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RESUMO

TEIXEIRA, A. M.; RA
AMA, L. Exercício
E
e imunidade
e: Uma bre
eve revisãoo. Brazilian Journal off
ogia do exercício rep resenta um
ma área de
e
Biomotricitty. v. 6, n. 4, p. 222--235, 2012.. A imunolo
investigaçã
ão relativam
mente recen
nte, mas qu
ue tem cresc
cido expone
encialmentee nos último
os 30 anos,,
o que dem
monstra o interesse que
q
a inve stigação ne
esta área tem
t
despe rtado na comunidade
c
e
científica e desportiva
a. A constattação peloss atletas, tre
einadores e médicos dde equipes desportivas
d
s
de que alg
guns atletass pareciam ter
t mais inffecções, no
omeadamen
nte do tractoo respiratórrio superior,,
durante a época de
e treino, de
eterminaram
m o interes
sse nesta área do ssaber. Vário
os estudoss
ógicos parecem confirm
mar que du
urante o treino intenso e após evventos comp
petitivos de
e
epidemioló
longa dura
ação, os atle
etas de end
durance estã
ão mais sus
sceptíveis às
à infecçõess do tracto respiratório
o
superior. V
Vários estu
udos indica
am que o exercício prolongado
p
pode resuultar numa supressão
o
temporária
a da respossta imunitária. Por ou
utro lado, o exercício moderado regular pa
arece estarr
associado a uma me
elhoria da fu
unção imun
nitária e a uma
u
reduçã
ão na incidêência de infecções do
o
piratório sup
perior quand
do compara
ado com um
m estilo de vida sedenttário. Este artigo tenta
a
tracto resp
fazer um a
apanhado dos
d
principais efeitos do exercíc
cio, quer ag
gudo, quer crónico, so
obre várioss
componentes do sistema imu
unitário, e de como
o estas alterações podem inffluenciar a
susceptibilidade às infecções.
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Palavras-ch
have: exerrcício agud
do, exercíccio crónico
o, sistema imunitário,, infecções
s do trato
o
respiratório
o superior.

A imunolo
ogia do exxercício é uma
u
área relativamente recente
e no domíínio das Ciências
C
do
o
Desporto, mas o interesse na promoção da
a saúde e a mensage
em de que o exercício
o faz bem à
o o interess
se dos invesstigadores por
p esta áre
ea.
saúde têm aumentado
q
a práttica regularr de exercíício moderaado parece
e reduzir a
Vários esttudos têm mostrado que
susceptibilidade à do
oença, nom
meadamente
e às infecç
ções do tra
acto respiraatório superrior (ITRS),,
quando comparada com um estilo de vida sede
entário (MA
ACKINNON
N, 2000; NEIMAN
N
e
PEDERSO
ON, 1999; NIEMAN
N
199
90).
No entanto
o o efeito do
d exercício sobre o sistema im
munitário está dependeente da inte
ensidade e
duração d
do estimulo
o aplicado o que pod
derá, em fu
unção da dose, prom
mover dificu
uldades de
e
adaptação
o e resultar numa
n
maior susceptibiilidade às IT
TRS, se o sistema
s
imuunitário não apresentarr
níveis de resposta adequados.
a
No limite isto poderá
á levar a situações
s
dee “overtrain
ning”, onde
e
ões recorrentes e ccansaço ge
eneralizado são sintoomas frequ
uentemente
e
episódios de infecçõ
relatados.
âneo a utiliz
zação de ca
argas com intensidade e/ou volum
me de exerc
cícios muito
o
No treino ccontemporâ
elevados, bem como,, a grande pressão co
ompetitiva, poderão
p
estar no centtro de mal adaptações
a
s
neste dom
mínio, com consequê
ências para
a a saúde dos praticantes (HA
ALSON et al., 2003;;
GLEESON
N et al., 1999; GLEESO
ON et al., 19
995; MACK
KINNON, 1997). Não fooi, no entantto, possívell
estabelece
er quais as consequên
c
cias reais d
das interacç
ções entre o sistema im
munitário, o exercício e
a susceptib
bilidade às infecções (GLEESON et al., 2004
4).
Este quad
dro de inde
efinição justifica a con
ntinuação da
d investigação nestee campo, de
d modo a
clarificar d
de que form
ma o exercício influen cia o sistem
ma imunitário, tanto nnos seus co
onstituintess
como na ssua função
o e de que
e modo pod
de determinar a maio
or ou menoor susceptibilidade àss
infecções.

Exercício
o físico e a susceptiibilidade à
às itrs: teo
orias expliicativas
Na literatura encontra
amos 3 mod
delos que te
entam expliicar a relaçã
ão entre o eexercício e a maior ou
u
de às infec
cções do trracto respirratório supe
erior. Um ddeles foi prroposto em
m
menor sussceptibilidad
1994 por David Niem
man (1994) e denomin
nado de Mo
odelo da curva em “JJ”. Este pro
opõe que a
ntre a intenssidade/volume do exerrcício e o risco de apa
arecimento de infecções segue o
relação en
desenho d
de uma curvva em J (fig
gura 1). De acordo com
m este modelo a práticca regular de
d exercício
o
físico leva
aria a um menor risco de contrracção de ITRS quan
ndo compaarado com o de uma
a
população sedentária
a. Por outro
o lado, o e
exercício prolongado de alta inteensidade ou
o períodoss
prolongado
os de treino
o intenso es
stariam asso
ociados a um
u maior ris
sco de contrracção de IT
TRS.
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O modelo é sustentad
do em estud
dos, na sua
a maioria de
e carácter epidemiológ
e
gico, que re
elacionam a
e do exercíício ou padrrões de actiividade físic
ca com o nú
úmero de IT
TRS. Num estudo
e
com
m
intensidade
36 mulherres jovens, moderadamente ob
besas (BMI~28kg/m2)), Nieman (1990) mo
ostrou que
e
aquelas qu
ue tinham seguido
s
um
m programa de exercíc
cio físico durante 15 seemanas de 45mins de
e
caminhada
a (60% da frequência
a cardíaca de reserva
a) durante 5 dias porr semana, tinham um
m
número significativam
mente meno
or de dias com sintomas de ITRS quandoo comparad
das com o
dentário. Em
mbora o nú
úmero de IT
TRS reporta
ado pelos ddois grupos tenha sido
o
grupo de ccontrolo sed
semelhante a gravida
ade e dura
ação dos s intomas foii maior no grupo de ccontrolo. Num
N
estudo
o
m mulheres
s idosas (id
dades entre
e os 65 e 85 anos), a incidênciia de ITRS
S
semelhante, mas com
m período de
d 12 sema
anas, duran
nte o Outon
no, no grup
po que faziaa exercício moderado,,
durante um
1h30mins por dia, foi de 8%, en
nquanto que
e no grupo que fazia caminhadas
c
s de 45mins , 5 vezess
na, foi de 21% enquan
nto que no grupo sede
entário a inc
cidência dee ITRS ating
giu os 50%
%
por seman
(NIEMAN e
et al., 1993). Um estud
do mais reccente (KOST
TKA et al., 2000)
2
mosttrou que num
m grupo de
e
61 homenss e mulhere
es com idad
des compre
eendidas en
ntre 66 e 84 anos, seguuidos duran
nte um ano,,
o número e a duraçção dos episódios de ITRS esta
avam invers
samente coorrelacionad
dos com o
energético diário. Do outro
o
lado d
da curva enc
contra-se a relação enntre o exercício intenso
o
dispêndio e
nesta área
prolongado
o e a maio
or susceptib
bilidade àss ITRS. Os estudos efectuados
e
a envolvem
m
geralmente
e atletas de
e desportos
s de endura
ance, o que
e não quer dizer que atletas env
volvidos em
m
modalidades em que predomina
a o treino da
a força ou sprints seja
am menos susceptíveis às ITRS..
o for muito intenso e não
n houver tempo suficiente de re
ecuperaçãoo entre sess
sões, estess
Se o treino
atletas têm
m um risco
o semelhan
nte de con
ntrair ITRS aos atleta
as de enduurance. Do
ois estudoss
importante
es que qua
antificaram a incidênciia de episó
ódios de IT
TRS em atlletas após maratonass
(NIEMAN et al., 199
90; PETER
RS e BAT
TEMAN, 19
983) mostra
aram que a participa
ação numa
a
competição
o de endurance estava associa
ada a um aumento
a
do
o risco de contracção
o de ITRS..
Estudos m
mais recente
es envolven
ndo outras m
modalidade
es, nomeadamente a nnatação (GL
LEESON ett
al., 1999), a orientaçã
ão (LINDE,, 1987) e o futebol (BURY et al.,, 1998) obsservaram uma relação
o
des volume
es de treino e competiçções e a inc
cidência de episódios dde ITRS.
entre grand
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Este mode
elo sugere então um aumento d
da vigilância
a do sistem
ma imunitárrio, quando se pratica
a
exercício ccom intensid
dade moderada e uma
a diminuição
o dessa me
esma vigilânncia em con
nsequência
a
de exercício muito inte
enso e volu
umoso (NIE MAN, 2000
0; MACKINN
NON, 1997)).
O segundo
o “Janela Aberta” foi proposto por Perderrson e Ullm
o modelo denominad
d
m (1994) e
defende que o sistem
ma imunitárrio melhora após a rea
alização de
e exercício físico mode
erado, mass
que o exerrcício físico intenso de longa dura
ação induz imunosupre
i
essão por u m período que pode irr
de 3 a 72 horas (NIE
EMAN, 2000
0). Seria du
urante este período qu
ue as bactéérias e os vírus
v
teriam
m
uma janela
a de oportunidade para
a entrar no organismo
o aumentand
do o risco dde infecção
o. Em teoria
a
uma depre
essão crón
nica da função imunitá
ária poderiia surgir du
urante perííodos de trreino muito
o
intensos e sem temp
po suficiente
e para a re
ecuperação
o da função
o imunitáriaa entre as sessões
s
de
e
treino. Em
mbora exista
am vários estudos
e
que
e mostram uma dimin
nuição na hhabilidade das
d célulass
imunitáriass responderrem a desaffios após a realização de exercíciio físico exttenuante (P
PEDERSON
N
e HOFFMA
AN-GOETZ
Z, 2000), um
ma relação d
directa entre
e a diminuiç
ção da funçção imunitárria in vivo e
subsequen
nte episódio
os de infecç
ção não foi a
ainda estab
belecida.
Um terceirro modelo denominado
d
o “Neuroen
ndócrino” (S
SMITH et al., 1990) prropõe uma explicação
o
fisiológica para a rela
ação existe
ente entre a prática de
e exercício intenso e a incidência de ITRS
S
apoiada n
na resposta
a neuroend
dócrina. O exercício moderado
o desencaddeia a libe
ertação de
e
hormonas imunoestiimuladoras,, tais com
mo a horm
mona do crescimentto, a prollactina, ass
as estimula doras do sistema imunitário. Quaando a intensidade do
o
endorfinass/encefalinas e citocina
exercício u
ultrapassa um valor crítico,
c
o ra mo imunos
ssupressor do eixo hippotalâmico--pituitário é
activado co
om a liberta
ação de horrmonas imu
unossupress
soras, como
o as catecoolaminas, o cortisol e a
ACTH (MA
ACKINNON
N, 1997). As
s catecolam
minas seria
am mediado
oras dos effeitos provo
ocados noss
linfócitos n
na resposta
a ao exercício intenso , nomeadamente na actividade
a
ddas células
s NK e nass
funções da
as células T (PEDERSON e TOFT
T, 2000).
Estes mod
delos apressentados com
c
o obje
ectivo de explicar a resposta im
munitária sis
stémica ao
o
exercício a
agudo e cró
ónico, são incapazes de explicar em exclusivo os meecanismos envolvidos..
m estar psiicológico, a
Além disso
o, outros fa
actores tais como o esstatuto nutriicional do atleta,
a
o bem
temperaturra ambiente
e, a poluiçã
ão e a expo
osição aos patogénios
p
podem tam
mbém contriibuir para a
relação entre o exercíício e o risc
co de infecçção.

Resposta
a imunitárria ao exerrcício físic
co agudo
A resposta
a imunitária
a a uma sessão de e
exercício é caracteriz
zada por um
ma leucociitose iniciall
(KOCH, 20
010) devido
o a um proc
cesso de de
esmarginaliização das células do endotélio vascular
v
de
e
vários órgã
ãos como o fígado, o baço, os pulmões e o tecido muscular
m
acctivo, para a corrente
e
sanguínea
a. A magnitu
ude da leuc
cocitose dep
pende da in
ntensidade, duração e tipo de exe
ercício bem
m
como do g
grau de fitne
ess de quem
m o realiza (BLANNIN et al., 1996
6). Para o eexercício co
om duração
o
inferior a u
uma hora o grau de leucocitose depende essencialme
e
ente da inteensidade do exercício
o
sendo que
e o exercício exaustivo
o breve po
ode levar a uma duplic
cação do nnúmeros de
e leucócitoss
circulantess (FIELD et al., 1991). Um segund
do pico gera
almente oco
orre 2 a 4 hhoras após o exercício
o
e é devid
do à entrad
da na corrrente sang
guínea de neutrófilos libertados pela med
dula óssea,,
provavelmente respondendo a uma elevaçção dos nív
veis de corrtisol sanguuíneos após exercício
o
ose produzida pelo exercício de eendurance prolongado
o
intenso (GABRIEL et al., 1992) . A leucocito
CHINDA ett al., 2003;;
or magnitud
de do que a produzid a pelo exe
ercício curto
o intenso (C
é de maio
SUZUKI ett al., 2003) e é devida à sobrepo
osição do effeito da des
smarginalizaação leucocitária e da
a
entrada de
e novos neu
utrófilos pro
ovenientes da medula óssea na corrente saanguínea. A libertação
o
de cortisol promovida
a pelo exe
ercício leva também a uma diminuição no número de linfócitoss
os (linfocito
openia) que
e ocorre cerca de 30 a 60m
min pós eexercício e é devida
a
sanguíneo
principalme
ente a uma
a diminuição no núme
ero de células NK, linfó
ócitos T e B. Esta linffocitopenia,,
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que pode e
estar ainda presente durante vária
as horas ap
pós o exercício é depe ndente da intensidade
i
e
deste (NEIIMAN et al.,, 1994).
A libertaçção de IL--2 e IFN-γ pelos li nfócitos T CD4+ e CD8+ apóós estimullação com
m
fitohemaglutinina (PHA) parece diminuir
d
apó
ós o exercíc
cio intenso (2h30m de cicloergóm
metro a 65%
%
ax), não ha
avendo alte
eração na p
produção de
d IL-4 (LA
ANCASTER
R et al., 200
05). Várioss
do VO2ma
estudos re
eferem também um decréscimo na prolifera
ação linfocitária T meediada por mitogénioss
após o exe
ercício prollongado de alta intenssidade (HEN
NSON et al.,
a 1999) m
mas estes estudos não
o
tiveram em
m conta o facto
f
de qu
ue a proporrção dos diferentes tip
pos de leuccócitos presentes nass
amostras d
de sangue periférico
p
muda
m
após o exercício e que estes
s resultadoss podem ser devido ao
o
facto de e
existir uma
a menor prroporção de
e células T capazes de responnder ao es
stimulo nass
amostras e
estudadas. De facto um
m estudo m
mais recente
e (GREEN e ROWBOT
TTOM, 200
03) mostrou
u
que a expa
ansão das células CD4+ e CD8+ estava dim
minuída após
s exercício (60min de corrida em
m
tapete a 95% do limiar ventilató
ório) devido a um aum
mento na tax
xa de mortee celular em
m cultura e
o a uma dim
minuição da capacidade
e de divisão
o celular.
não devido
Tanto o e
exercício agudo
a
moderado, carracterizado geralmente por tareefas com intensidade
i
e
compreend
dida entre 50
5 a 60% do VO2maxx, como o exercício in
ntenso, caraacterizado por tarefass
cuja intensidade requ
uerida supe
era 60 a 65
5% do VO2max,
m
não pa
arecem afecctar signific
cativamente
e
o número de linfóccitos B circ
culantes. In
ntensidades
s muito altas de exxercício pa
arecem serr
as para in
nduzir mud
danças no número de
d células B circulaantes pois aumentoss
necessária
significativos foram observados
s imediata mente apó
ós 6min de remo à máxima intensidade
i
e
98) e após um teste m
máximo até à exaustão em tapette rolante (FRY et al.,,
(NIELSEN et al., 199
ão e produç
ção de imun
noglobulina
as plasmátic
cas tanto aapós o exerrcício breve
e
1992). A cconcentraçã
como prolo
ongado não
o parecem ser
s afectada
as significattivamente.
Em relação
o aos neutrrófilos, vário
os estudos mostraram
m que a exe
ecução de eexercício breve leva a
um aumen
nto do núm
mero de neu
utrófilos, qu
ue é depen
ndente da intensidadee do exercíc
cio (PYNE,,
1994). Por exemplo, durante exercício
e
de
e alta inten
nsidade com
m a duraçãão de apen
nas 60s, o
número de
e neutrófiloss aumenta e atinge um
m pico 15min
n após o ex
xercício (GA
ABRIEL et al.,
a 1992). A
quimiotaxia
a e a adessão dos neu
utrófilos às paredes endoteliais
e
não
n pareceem ser afec
ctadas pelo
o
exercício m
moderado (ORTEGA et al., 199
93) ou mesmo pelo ex
xercício inttenso breve
e exaustivo
o
(LEWICKI et al., 198
87; RODRIG
GUEZ et al ., 1991). Estudos maiis recentes mostraram
m que apóss
uma mara
atona existe
e um aum
mento na p
percentagem
m de neutrrófilos envoolvidos na fagocitose
e
enquanto q
que a capa
acidade fago
ocítica de ccada neutró
ófilo estava reduzida (C
CHINDA ett al., 2003)..
No exercíccio agudo sub-máxim
mo a capaccidade fago
ocítica dos neutrófiloss circulante
es também
m
aumentou,, sendo qu
ue os indivíduos trein ados têm uma capac
cidade fagoocítica men
nor quando
o
comparado
os com ind
divíduos nã
ão treinadoss (BLANNIN et al., 1996). Altera
rações na capacidade
c
e
oxidativa dos neutró
ófilos parec
cem estar dependenttes da inte
ensidade ddo exercício, estando
o
minuída ap
pós uma m
maratona ou
u exercício em ciclo ergómetro a 80% do
o
significativamente dim
e al., 2003
3; SUZUKI et al., 20
003) mas aumentando
a
o após ex
xercício em
m
VO2max (CHINDA et
metro a 50%
% do VO2ma
ax (DZIEDZ IAK, 1990 ).
cicloergóm
O número
o de monó
ócitos circu
ulantes tam
mbém aum
menta após
s o exercíício sendo que esta
a
monocitose
e não parecce depende
er da intenssidade do exercício (GA
ABRIEL et al., 1992). O efeito do
o
exercício ssobre a fun
nção monoc
citária pare
ece depender da inten
nsidade desste. Assim o exercício
o
agudo moderado aum
menta a ad
desão , qui miotaxia e fagocitose dos monóócitos enqua
anto que o
breve até à exaustão não
n parece ter efeitos sobre a fun
nção monoccitária (WOODS et al.,,
exercício b
2000).
ão às célula
as NK, o se
eu número aumenta muito,
m
valores na ordeem dos 55
5% a 480%
%
Em relaçã
L et al.,1992
2; HOFFMA
AN-GOETZ et al., 1990
0), depende
endo da inttensidade do
d exercício
o
(GABRIEL
e rapidam
mente com picos regis
stados logo
o após o final
f
do exercício, segguido de uma
u
rápida
a
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recuperaçã
ão (GABRIE
EL et al., 19
992). O efe
eito do exercício intens
so na funçãoo citolítica das
d célulass
NK parece
e ser bifásicca, com um aumento in
nicial seguid
do de uma redução prrovavelmente devido a
uma aume
ento do nível de prosttaglandinas libertadas pelos mon
nócitos 1h300-2h após o exercício
o
intenso, e//ou devido à supressão da liberta
ação de IL-2
2 (que estim
mula as céllulas NK) devido a um
m
aumento d
da secreção
o do cortiso
ol após o e
exercício (M
MCFARLIN et al., 20004; SHEPHA
ARD et al.,,
1994).
ão à resposta das cittocinas ao exercício observa-se
e que a ILL-1 tende a aumentarr
Em relaçã
rapidamen
nte indepen
ndentementte da inten
nsidade do
o exercício
o, enquantoo a IL-2 diminui
d
em
m
qualquer tiipo de exerccício. As co
oncentraçõe
es plasmátic
cas de IL-6, IFN-α e γ elevam-se igualmente
e
com o exe
ercício e o TNF-α
T
responde em de
ependência
a das carac
cterísticas dda tarefa se
endo inibido
o
pela IL-6 (T
TODO BOM
M e MOTA PINTO, 200
07). Aumen
ntos nas con
ncentraçõess de IL-8, IL
L-10, IL-1ra
a
e MIP-1 foram também
m reportado
o após exerrcício de en
ndurance (S
SUZUKI et aal., 2003).
O papel da
a IL-6 na ressposta ao exercício
e
físsico tem me
erecido gran
nde importâância recon
nhecido que
e
é o seu pa
apel modela
ador ergogénico e por sser produzid
da pelo músculo esqueelético em movimento.
m
.
Na verdad
de esta citocina aumen
nta a glicog
génese hep
pática e rev
vela capaciddade de intteragir com
m
diversos te
ecidos impllicados na actividade física nomeadamente
e os tecidoss hepático e adiposo,,
melhorand
do o perfil lipídico
l
na mobilização
o metabólic
ca, aumenttando a se nsibilidade à insulina,,
baixando a tensão artterial e dese
empenhand
do um pape
el anti-inflam
matório muitto importan
nte. Embora
a
a IL-6 seja
a uma citociina inflamattória acaba por ter um
m papel conttrário muitoo importante
e sobretudo
o
na inibição
o do TNF-α (PEDERSE
EN, 2000). A IL-8 é ind
duzida por outras citoccinas inflam
matórias e é
responsável pela quimiotaxia em
m relação a
aos neutróffilos no perríodo de reccuperação, sendo um
m
importante
e estimulado
or do recrutamento de células pro
ogenitoras da
d medula óóssea. Um conjunto
c
de
e
citocinas p
pró-inflamattórias ao ag
girem sobre
e o sistema neuroendó
ócrino, estim
mulam a lib
bertação de
e
hormonas que vão ag
gir de forma
a anti-inflam
matória. Porr exemplo, o cortisol e adrenalina
a estimulam
m
o de IL-10 e IL-4 que agem
a
sobre
e os Th, pro
otegendo o atleta da pprodução ex
xcessiva de
e
a produção
citocinas p
pró-inflamató
órias.
Muito aten
nção tem sido també
ém dada à imunidad
de humoral ao nível das muco
osas, maiss
concretamente ao esstudo do efe
eito do exe
ercício físico
o sobre a concentraçã
c
ão de IgA salivar,
s
poiss
esta imuno
oglobulina é considera
ada um dos factores mais
m
importa
antes na priimeira linha
a de defesa
a
contra os patogénioss presentes
s nas supe
erfícies das
s mucosas, Incluindo a mucosa
a do tracto
o
respiratório
o superior (GLEESON
N e PYNE, 2000). A concentração de imunnoglobulina
as salivaress
depende d
do número de
d células B locais, da
a quantidad
de de imuno
oglobulinass produzidas
s e da taxa
a
de secreçã
ão salivar. A vasocons
strição loca
al durante o exercício vigoroso
v
poode limitar a migração
o
de células B do plasm
ma para a mucosa
m
oral e reduzir a quantidade
e de imunogglobulinas secretadas.
s
.
A secreção
o de IgA sa
alivar está também
t
sujjeita a um ritmo circad
diano, apreesentando um
u pico em
m
o cerca do meio-dia e mantendo-jejum apóss o acordar,, diminuindo
o ao longo d
da manhã estabilizand
e
se constan
nte até cercca das 20h.. Este aspe
ecto tem que ser tido em
e conside ração, uma
a vez que a
diminuição
o da concen
ntração de IgA poderá
á ser causa
ada, não pelo exercíccio, mas sim
m pela sua
a
variação diurna. Um aumento
a
sig
gnificativo d
da concentração de IgA
A salivar noo período de
e manhã foii
observado
o em ciclista
as bem trein
nados, esta bilizando às
s 12:30h. Em
E relação à taxa de secreção de
e
IgA salivarr, verificou-sse uma dim
minuição às 10:30h, atingindo a es
stabilidade às 12:30h (WALSH ett
al., 2002).
De um mo
odo geral sessões
s
de
e exercício moderado
o não parecem altera r significatiivamente a
concentraçção e a taxxa de secre
eção da IgA
A salivar (R
REID et al., 2001) enquuanto que o exercício
o
intenso e p
prolongado leva a uma
a diminuição
o destas (GLEESON E PYNE, 20000). A respo
osta da IgA
A
salivar é de
ependente da intensidade e duraçção do exercício e pod
de ter uma rresposta biffásica, com
m
um aumen
nto inicial seguido de uma diminu
a de 1h a 2h
2 após o exercício (NEHLSEN-uição cerca
CANNARE
ELLA et al.,, 2000; TEIXEIRA et a
al., 2006). Resultados
R
por nós obbtidos mostram que a
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resposta d
da IgA salivar depende
e do tipo de
e exercício realizado. Assim
A
apóss um teste de
d Wingate
e
assiste-se a um ligeiro
o aumento na concenttração e tax
xa de secreção da IgA salivares seguidos
s
de
e
nuição 1h30
0min após o exercício
o começando depois os valoress a recuperrar para oss
uma dimin
níveis iniciais do pré-exercício. Quando
Q
oe
exercício efe
ectuado é um
u teste dee Luc-Légerr assiste-se
e
minuição do
os valores de IgA sal ivares que persiste até 2h30minn após o exercício.
e
A
a uma dim
recuperaçã
ão é pois mais
m
lenta quando com
mparada com
m a do teste de Wingaate, um testte breve de
e
30s (TEIXEIRA et al., 2006). Vinte e quatrro horas de
epois os valores de IgA
A salivar voltavam ao
o
normal.

Os estudo
os existenttes com exercício
e
m
moderado crónico,
c
sã
ão predom
minantementte estudoss
realizados em populações idos
sas, pelo q
que os dad
dos existen
ntes em reelação ao impacto do
o
ular no sisstema imun
nitário se referem esssencialmen
nte a esta
a
exercício físico moderado regu
MA, 2004). Estudos qu
ue avaliam a resposta imune de idosos que
e
população (KOHUT E SENCHIM
exercício re
egularmente e a com
mparam co
om a de id
dosos sedeentários su
ugerem um
m
praticam e
aumento d
da actividad
de celular das
d células NK nos ido
osos activo
os (NIEMAN
N et al., 1993), e uma
a
maior conccentração de
d células NK
N CD16+CD
D56+ (YAN et al., 2001). O declíniio na função
o fagocítica
a
dos neutró
ófilos devido
o à idade erra também a
atenuada pela prática de exercícioo moderado
o.
O impacto
o da particcipação em programa
as de exerc
cício físico na respossta das cé
élulas T ao
o
mitogénioss tem sido também av
valiada, e u
um aumento da prolife
eração linfoocitária em resposta à
PHA e ao
o mitogénio
o de Pokew
weed (PW M) foi repo
ortado (SH
HINKAi et aal., 1998) quando se
e
comparou um grupo de
d idosos corredores
c
rrecreaciona
ais com um grupo de ssedentários
s. Um outro
o
marcador que pode fornecer in
nformações sobre a actividade
a
dos
d
linfócitoos é a exp
pressão do
o
a IL-2 (CD2
25), que dim
minui com a idade (VA
ALLE et al., 2004). Um
m estudo observou que
e
receptor da
as células T de mulh
heres idosas activas ti nham maio
or expressã
ão do CD255 quando comparadass
OHUT e SEN
NCHINA, 20
004).
com um grrupo menoss activo (KO
Mais relevvantes fisio
ologicamentte são os estudos qu
ue avaliam o efeito dda condição
o física na
a
in vivo. Nu
resposta im
mune aos antigénios
a
um estudo com
c
idosos
s que praticcavam exerrcício físico
o
regularmen
nte verifico
ou-se que este
e
grupo,, após imunização, prroduzia maaiores quan
ntidades de
e
anticorpos anti-influen
nza IgG e Ig
gM quando comparado
o com grupos menos aactivos ou sedentários
s
s
ação entre a melhoria da
d resposta
a
(KOHUt et al., 2002). Num outro estudo, verrificou-se uma associa
ensibilidade retardada, que reflectte a capacid
dade das células
c
T pro
roliferarem e migrarem
m
de hiperse
em respossta a um an
ntigénio, e o exercício
o (SMITH et
e al., 2004). Estes esstudos suge
erem que a
resposta imunitária aos
a
antigén
nios pode estar aume
entada nos
s idosos quue praticam
m exercício
o
nte.
regularmen
Vários esttudos têm avaliado o impacto de progra
amas de exercício
e
fífísico em citocinas
c
e
marcadore
es inflamató
órios. Estes
s marcadore
es têm sido
o associado
os a várias doenças crrónicas taiss
como a d
diabetes, a obesidade
e, as doençças cardiov
vasculares, incluindo a aterosclerose, e a
hipertensã
ão (TRACY, 2003). Es
studos epid
demiológico
os revelam (FORD, 20002) uma associação
o
inversa en
ntre os níveis de activid
dade física e a concentração da Proteína C
C-reactiva (P
PCR). Num
m
estudo porr nós realizzado em ido
osos que sseguiram um
m programa
a de exerccício físico de
d carácterr
aeróbio e o
outro de ressistência, durante
d
16 ssemanas, verificou-se
v
eis de PCR
R
uma reduçção nos níve
sanguínea
a mais acentuada no grupo que re
ealizou o ex
xercício aeróbio, bem ccomo uma associação
o
inversa entre o índice
e de massa corporal e a concentrração de PC
CR (MARTIINS et al., 2010).
2
Num
m
do, 3 mese
es de exerc
cício de resiistência lev
varam à dim
minuição daa expressão
o do mRNA
A
outro estud
do TNF- no músculo (ESPAt, 1994). O tre
reino de res
sistência po
oderia atenuuar a perda
a de massa
a
associada à idade, um
ma vez que níveis eleva
ados de TN
NF- pareceem estar re
elacionadoss
muscular a
com esta perda. Várrios estudo
os mostram
m uma redu
ução em marcadores
m
inflamatórios após o
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aumento d
do exercício
o físico regu
ular (PETER
RSEN e PE
EDERSEN, 2005) senddo que os efeitos
e
anti-inflamatórios do exerccício prolongado pareccem ser mediados por uma reduçãão na gordu
ura viscerall
u ambientte anti-infla matório apó
ós cada ses
ssão de exeercício.
e o apareccimento de um
O envelhe
ecimento esstá também
m associad
do a uma menor
m
prod
dução das citocinas tipicamente
t
e
produzidass pelos linfó
ócitos Th1 (IL-2 e IFN
N- ) e a um aumento
o das citociinas produz
zidas peloss
equilíbrio Th1/Th2
linfócitos T
Th2 (IL-4) le
evando à altteração do e
T
e a um predom
mínio das re
espostas do
o
tipo humorral mediada
as pelos lifócitos Th2.. Um dos poucos
p
estu
udos existeentes sobre este tema
a
com popu
ulações ido
osas mostrou que id osos treina
ados (exerrcício de eendurance moderado))
possuíam um maior número de
d células Th1 (IFN- +CD4+) do
o que os idosos não
o treinadoss
(BRUUNSG
GAARD et al., 1999) não
n tendo ssido encontrradas difere
enças entree os grupos no número
o
+
+
de células Th2 (IL4 CD4
C
). Um estudo maiis recente de
d Shimizu e colaboraadores (200
07) mostrou
u
e exercício combinado
c
com a durração de 6 meses levaava a um aumento
a
no
o
que um prrograma de
+
+
+
+
+
número de
e células CD4
C
, CD4 CD28 e INF- CD4
4 , enquantto que o nnúmero de células IL-+
+
4 CD4 nã
ão sofria altterações. No
N grupo de
e controlo não
n se regis
staram alteerações. Assim parece
e
que o exerrcício físico
o crónico moderado esstimula a re
esposta med
diada por ccélulas Th1, levando a
uma diminuição do rissco de infec
cções e de d
doenças au
utoimunes mais
m
prevaleentes nos id
dosos.
O efeito do
o exercício físico na produção
p
de
e anticorpos
s tem também sido esstudado, a maior
m
parte
e
de estudoss com popu
ulações idos
sas incidind
do sobre a produção
p
de anticorpoos após imu
unização ou
u
sobre a prrodução de IgA salivarr. Vários esttudos têm documentad
d
do um aum
mento da co
oncentração
o
e da taxa d
de secreção
o de IgA sa
alivar em id osos após programas de treino ccom durações que vão
o
desde as 16 semana
as a 1 ano (AKIMOTO
O et al., 200
03; SHIMIZ
ZU et al., 20007; TEIXE
EIRA et al.,,
2008). Asssim sendo, o exercício
o parece s er uma esttratégia ade
equada parra aumenta
ar a função
o
imunitária ao nível da mucosa orral.

Resposta
a imunitárria ao exerrcício físic
co crónico
o intenso
Os efeitoss do treino
o no sistem
ma imunitá rio têm sid
do investigados utilizaando vário
os tipos de
e
metodologia: estudos que com
mparam p arâmetros imunitários
s de atleta
tas com não
n
atletass
(sedentário
os); estudoss longitudin
nais que rep
portam o effeito de um programa dde treino, em
e geral de
e
duração entre 4 a 12
2 semanas, em sujeittos previam
mente sedentários; esttudos longitudinais de
e
curta dura
ação (tipicam
mente de 1 a 3 sema
anas) em que
q
existe um
u períodoo de intens
sificação do
o
atletas já bem
b
treinado
os; estudoss longitudinais que mo
onitorizam pparâmetros imunitárioss
treino em a
ao longo d
de uma épo
oca de treino e comp etição com
m durações que vão doos 4 aos 10 meses e
estudos qu
ue compara
am a função
o imunitária
a de atletas diagnosticados com ““overtraining
g” e atletass
saudáveis..
Em geral, nos estudos comparattivos entre n
número e fu
unção de leucócitos em
m amostras de sangue
e
m
de 24
4h após a última ses
ssão de tre
eino com aamostras co
olhidas em
m
de atletas colhidas mais
os não têm sido encon
ntradas dife
erenças enttre os dois grupos. De
e um modo
o
indivíduos sedentário
c
nos períodos de descanso, os valores obtidoss para os attletas estão
o
geral, nas amostras colhidas
siderados n
normais pa
ara a popula
ação em geeral (NIEMAN, 2000)..
dentro doss valores clínicos cons
Alguns esttudos pareccem sugerir uma peq uena eleva
ação no número de céélulas NK e na acção
o
citolítica de
estas em indivíduos tre
einados (SH
HEPHARD e SHEK,1999).
Em relaçã
ão aos valores de Ig
gA salivar vários estu
udos mostraram que os seus níveis são
o
semelhantes nos atle
etas e não-a
atletas, exccepto quand
do os atleta
as se enconntram em períodos
p
de
e
treino inten
nso (WALSH et al., 2011).
Nos estud
dos longitu
udinais de curta dura
ação efecttuados, dife
erenças em
m vários parâmetross
imunitárioss e endócrinos em rep
pouso, têm sido encontradas apó
ós períodoss de intens
sificação do
o
treino. Porr exemplo, um período
o de 2 sem
manas de trreino intens
sificado em
m triatletas levou a um
m
decréscimo
o de 20% na respostta de desg
granulação dos neutró
ófilos quanddo compara
ada com a
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resposta o
obtida apó
ós o treino
o normal ( ROBSON et al., 199
99). Um ooutro estud
do mostrou
u
+
+
decréscimo
os no ratio
o de linfóc
citos T CD
D4 /CD8 , na proliferação linfoccitária indu
uzida peloss
mitogénioss, na produção de anticorpos e n
na citotoxicidade das células
c
NK (VERDE ett al., 1992)..
Num estud
do mais reccente (LANCASTER e
et al., 2004), 7 ciclistas foram suubmetidos a 6 dias de
e
treino inten
nsificado, se
eguido de 2 semanas de treino de
e recuperaç
ção (menoss de 4h de ciclismo
c
porr
semana) e testados antes, apó
ós o treino intensifica
ado e após o períodoo de recupe
eração. Oss
resultados obtidos mostraram
m
nuição na percentage
em e no nnúmero de células T
uma dimin
produtorass de IFN-γ, na capacid
dade oxida
ativa dos ne
eutrófilos e na capaciddade prolife
erativa doss
linfócitos a
após o período de treino intensifi cado. De um
u modo ge
eral a imunnidade em repouso foii
afectada a
após os 6 diias de treino
o intensifica
ado, tendo recuperado
o após duass semanas de repouso
o
relativo.
do com jogadores de futebol (MA
ALM et al., 2004), foi possível veerificar, no final
f
de um
m
Num estud
estágio de
e cinco dia
as com tre
einos intenssos, uma diminuição do númerro de células T e B
circulantess. Três sem
manas após o estágio, houve 6 ve
ezes mais atletas
a
com sintomas de
d ITRS do
o
que nas 3 semanas antes
a
do iníc
cio do mesm
mo, tendo os
o autores especulado
e
o que este aumento
a
no
o
número de
e ITRS pod
deria ter es
stado assocciado a um
ma diminuiçã
ão do núm
mero de células T e B
circulantess.
Poucos esstudos longitudinais têm monitorizzado a funç
ção imunitá
ária dos atleetas ao longo de uma
a
época de treino e competição. Um dos m
mais releva
antes, estudou um coonjunto de nadadoress
australiano
os, durante um períod
do de 7 me
eses (GLEE
ESON et al., 1999) em
m preparação para oss
campeona
atos naciona
ais, tendo os
o resultad os revelado
o uma supressão doss níveis de IgA, IgG e
IgM plamá
áticas e IgA
A salivar em
m repouso a
ao longo do
os 7 meses. Além dissso, a conce
entração de
e
repouso da
a IgA saliva
ar no inicio da temporrada mostro
ou uma corrrelação com
m a taxa de infecção,,
sendo posssível, atra
avés de modelos
m
esttatísticos de
d regressã
ão, prever o número
o de ITRS
S
observada
as nos nada
adores atra
avés dos va
alores pré-ttemporada da concen tração de IgA salivar..
o estudo realizado com
m nadadore
es, durante
e um períod
do de 4 meeses, verific
cou-se uma
a
Num outro
diminuição
o gradual das concenttrações de IgA salivarr após o au
umento da intensidade do treino
o
(MACKINN
NON, 1997)). Esta auto
ora sugere ainda que para além da influên cia da intensidade do
o
exercício físico també
ém os factores stressa ntes tais co
omo os psic
cológicos, a mbientais, nutricionaiss
minuição d a concentrração de Ig
gA, principaalmente no
os períodoss
e outros ccontribuem para a dim
competitivo
os. A influê
ência de fa
actores psiicológicos foi
f igualme
ente apontaada como tendo uma
a
relação causal com a ocorrência de ITRS em
m atletas de
e elevado nível
n
compeetitivo (BUR
RNS, 2006).
do realizado
o com pratic
cantes de ffutebol foram
m controlad
dos os níveeis de IgA salivar em 8
Num estud
momentoss distintos durante
d
a época (12 m
meses) tend
do-se observado que o controlo da taxa de
e
p
q
que melhorr se ajustav
va ao compportamento da IgA em
m
secreção ssalivar de IgA, era o parâmetro
função da dinâmica do
d treino e da capacid
dade de ass
sociação à predição daa maior pre
edisposição
o
orrência de
e episódios de infecçã
ão do tracto
o respiratórrio superiorr (ITRS) (FA
AHLMAN e
para a oco
ENGELS, 2005).
do com cicliistas, o núm
mero total d
de leucócito
os, as subpo
opulações T
T, a produç
ção de IL-2,,
Num estud
e a capacidade oxida
ativa dos ne
eutrófilos forram estudados antes e após 6 meeses de tre
eino intenso
o
e competiçção. Os valores pré-ép
poca estava
am todos de
entro dos parâmetros
p
observados
s para uma
a
população controlo saudável.
s
Após
A
os se is meses uma
u
diminu
uição signifficativa no número de
e
linfócitos T CD4+ e CD8+, da produção
p
d
de IL-2 e da
d capacida
ade oxidativva dos neutrófilos foii
encontrada
a (BAJ et all., 1994).
A prática ccontinuada de exercício intenso p
parece favorecer uma maior liberttação das citocinas
c
IL-4, IL-5, e IL-13 identtificadas como estimulladoras do ramo Th2 que por seeu lado pro
omove uma
a
activação preferencia
al dos linfó
ócitos B e consequen
ntemente a maior proodução de anticorposs
OM e MOT
TA PINTO, 2007). O e
exercício in
ntenso conttinuado prooduz lesões
s no tecido
o
(TODO BO

Brazilian Journal of Biomotricity, v. 6, n. 4, p. 222-235, 2012 (ISSN 1981-6324)

Teixeira & Rama: Exeercício e im
munidade

230

Teixeira & Rama: Exeercício e im
munidade

www.b
brjb.com.br

Num estu
udo por nó
ós efectua
ado, monito
orizando 19
1 atletas de Nataçãão Pura Desportiva,
D
,
durante u
uma época
a de treino
o e compe
etição (29 semanas de Setem
mbro a Ab
bril), várioss
parâmetro
os imunitá
ários foram
m estudado
os e o número de ITRS ocorrridas mon
nitorizadass
utilizando diários in
ndividuais.. Os resu
ultados ob
btidos (RA
AMA et al.., 2010) mostraram
m
m
alteraçõess na perce
entagem e número a
absoluto de
e leucócito
os, um deccréscimo no
n número
o
de linfócittos T e cé
élulas NK e um aum ento no número de linfócitos B após um
m primeiro
o
período d
de 6 seman
nas de inc
cremento d
de volume de treino. O númeroo de célula
as CD4+ e
CD8+ que
e expressa
avam o rec
ceptor do I FN-γ (CD4
4+CD119+ e CD8+CD
D119+) dec
cresceu ao
o
longo de todo o pe
eríodo de treino en
nquanto qu
ue o núme
ero de céélulas T re
eguladorass
aumentou
u (TEIXEIR
RA et al., 2010). Ve rificou-se também
t
que os atleetas que tinham tido
o
mais de 3 ITRS durrante a épo
oca de treiino eram os
o que aprresentavam
m um menor número
o
+
++
+
de célula
as T regu
uladoras CD4
C
CD25
5 e um maior nú
úmero de células CD4
C
que
e
expressavvam o receptor do IFN-γ (CD1
119). Um aumento
a
no
n númeroo de célula
as CD126+
(que expressam o receptor da IL-6) nas subpo
opulações T CD4 e CD8 po
ositivas foii
também o
observado após o primeiro incre
emento de
e volume e após um ssegundo in
ncremento
o
na intensidade do treino (corrresponden
ndo à 12ªª semana da época de treino)). Estudoss
sobre o e
efeito da IL-6 em in
ndivíduos ssaudáveis em repou
uso revela ram que a injecção
o
intravenossa de pequ
uenas dos
ses de IL-6
6 recombin
nante (rhIL-6) provoccava um au
umento da
a
sensação
o de fadiga
a, depress
são dos e
estados de
e humor, elevação
e
ddo ritmo cardíaco
c
e
alteração do sono, sintomas semelhant
s
tes aos rep
portados por
p atletas com o sín
ndrome de
e
overtrainin
ng (ROBSON, 2003)).
Em relaçã
ão às célu
ulas NK ve
erificaram-se
e alteraçõe
es significa
ativas nas duas subp
populaçõess
dim
bright
dim
estudadas (NKCD56
6
e NKC
CD56
) com o nú
úmero de células N KCD56
a diminuirr
ós o aumen
nto do volu
ume e da in
ntensidade do
d treino, e o número de célulass
significativamente apó
ntar também
m após este
e período (RAMA
(
et al.,
a 2010, TE
EIXEIRA ett al., 2010)..
NKCD56bright a aumen
brright
As célulass NKCD56
possuem
m um men or capacida
ade citotóxica quandoo comparad
das com ass
m
NKCD56dim
, mas uma maior ca
apacidade d
de produçã
ão de citocinas e quim
miocinas re
eguladoras..
Verificámo
os ainda um
ma redução significativva na expre
essão do IF
FN-γR nas ccélulas NKC
CD56dim ao
o
longo da é
época de treino
t
(TEIX
XEIRA et a
al., 2010). Quando
Q
o número dee monócitos
s e célulass
dendriticass foi analisa
ado, verifico
ou-se um d
decréscimo ao longo de
d toda a éépoca de trreino assim
m
como uma
a diminuição
o na expressão da Il-1b
b, Il-6, IL-12
2, TNF-α e MIP-1β(MO
ORGADO ett al., 2012).
A monitorizzação semanal da con
ncentração e taxa de secreção da
d IgA salivvar (sIgA) re
evelou uma
a
associação
o inversa entre a carga
a de treino e os valore
es de IgA salivares, maais acentua
ada com oss
incremento
os de volum
me. Uma correlação
c
inversa sig
gnificativa fo
oi encontraada entre a média do
o
volume de
e treino sem
manal e as médias da
a concentra
ação e taxa de secreçção da IgA salivar. Oss
valores de
e sIgA da pré-época
a também se correlac
cionaram significativa
s
amente com
m a média
a
semanal d
de sIgA dura
ante todo o estudo. No
o entanto os
o valores da
d pré-épocca não fora
am capazess
bilidade à oc
corrência de
e episódios de ITRS, mas
m a maiorr parte desttes (51,3%))
de prever a susceptib
ocorreu em
m períodos em que a concentraçã
c
ão de IgA se
s encontra
ava mais baaixa, e uma correlação
o
inversa foi encontrada
a entre a co
oncentração
o de IgA sa
alivar e o nú
úmero de IT
TRS (TEIXE
EIRA et al.,,
2010). Em geral os va
alores de sIgA estão m
mais baixos quando a intensidadee do treino é grande, e
a pré-época
a com a redu
ução do volume e da intensidade do treino.
voltam aoss valores da
Estes estu
udos sugere
em que atletas exposstos a longo
os períodos
s de treinoo podem ex
xperimentarr
variações em vários parâmetros
s imunitário
os. De um modo
m
geral o treino dee atletas de
e elite com
m
e treino ele
evadas e durante lon
ngos perío
odos pode levar à suupressão do
d sistema
a
cargas de
imunitário, tanto ao nível sisttémico com
mo das mucosas.
m
Apesar
A
doss atletas não
n
serem
m
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muscular ((micro-traum
ma) que ind
duzem a prrodução de citocinas que
q levam a uma prev
valência da
a
estimulaçã
ão do ramo Th2, que ju
untamente ccom os níve
eis elevado
os de hormoonas do stre
ess como o
cortisol e a
as catecolam
minas levam
m à supresssão da imun
nidade med
diada por céélulas (SMIT
TH, 2003).
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clinicamen
nte imunode
eficientes, é possível q
que a conju
ugação de pequenas alterações,, em várioss
parâmetross imunitário
os, geralme
ente duran
nte períodos de intensificação dda carga de treino, e
muitas vezzes associa
ados a stres
ss psicológ ico, nutricio
onal e ambiental (WALLSH, 2011; BURGER-MENDONÇ
ÇA, 2007), possam co
ompromete
er a resistên
ncia a infec
cções menoores tais como as do
o
tracto resp
piratório sup
perior.
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