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1. RESUMO 

O aumento do consumo de suplementos alimentares tornou-se frequente no 

meio de atletas e praticantes de exercícios físicos. O que pode desencadear hábitos 

alimentares inadequados ou o consumo excessivo desses suplementos. Os 

suplementos mais utilizados são as caseínas, albuminas e as proteínas do soro, aos 

quais podem conter em sua formulação lipídeos, ácidos graxos e carboidratos. 

Partindo dessa observação o objetivo deste estudo foi analisar a bioquímica 

sanguínea de esportistas praticantes de exercícios físicos frequentadores de 

academia, fazendo uma análise comparativa dos resultados entre os esportistas que 

utilizam e os que não utilizam suplementação alimentar. Avaliaram-se 14 esportistas 

praticantes de exercícios físicos entre 18 e 45 anos, moradores na cidade de São 

Paulo-SP, sendo 9 consumidores (C) e 5 não consumidores (NC) de suplementação 

alimentar (SA). A coleta de sangue periférico foi realizado em jejum de 8h, 

armazenado em tubo de coleta contendo EDTA e GEL, transportados à temperatura 

entre 2 a 8ºC, e analisadas no setor de bioquímica do laboratório de Análises Clínicas 

da uniFMU. As amostras foram submetidas aos testes de Colesterol Total, HDL, LDL, 

VLDL, Ácido úrico, Ureia, Creatinina, Proteínas totais, Albumina, Glicose e 

Triglicerídeos. Os resultados denotaram alteração no perfil lipídico dos grupos 

estudados. Assim, os pacientes consumidores de SA, apresentaram níveis baixos de 

HDL-c (24%) e VLDL (28%), e níveis elevados de LDL-c (20%), VLDL (4%) e 

Triglicérides (8%). No tratamento dos não consumidores de SA, foram observados 

níveis baixos de HDL-c (23%), VLDL baixo (47%) e níveis elevados de LDL-c (23%). 

Pode-se observar que existem variações significativas no perfil bioquímico entre os 

grupos de pacientes que utilizam e os que não utilizam suplementação alimentar, o 

que denota que o uso consciente ou inconsciente da auto-suplementação pode ser 

um fator de risco à saúde destes esportistas. 

2. INTRODUÇÃO 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam um termo amplo 

que inclui várias doenças cardiovasculares, sendo as mais específicas doenças do 

aparelho circulatório (infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral), câncer 

e diabetes (MS, 2011-2022). 

Diversos estudos epidemiológicos mostram que os fatores de risco 

considerados de maior importância são as dislipidemias, a hipertensão, a obesidade, 

o diabetes mellitus e alguns hábitos associados ao estilo de vida dos indivíduos, como 



dieta inadequada, inatividade física, tabagismo e alcoolismo. Segundo a Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS), essa recente prática de estilo de vida é obtida 

através do desenvolvimento econômico, industrialização, urbanização e a 

globalização do mercado alimentício. 

O interesse dos indivíduos em alcançar o corpo perfeito, torna a nutrição uma 

importante ferramenta dentro da prática desportiva. Porém, existe muita falta de 

informação e orientação em relação à nutrição ideal e, assim, o aumento do consumo 

de suplementos alimentares tornou-se frequente no meio de atletas e praticantes de 

exercícios físicos. O que pode desencadear nesses esportistas, hábitos alimentares 

inadequados ou o consumo excessivo desses suplementos (PEREIRA; LAJOLO; 

HIRCHBRUCH, 2003). 

Os suplementos mais utilizados são as caseínas, albuminas e as proteínas do 

soro, aos quais podem conter em sua formulação lipídeos, ácidos graxos e 

carboidratos. Estudos clínicos mostram que uma dieta rica em carboidratos, 

especialmente os de absorção rápida, causa desequilíbrio entre lipídeos e os demais 

nutrientes. Podendo aumentar a incidência de sobrepeso e obesidade, favorecendo 

um início das dislipidemias aterogênicas, com elevação dos triglicerídeos, diminuição 

HDL-c e aumento LDL-c (SIRI; KRAUSS, 2005). 

Outro ponto a ser analisado é a dieta hiperproteica, que geralmente está 

associada a uma menor ingestão de fibras e uma maior ingestão de gorduras 

saturadas e colesterol. Portanto, a proteína em excesso pode ser convertida pelo 

fígado em glicose por meio da gliconeogênese, e glicose em excesso é transformada 

em gordura, podendo aumentar o risco de doenças cardiovasculares (TIPTON; 

WOLF, 2001). 

A soma desses fatores, principalmente o aumento na ingesta de lipídeos 

ocasionam dislipidemia que é um distúrbio que eleva os níveis de lipídeos entre os 

quais compreendem-se o colesterol total, triglicérides, colesterol de lipoproteína de 

baixa densidade (LDL), colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL) na 

circulação.  Esses fatores de riscos são responsáveis pela formação da placa de 

ateroma nas paredes endoteliais, esse processo inflamatório crônico no vaso 

sanguíneo caracteriza a aterosclerose (ANVISA, 2011; SBC, 2013). 

3. OBJETIVOS 

Realizar uma análise comparativa de testes bioquímicos de esportistas 

praticantes de exercícios físicos frequentadores de academia, verificando as 



variações de resultados entre os que utilizam e os que não utilizam suplementação 

alimentar. 

4. METODOLOGIA 

Através da realização de hemograma completo e uma bateria de exames 

bioquímicos as amostras coletadas foram encaminhadas para o laboratório 

responsável, onde foram analisadas de maneira comparativa. Essas amostras foram 

divididas em dois subtipos: Grupo não consumidor (NC) e Grupo consumidor (C). 

Todos os grupos foram submetidos aos mesmos exames nas mesmas condições. 

Avaliaram-se 14 esportistas praticantes de exercícios físicos entre 18 e 45 anos, 

moradores na cidade de São Paulo-SP, sendo 9 consumidores (C) e 5 não 

consumidores (NC) de suplementação alimentar (SA). 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foi realizado uma coleta de sangue periférico em jejum de 8h, armazenado em 

tubo de coleta contendo EDTA e GEL, transportados à temperatura entre 2 a 8ºC, e 

analisadas no setor de bioquímica do laboratório de Análises Clínicas da uniFMU. 

Alguns dados dos voluntários foram coletados por meio da anamnese estruturada, 

composto por 14 questões. As amostras foram submetidas aos testes de Colesterol 

Total, HDL, LDL, VLDL, Ácido úrico, Ureia, Creatinina, Proteínas totais, Albumina, 

Glicose e Triglicerídeos. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Os resultados denotaram alteração no perfil lipídico dos grupos estudados. 

Assim, os pacientes consumidores de SA, apresentaram níveis baixos de HDL-c 

(24%) e VLDL (28%), e níveis elevados de LDL-c (20%), VLDL (4%) e Triglicérides 

(8%). No tratamento dos não consumidores de SA, foram observados níveis baixos 

de HDL-c (23%), VLDL baixo (47%) e níveis elevados de LDL-c (23%).  
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