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1. RESUMO 

O aumento do consumo de suplementos proteicos para atletas tem se tornado cada 

dia mais frequente entre atletas e praticantes de atividades físicas. No entanto, 

poucos estudos têm sido realizados para identificar implicações à saúde desses 

consumidores. Partindo dessa observação este estudo objetiva analisar a 

bioquímica sanguínea de esportistas de academia consumidores de suplementos 

proteicos, buscando correlacionar e entender a influência desses produtos na 

bioquímica do sangue. Ao verificar alterações no perfil lipídico desses esportistas, 

faz-se necessário aprofundar-se nessa correlação atentando-se ao fato de 

potenciais riscos causados por deslipemias. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A procura por esses produtos é cada vez mais frequente entre os praticantes de 

atividade física, sendo utilizados principalmente com o objetivo de potencializar a 

queima calórica, melhorar o desempenho esportivo ou promover o ganho de massa 

muscular. Sendo o ultimo o mais consumido por frequentadores de academias. 

Existem diversos tipos de alimentos para atletas comercializados, cada qual com 

sua funcionalidade específica. A premissa é que a composição de tais produtos tem 

o intuito de alterar ao menos potencialmente, o metabolismo do atleta ajudando-o a 

alcançar mais facilmente os objetivos pretendidos. Os mais utilizados são os 

produtos de base proteica, fabricados para serem ingeridos na forma integra da 

proteína e/ou aminoácidos. As proteínas íntegras mais utilizadas são a albumina, 

caseína e as proteínas do soro do leite (Whey Protein). Enquanto que na forma de 

aminoácidos são utilizados praticamente todos os tipos disponíveis. 

Fica evidente ao decorrer das analises a prevalência de alterações no perfil lipídico 

dos consumidores de suplementos. A presença de dislipidemias representa um 

importante fator de risco para o desenvolvimento de lesões ateroscleróticas que 

podem causar a obstrução total do fluxo sanguíneo e apresenta altos índices de 

mortalidade. Assim, conclui-se que o uso de suplementos proteicos pode trazer 

alterações lipídicas comuns com fatores de risco para doenças cardiovasculares que 

causam sérios riscos à saúde de atletas e demais usuários. Devido há falta de 

publicações que abordem sobre o uso, abuso e problemas associados a 

suplementos alimentares, principalmente fora do esporte,. atentando-se ao fato 

justifica-se a importância desse trabalho em divulgar e alertar sobre os potenciais 



riscos. Assim, sugerem-se análises mais criteriosas e com maior número de 

indivíduos, a fim de estabelecerem condutas específicas para a utilização deste tipo 

de suplementação. 

 

3. OBJETIVO 

Analisar a bioquímica sanguínea de esportistas de academia consumidores de 

suplementos proteicos, buscando correlacionar e entender a influência desses 

produtos na bioquímica do sangue. 

 

4. METODOLO 

O método experimental empregado consiste na realização de uma bateria de 

exames bioquímicos nas amostras coletadas e armazenadas com a finalidade 

comparativa As amostras foram submetidas aos testes de Colesterol Total, HDL, 

LDL, VLDL, Ácido úrico, ureia, creatinina, proteínas totais, albumina, Glicose e 

Triglicerídeos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foi realizado coleta de sangue periférico em jejum de 12h, armazenado em tubo de 

coleta contendo Heparina, transportados à temperatura entre 2 a 8ºC e analisadas 

no setor de bioquímica do laboratório de Análises Clínicas da uniFMU. Avaliaram-se 

20 indivíduos entre a faixa etária de 25-35 anos, sendo 10 praticantes de atividade 

física e 10 sedentários. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os suplementos consumidos em maior quantidades são os de base proteica, sendo 

o whey protein o mais consumido. Os resultados indicaram entre os usuários de 

suplementos e praticantes de atividade física a prevalência de alterações no perfil 

lipídico acusando aumento do colesterol total na faixa de 28% a 66%, de LDL-C de 

17% a 106% e diminuição do HDL-C na faixa de 6% a 16%. A pesar de alto 

consumo de proteínas e derivados nos suplementos os marcadores que avaliam a 

função dos rins como a creatinina, acido úrico e a ureia não apresentaram alteração. 
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