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Introdução:.Durante a atividade física extenuante, de longa distância, ocorrem alterações fisiológicas, desencadeando a 

liberação de marcadores relacionados à inflamação. Objetivo: Verificar em atletas da caminhada ecológica de 2014, o 

comportamento dos níveis séricos dos marcadores CK, PCR e IL-6, antes e durante a caminhada. Método: Foram 

colhidas amostras de sangue venoso de 24 atletas do sexo masculino da caminhada ecológica e foram avaliados os 

níveis séricos de CK, PCR e IL-6. A coleta de sangue foi realizada por meio de acesso venoso periférico em que foram 

coletados cerca de 10ml de sangue, no primeiro dia da caminhada T0 (linha de base) e no final de cada dia (T1, T2, T3, 

T4). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Goiás (parecer número 612.800 de 

09 de abril de 2014). Para a realização das determinações dos biomarcadores foram utilizados kits (Elitech para CK e 

PCR e Roche para IL-6) com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio dos seguintes 

métodos: cinético para CK, eletroquioluminescência IL-6 e Turbidimétrico para PCR. 

Os ensaios foram realizados em equipamentos automatizados Cobas E411 para IL-6 e selectra XL para PCR e CK de 

acordo com a programação específica do fabricante e com controle de qualidade intracorrida.Os dados foram 

analisados nos programas SPSS, versão 22.0 e Minitab, meio do teste de Kolmogorov-Smirnov com correção Lilliefors. 

Resultados: Os níveis séricos médios de PCR aumentaram de 1,22 + 1,28 na linha de base para 13,1 + 13,9, após o 

quarto dia de caminhada (+973,8%; p < 0,001). Os níveis séricos da IL-6 aumentaram de 2,19 pg/ml (DP + 1,96), na 

linha de base, para 4,59 pg/ml (DP + 3,95), ao final da caminhada (+109,6%; p < 0,001). Da mesma forma, verificou-se 

um aumento significativo na concentração da enzima CK nos períodos avaliados. Os níveis séricos médios aumentaram 

de 588,6 + 1.024,5 para 1.473,2 + 1.797,6 (+150,3%; p < 0,001). Conclusão: o presente estudo evidenciou lesão 

tecidual progressiva estimada pelos níveis séricos da enzima CK. Contudo, a resposta inflamatória subsequente, 

evidenciada pelos níveis de IL-6 e PCR, mostrou-se alto-limitada, atingindo expressão máxima no segundo e no terceiro 

dia respectivamente, decaindo a partir de então. Tais resultados contribuem para a compreensão das alterações 

fisiológicas geradas durante o estresse físico e a capacidade do organismo de restabelecer os níveis de normalidade.



Descritores: Biomarcadores; Lesão muscular; Atividade física.


