

29 EPA 9,2 8,73 5,1 3,38 

30 DHA 7,73 10,51 5,64 6,16 

32 PL 9,05 9,41 2,33 3,25 
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34 DHA 12,11 6,99 7,44 7,84 

35 DHA 12,21 16,61 5,03 6,26 

36 PL 8,63 10,87 2,79 13,22 

37 DHA 10,66 15,46 5,4 7,28 

39 PL 8,05 16,36 3,16 11,26 

41 PL 11,03 11,18   

42 EPA 12,36 15,11 4,45 7,39 

43 PL 9,57 10,87  5,83 

45 DHA 12,52 14,25 7,61 6,85 

46 EPA 8,73 12,57 5,58 6,16 

47 EPA 8,63 9,2 7,75 10,17 

48 PL 10,35 10,25 5,35 5,46 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.2 Análise da concentração plasmática de IL-8 antes e após a meia maratona e 

suplementação 

 

Os dados apresentados no Quadro 37 são referentes a  análise da concentração plasmática 

de IL-8 de cada atleta que participou do estudo. As análises foram realizadas tanto antes 

(Fases I e II) como após o perído de suplementação (Fases III e IV). 

Quadro 35 – Dados individuas dos atletas utilizados para análise da concentração plasmática 

de IL-8  

  IL-8 (pg/mL) 

Número atleta Suplemento Fase I Fase II Fase III Fase IV 

1 DHA 12,03 22,14 5,3 7,78 

2 EPA 10 21,76 6,07 10,51 

4 Lecitina 6,36 34,79 6,34 8,04 

5 DHA 6,85 20,39 4,83 7,11 

6 DHA 7,57 21,26 5,65 9,19 

7 DHA 9,25 13,06 5,94 10,77 

9 EPA 11,32 14,78 4,02 7,65 

10 DHA 4,97 10,87 4,13 9,77 

11 EPA 10,29 21,02 5,28 12,47 

13 EPA 7,37 22,26 4,61 17,75 

14 Lecitina 7,34 24,96 4,23 7,41 

15 DHA 7,76 14,91 4,24 10,44 

16 Lecitina 8,35 17 5,06 10,88 

17 EPA 8,61 12,83 5,79 9,72 

18 Lecitina 22,82 64,77 8,31 17,32 

19 DHA 31,44 49,15 13,38 25,63 

20 Lecitina 8,54 16,68 3,27 11,8 

21 DHA 7,31 14,01 4,62 19,7 

23 DHA 4,9 10,48 6,44 12,57 

24 EPA 12,48 10,23 4,45 12,85 

25 EPA 5,81  2,96 5,92 

26 EPA 10,81 13,06 4,48 6,1 

27 Lecitina 10,42 28,41 5,13 15,66 

28 DHA 5,23 25,61 8,3 20,55 

29 EPA 4,48 18,57 6,33 8,31 

30 DHA 21,02 41,59 5,98 9,94 

32 Lecitina 10,03 15,29 6,86 10,97 

34 DHA 13,89 8,87 7,48 13,43 

35 DHA 10,74 24,19 6,69 12,4 

36 Lecitina 5,16 24,68 3,24 28,09 

37 DHA 8,41 23,19 7,39 9,96 
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39 Lecitina 10,03 19,51 3,38 11,33 

41 Lecitina 11 14,33   

42 EPA 7,63 20,92 3,7 8,73 

43 Lecitina 9,03 10,87  10,07 

45 DHA 8,02 21,51 7,07 15,34 

46 EPA 5,55 18,89 4,2 4,85 

47 EPA 8,74 17,44 5,94 10,38 

48 Lecitina 9,16 15,1 4,44 10,94 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.3 Análise da concentração plasmática de IL-6 antes e após a meia maratona e 

suplementação 

 

Os dados apresentados no Quadro 38 são referentes a  análise da concentração plasmática 

de IL-6 de cada atleta que participou do estudo. As análises foram realizadas tanto antes 

(Fases I e II) como após o perído de suplementação (Fases III e IV). 

 

Quadro 36 – Dados individuas dos atletas utilizados para análise da concentração plasmática 

de IL-6  

  IL-6 (pg/mL) 

Número atleta Suplemento Fase I Fase II Fase III Fase IV 

1 DHA 0,33 8,75 0,55 5,06 

2 EPA 0,54 13,68 1,62 13,42 

4 Lecitina 0,4 16,75 2,21 8,24 

5 DHA 0,27 10,78 0,48 4,86 

6 DHA 2,76 6,98 1,43 12,36 

7 DHA 0,7 4,62 0,94 9,68 

9 EPA 0,62 13,22 1,51 6,24 

10 DHA 0,47 11,32 2,68 13,47 

11 EPA 0,13 4,62 0,87 17,03 

13 EPA 0,27 6,18 1,26 16,96 

14 Lecitina 0,27 28,28 0,71 8,9 

15 DHA 0,27 7,49 2,11 7,09 

16 Lecitina 0,22 15,21 1,3 17,67 

17 EPA 0,22 3,67 4,1 13,23 

18 Lecitina 1,37 25,06 1,58 21,11 

19 DHA 0,54 20,29 0,74 13,92 

20 Lecitina 0,09 11,54 0,75 16,45 

21 DHA 0,24 7,79 0,46 13,35 

23 DHA 0,22 4,07 0,61 9,64 

24 EPA 1,06  1,93 6,07 

25 EPA 0,54 11,09 1,39 9,59 

26 EPA 0,17 3,94 0,57 2,48 

27 Lecitina 0,97 14,45 2,08 29,1 

28 DHA 0,33 25,6 1,76 9,63 

29 EPA 0,62 3,81 2,48 4,61 

30 DHA 1,06 13,53 0,56 4,9 

32 Lecitina 1,86 14,91 0,89 13,47 

34 DHA 0,92 1,37 1,36 8,2 

35 DHA 0,7 12,61 1,12 14,54 

36 Lecitina 0,13 7,93 0,82 17,17 

37 DHA 1,26 34,83 4,43 18,06 
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39 Lecitina 0,43 19,06 0,4 28,33 

41 Lecitina 1,92 14,91   

42 EPA 0,83 9,43 0,92 7,81 

43 Lecitina 0,27 2,52  13,55 

45 DHA 1,98 15,68 1,07 11,04 

46 EPA 0,4 24,44 3,82 16,89 

47 EPA 0,62 6,9 0,98 8,69 

48 Lecitina 0,13 6,4 1,8 13,41 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.4 Análise da concentração plasmática de IL-4 antes e após a meia maratona e 

suplementação 

 

Os dados apresentados no Quadro 39 são referentes a  análise da concentração plasmática 

de IL-4 de cada atleta que participou do estudo. As análises foram realizadas tanto antes 

(Fases I e II) como após o perído de suplementação (Fases III e IV). 

 

Quadro 39 – Dados individuas dos atletas utilizados para análise da concentração plasmática 

de IL-4  

  IL-4 (pg/mL) 

Número atleta Suplemento Fase I Fase II Fase III Fase IV 

1 DHA 2,84 2,84 4,84 11,53 

2 EPA 0,34 0,83 3,47 2,9 

4 Lecitina 0,2 1,8 14,95 11,53 

5 DHA 0,34 0,72 0,52 0,91 

6 DHA 18,39 4,45 5,24 6,26 

7 DHA 1,49 0,95 2,18 3,09 

9 EPA 0,34 0,34 0,2 0,06 

10 DHA 0,51 0,51 6,05 3,66 

11 EPA 0,61 0,61 3,66 8,35 

13 EPA 0,03 0,34 0,64 0,06 

14 Lecitina 0,34 0,2 0,91 1,84 

15 DHA 0,42 0,51 30,84 18,56 

16 Lecitina 0,72 0,34 2,18 6,05 

17 EPA 0,72 0,34 16,23 0,64 

18 Lecitina 67,43 1,35 57,16 78,51 

19 DHA 0,61 1,21 5,04 9,83 

20 Lecitina 0,51 0,51 5,04 2,18 

21 DHA 1,96 1,08 1,2 22,15 

23 DHA 0,72 0,34   

24 EPA 2,13  21,73 1,84 

25 EPA 0,34 0,1 2,9 4,05 

26 EPA 0,34 0,1 4,84 1,2 

27 Lecitina 1,64 3,03 0,77 2,72 

28 DHA 1,21 1,64 0,64 0,64 

29 EPA 0,34 0,34 22,57 7,09 

30 DHA 16,59 18,39 16,01 21,31 

32 Lecitina 11,99 10,35 2,54 4,44 

34 DHA 0 0,1 0,01 0 

35 DHA 0,72 0,51 10,25 6,47 

36 Lecitina 0,72 0,2 3,66 7,72 

37 DHA 0,51 0,34 0,4 1,51 
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39 Lecitina 0,51 0,51 1,51 3,28 

41 Lecitina 7,74 8,25   

42 EPA 1,8 0,95 7,3 14,73 

43 Lecitina 0,34 0,2  8,56 

45 DHA 8,25 6,75 11,53 11,96 

46 EPA 2,48 1,49 1,51 3,28 

47 EPA 4,03 2,84 3,28 6,88 

48 Lecitina 0,2 0,2 10,89 20,46 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.5 Análise da concentração plasmática de IL-10 antes e após a meia maratona e 

suplementação 

 

Os dados apresentados no Quadro 40 são referentes a  análise da concentração plasmática 

de IL-10 de cada atleta que participou do estudo. As análises foram realizadas tanto antes 

(Fases I e II) como após o perído de suplementação (Fases III e IV). 

 

Quadro 37 – Dados individuas dos atletas utilizados para análise da concentração plasmática 

de IL-10  

 
  IL-10 (pg/mL) 

Número atleta Suplemento Fase I Fase II Fase III Fase IV 

1 DHA 1,78 83,23 6,17 135 

2 EPA 2,41 93,88 6,91 147 

4 Lecitina 0,11 367 3,15 47,01 

5 DHA 1,15 97,87 1,86 470 

6 DHA 7,91 875 9,34 341 

7 DHA 1,78 11,19 4,19 117 

9 EPA 0,57 74,55 4,36 144 

10 DHA 0,52 128 4,72 350 

11 EPA 1,02 91,95 6,08 381 

13 EPA 0,38 69,33 4,36 806 

14 Lecitina 0,22 63,99 0,88 223 

15 DHA 4,85 96,45 11,8 613 

16 Lecitina 0,9 137 4,81 305 

17 EPA 0,78 9,85 14,17 111 

18 Lecitina 2,91 328 29,5 194 

19 DHA 1,86 126 4,19 245 

20 Lecitina 0,73 183 4,01 1109 

21 DHA 0,9 95,16 4,54 1069 

23 DHA 0,78 19,29   

24 EPA 5,24  8,77 109 

25 EPA 0,67 71,24 2,17 316 

26 EPA 0,9 19,53 16,36 46,83 

27 Lecitina 3,35 65,64 9,81 138 

28 DHA 1,15 296 2,65 161 

29 EPA 1,02 15,76 10,85 44,94 

30 DHA 2,83 82,34 15,79 183 

32 Lecitina 3,71 71,11 8,02 113 

34 DHA 0,67 0,78 0,88 44,85 

35 DHA 1,02 68,95 6,35 52,39 

36 Lecitina 1,28 154 6,44 1151 
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37 DHA 2,17 274 2,65 486 

39 Lecitina 0,57 195 1,57 1068 

41 Lecitina 0,78 1,08   

42 EPA 1,49 26,15 3,84 45,66 

43 Lecitina 0,38 2,17  15,41 

45 DHA 6,65 32,15 22,97 151 

46 EPA 0,9 38,09 6,26 213 

47 EPA 2,25 54 2,17 239 

48 Lecitina 1,42 26,64 16,74 277 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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1.6 Análise da concentração plasmática de IL-1beta antes e após a meia maratona e 

suplementação 

 

Os dados apresentados no Quadro 41 são referentes a  análise da concentração plasmática 

de IL-1beta de cada atleta que participou do estudo. As análises foram realizadas tanto antes 

(Fases I e II) como após o perído de suplementação (Fases III e IV). 

 

Quadro 38 – Dados individuas dos atletas utilizados para análise da concentração plasmática 

de IL-1beta  

 
  IL1-Beta (pg/mL) 

Número atleta Suplemento Fase I Fase II Fase III Fase IV 

1 DHA 0,57 0,75 0,23 0,95 

2 EPA 0,45 0,57 0,33 0,14 

4 Lecitina 0,27 0,66 0,88 0,52 

5 DHA 0,27 0,34 0 0,01 

6 DHA 3,44 1,86 0,2 0,39 

7 DHA 0,85 1,27 0,08 0,02 

9 EPA 0,21 0,21 0,15 0,06 

10 DHA 0,34 0,18 0,17 0,06 

11 EPA 0,57 0,27 0,14 0,31 

13 EPA 0,11 0,49  0,01 

14 Lecitina 0,27 0,34 0,18 0,33 

15 DHA 0,57 0,45 0,88 0,85 

16 Lecitina 0,57 0,27 0,11 0,52 

17 EPA 0,45 0,16 0,41 0,01 

18 Lecitina 1,5 0,27 1,71 1,84 

19 DHA 0,49 0,49 0,2 0,29 

20 Lecitina 0,41 0,27 0,33 0,12 

21 DHA 0,49 0,41 0,29 1,32 

23 DHA 0,27 0,11 0,08 0,07 

24 EPA 1,05  1,29 0,56 

25 EPA 0,27 0,34 0,03 0,92 

26 EPA 0,04 0,21 1,2 0 

27 Lecitina 1,05 1 0,28 0,31 

28 DHA 0,41 0,34 0,47 0,87 

29 EPA 0,27 0,37 0,39 0,44 

30 DHA 1,38 1,67 0 0,06 

32 Lecitina 1,8 1,98 0,29 0,36 

34 DHA 0,85 0,21 0,62 0,25 

35 DHA 0,41 0,41 0,7 0,33 

36 Lecitina 0,34 0,34 0,36 0,29 

37 DHA 0,57 0,21 0,39 0,41 
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39 Lecitina 0,34 0,41 0,08 0,14 

41 Lecitina 0,85 0,85  0,36 

42 EPA 0,57 0,57 0,11 1,23 

43 Lecitina 0,34 0,21   

45 DHA 1,8 1,38 0,31 0,23 

46 EPA 0,66 0,34 0,17 0,29 

47 EPA 0,95 0,7 1,04 1,62 

48 Lecitina 0,49 0,27 1,26 0,59 

Fase I = pré meia maratona sem suplementação. 

Fase II = pós meia maratona sem suplementação. 

Fase III = pré meia maratona com suplementação. 

Fase IV = pós meia maratona com suplementação. 
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ANEXO G 

 

Artigo 1 - SANTOS, V. C. et al. Effect of regular exercise on leukocyte function in young and 

middle-aged women. Journal of Exercise Science & Fitness, v. 11, n. 2, p. 57-62, 2013. 
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ANEXO H 

 

Artigo 2 - SANTOS, V. C. et al. Effects of DHA-Rich Fish Oil Supplementation on 

Lymphocyte Function Before and After a Marathon Race. International journal of sport 

nutrition and exercise metabolism, v. 23, n. 2, p. 161-169, 2013. 
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  ANEXO I 

 

Artigo 3 - SANTOS, V. C. et al. Changes in lymphocyte and neutrophil function induced by a 

marathon race. Cell biochemistry and function, v. 31, n. 3, p. 237-243, 2013. 
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