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RESUMO 

O exercício físico pode promover modificações na secreção de hormônios que 
sinalizam alterações metabólicas relacionadas à síntese proteica, catabolismo, 
estresse físico e psicológico. O monitoramento de hormônios e metabólitos durante 
períodos de treinamento intensivo pode auxiliar na verificação de adaptações 
positivas, prevenir lesões e a ocorrência da síndrome do overtraining. Por outro lado, 
conhecer o nível de estresse após uma partida de futebol pode auxiliar na 
adequação do período de repouso. Neste sentido, a saliva é um fluído biológico não 
invasivo e de fácil obtenção que pode ser utilizado no monitoramento de atletas 
durante competições sem alterações da rotina dos jogos. O objetivo deste estudo foi 
avaliar a concentração de cortisol livre, uréia e atividade de alfa amilase (AAS) em 
amostras de saliva coletadas antes e após uma partida de futebol. Foram coletadas 
amostras de saliva de 17 jogadores de futebol (17 ± 1 anos), do sexo masculino, 
antes e imediatamente após uma partida de futebol categoria sub-20. Após a coleta, 
as amostras de saliva foram transportadas ao laboratório sob refrigeração e 
posteriormente centrifugadas a 3.500g por 15 minutos. O sobrenadante foi utilizado 
para as análises de cortisol pela técnica de ELISA. Uréia e AAS foram quantificadas 
pelo método cinético no equipamento Sinnowa SX-3000. O teste t de Student para 
amostras pareadas foi aplicado para testar a diferença entre os valores encontrados 
antes e após a partida. O nível de significância foi p < 0,05. Este trabalho foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos 
(CAAE:47669515500005632). O volume de saliva diminuiu significativamente após a 
partida (1,2 ± 0,7 mL) em comparação aos valores basais (2,8 ± 1,4 mL) (p < 0,05), 
sugerindo um estado de desidratação pós jogo. Cortisol (21,6 ± 8,0ng/mL), uréia 
(25,7 ± 3,0mg/dL) e AAS (135, ± 46,0 U/mL) aumentaram significativamente em 
comparação aos valores basais: cortisol (42,3 ± 17,3 ng/mL), uréia (45,0 ± 29,0 
mg/dL) e AAS (328,0 ± 70,0 U/mL) p < 0,05. Os valores de cortisol e alfa amilase 
salivar indicam o elevado nível de estresse físico e psicológico pós jogo. Os valores 
de uréia sugerem desidratação e proteólise pós exercício. Em conclusão, estes 
resultados podem ser utilizados para monitorar o desgaste físico, implementar 
estratégias nutricionais de suplementação e preservar a integridade dos atletas 
através de um método não invasivo. 

  



INTRODUÇÃO 

Segundo a FIFA o futebol é considerado o esporte mais popular e praticado no 

mundo, é envolvido na cultura brasileira e mundial pelo simples jeito de jogar, é 

necessário apenas uma bola, podendo utilizar qualquer espaço como quadras, 

campo de grama, rua e clube.  É um esporte com características intermitentes, de 

intensidade extenuante com ênfase nos componentes de força, velocidade e 

resistência (Gorostiaga, 2009). Durante um jogo, os atletas percorrem em média 

10 km em uma intensidade próxima ao limiar anaeróbio ou 80-90% da frequência 

cardíaca máxima. Neste sentindo, uma competição de futebol é um cenário propicio 

para avaliar as respostas psicofisiológicas dos atletas que são observados em 

ambientes de situação de ansiedade, insegurança, competitividade, agressividade e 

pressão psicológica (Bangsbo et al.,1991; Helgerud et el; 2001; Reilly, 1997). 

A atividade física provoca alterações em hormônios e proteínas relacionadas ao 

estresse e consequente mobilização de substratos energéticos que tem por objetivo 

manter a capacidade do organismo em realizar o exercício. Avaliar biomarcadores 

relacionados ao treinamento podem auxiliar decisões táticas de jogo, alteração de 

posição no time, diminuição da incidência de lesões e prevenção da ocorrência de 

síndrome do overtraining (Meira, B. B., et al. 2012). 

A maioria das análises realizadas no esporte utiliza amostras de sangue venoso, o 

que para muitos atletas é um procedimento estressante e incômodo. Fluídos 

biológicos não invasivos são alternativas mais viáveis para análises em esporte devido 

ao seu caráter seguro e que não gera desconforto e ansiedade ao paciente 

(Marcantoni, 2009). Existem diversas análises que podem ser realizadas na saliva 

para o diagnóstico de distúrbios orais ou sistêmicos, monitoramento de drogas, 

isolamento de DNA viral, testes genéticos clínicos e monitoramento de drogas de 

abuso e análises em medicina esportiva (Nunes, 2015). 

Além do caráter não invasivo, a saliva apresenta a fração livre de alguns hormônios  

de interesse em análises esportivas. O cortisol é um hormônio glicocorticoide 

produzido no córtex da glândula adrenal em resposta ao hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH). Ele exerce ações anti-inflamatórias, contribui no 

funcionamento do sistema imune, estimula a lipólise, gliconeogenese e proteólise. 

(Bueno, Gouvêa 2011). Sendo um hormônio de stress, ele fica responsável por ativar 

respostas de emergência no corpo para auxiliar respostas físicas aos problemas e 



exaustão, elevando a pressão arterial e a glicose no sangue, proporcionando energia 

muscular. Simultaneamente o cortisol diminui as funções de recuperação e renovação 

tecidual para que o organismo seja direcionado para o catabolismo, principalmente 

quando levamos nosso corpo a atividades físicas de grande intensidade ou longa 

duração (Bueno, Gouvêa 2011). O aumento dos níveis circulantes de uréia no plasma 

e na saliva de atletas pode indicar o aumento da proteólise muscular ou aumento do 

consumo de proteínas na dieta (Chicarro, 1999). 

Recentemente outro biomarcador salivar relacionado ao estresse tem sido aplicado 

ao esporte. A utilização da alfa amilase salivar (AAS) como biomarcador de estresse 

é observada quando o exercício físico é levado à exaustão, onde conseguimos 

observar seus níveis aumentando na mesma proporção do lactato sanguíneo.  Neste 

contexto, a determinação da atividade enzimática da AAS, pode ser um método não 

invasivo promissor para avaliação da performance no exercício (Chicharro, 1999). 

OBJETIVO 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o comportamento do cortisol, alfa 

amilase salivar e ureia em amostras de saliva coletadas antes e após uma partida de 

futebol categoria sub-20. 

METODOLOGIA 

Foram coletadas amostras de saliva de 17 jogadores de futebol (17 ± 1 anos), do sexo 

masculino, antes e imediatamente após uma partida de futebol categoria sub-20. A 

dosagem de cortisol salivar foi realizada através da metodologia de ELISA do tipo 

competitivo (DBC-ELISA) com leitores de microplaca da marca BIOTEK. A dosagem 

de uréia e a atividade da enzima alfa amilase salivar foi determinada pelo kit α-

AMILASE Gal G2 (Laborlab®) e lidas em analisador bioquímico Sinnowa SX 3000. 

DESENVOLVIMENTO 

A coleta de saliva foi realizada antes do início da partida de futebol na concentração 

e logo após o final do jogo em 17 jogadores da categoria sub 20. Antes e após cada 

coleta os atletas foram pesados em balança digital. Antes da coleta de saliva, os 

jogadores foram orientados a fazer o enxague bucal e segurar 2 minutos de saliva na 

boca, para obter um volume de saliva adequado para a realização dos testes. A saliva 

foi coletada em tubos esterilizados e em seguida armazenados em tubos de 



Eppendorfs para o armazenamento em isopor com gelo para transporte ao laboratório. 

Antes das análises a saliva foi centrifugada a 3500g por 15 minutos e posteriormente 

o sobrenadante foi utilizado na análise de cortisol, ureia e alfa amilase salivar. O soro 

controle foi utilizado para avaliar o coeficiente de variação analítica dos ensaios. O 

teste t de Student para amostras pareadas foi aplicado para testar a diferença entre 

os valores encontrados antes e após a partida. O nível de significância foi p < 0,05. 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos 

(CAAE:47669515500005632). 

RESULTADOS 

O volume de saliva diminui significativamente após a partida (1,2 ± 0,7 mL) comparado 

aos valores em repouso ( 2,8 ± 1,4 mL) p <0,05. 

Figura 1 Peso dos atletas antes e após a partida. 

 

p<0,05 em relação ao peso antes da partida. 

Figura 2. Atividade da alfa amilase salivar antes e após a partida. 

 

*p<0,05 em relação à atividade antes da partida 

* 



Figura 3. Concentração de cortisol salivar antes e apos a partida 

 

*p<0,05 em relação à atividade antes da partida 

Figura 4. Concentração de uréia salivar antes e após a partida 

 

*p<0,05 em relação à atividade antes da partida 

As Figuras 2, 3 e 4 mostram que a concentração salivar de cortisol (21,6 ± 8,0ng/mL), 

uréia (25,7 ± 3,0mg/dL) e atividade da alfa amilase (135, ± 46,0 U/mL) aumentou 

significativamente em comparação aos valores basais: cortisol (42,3 ± 17,3 ng/mL), 

uréia (45,0 ± 29,0 mg/dL) e alfa amilase (328,0 ± 70,0 U/mL) p < 0,05. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados deste estudo mostram que o monitoramento de cortisol, uréia e alfa 

amilase em amostras de saliva foi  capaz de detectar alterações agudas relacionadas 

ao exercício físico. Estes parâmetros podem ser utilizados para monitorar o desgaste 

físico, implementar estratégias nutricionais de suplementação e preservar a 

integridade dos atletas através de um método não invasivo. 
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