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Introdução: O emprego da saliva tem surgido como uma ferramenta útil e minimamente invasiva
para o controle da intensidade do exercício em diferentes populações, cujas aplicações podem ser
notadas em diferentes áreas da saúde e das ciências do esporte. Entretanto, muitos fatores estão
relacionados à variação da concentração de lactato salivar ([Lac]salivar) em resposta ao exercício,
sobretudo ao de alta intensidade. Objetivo: Caracterizar a cinética do lactato salivar durante o
exercício físico incremental. Metodologia: Em uma pesquisa correlacional preditiva, com
delineamento transversal, nove ciclistas saudáveis do sexo masculino (24±2 anos; 71,3±7,6kg;
170,9±4,7cm) foram submetidos a um protocolo de esforço progressivo em cicloergômetro (Cateye,
Japão), iniciado a 10% da carga máxima (WMÁX), obtida previamente por teste ergoespirométrico
(CPX, Cortex, Alemanha), com incremento de 10% a cada três minutos, até a exaustão voluntária.
A saliva foi obtida por meio de tubos Salivette (Sarstedt, Alemanha), em que a concentração de
lactato foi medida, ao término de cada estágio, utilizando-se um lactímetro eletroquímico (Yellow
Springs USA). Empregou-se um modelo de regressão quadrático para a variável dependente lactato
salivar em função do exercício. Os dados foram analisados em SPSS 16.0. Resultados: Encontrouse um alto valor preditivo da [Lac]salivar, a partir da intensidade do exercício (Figura 1), em que:
[Lac]salivar = 0,30 + 0,054 x %WMÁX + 0,008 x (%WMÁX)2, com R2ajust.=0,967, EPE=0,02 (p<0,001).
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Figura 1 - Cinética do lactato salivar: concentração em milimoles (mM) em função do tempo em
minutos (min), durante o exercício incremental em cicloergômetro (n=9).
Conclusão: Observada a cinética, o uso do lactato salivar demonstrou ser um modelo,
minimamente invasivo, sensível às alterações de intensidade do exercício físico.
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