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RESUMO 

Introdução: O propósito do treinamento é a melhora do desempenho físico. Existem 

alguns marcadores bioquímicos para inferir no estado fisiológico em que o atleta se 

encontra. A Espectroscopia Raman é um método bastante utilizado na área médica 

no diagnóstico de determinadas doenças, porém nunca foi aplicado ao esporte. 

Objetivo: Padronizar a técnica da Espectroscopia Raman para a análise de ureia, 

creatinina, glicose na urina de nadadores profissionais. Metodologia: Foram 

avaliados 18 nadadores profissionais, de ambos os gêneros, com idade entre 18 e 

22 anos, federados pela UNISANTA, em período básico de treinamento. 

Desenvolvimento: Foram realizadas duas coletas de urina nos dias de 

experimento, uma amostra antes e outra logo após a sessão de treinamento, a fim 

de avaliar os efeitos agudos e crônicos na modulação da ureia, creatinina e glicose. 

As análises na urina foram realizadas pela Espectroscopia Raman, uma metodologia 

não invasiva que permite avaliar as amostras instantaneamente, pois é uma técnica 

que usa uma fonte monocromática de luz a qual, ao atingir um objeto, é espalhada 

por ele, gerando luz de mesma energia ou de energia diferente da incidente. 

Resultados preliminares: Após a realização da Espectrocospia Raman dos 

nadadores, observamos que a intensidade do pico Raman antes da sessão de 

treinamento físico de ureia e creatinina não variaram em comparação com a 

intensidade média dos nadadores após a sessão de treinamento físico. Não 

observamos pico Raman de glicose na urina de nenhum dos nadadores. 

 

INTRODUÇÃO 

O esporte de alto rendimento requer altas cargas de treinamento e repetições 

extenuantes de gestos biomecânicos,fazendo com que, na maioria dos casos,o 

atleta ultrapasse seu limite fisiológico,aumentando a situação de riscos para a 

ocorrência de lesões esportivas (DE MELLO et al, 2007; BICUDO et al,2002).Apesar 

do baixo impacto musculoesquelético proporcionado pela água, os nadadores 

também se lesionam assim como os demais atletas de outras modalidades 

esportivas.Dados não publicados de Moreira et al (2014) mostraram uma 

prevalência de lesões de 52% em uma amostra de 59 nadadores federados 

brasileiros.Corroborando com o dado anterior, De Mello et al (2007) descreveu 83 

lesões nos 63 atletas em sua amostra, resultando em uma prevalência de 76%.  

É sabido que o propósito do treinamento é o aumento e a melhora do 

desempenho físico. Entretanto quando os componentes da carga de treinamento 

não estão adequados ao indivíduo, ocorre um processo denominado de 



sobretreinamento. O sobretreinamento é um estado de fadiga prolongado devido ao 

treinamento intenso e recuperação inadequada, levando a queda do desempenho 

físico, podendo incluir alterações hormonais, hematológicas e emocionais, além de 

insônia, diminuição da massa muscular e lesões (CUNHA et al., 2006). 

Algumas alterações bioquímicas têm sido reportadas na literatura como 

sintomas relacionados ao sobretreinamento, como o aumento do cortisol, da glicose 

e da ureia (FRY et al,1991).O cortisol possui ação catabólica e tem sua produção 

aumentada em situações de sobretreinamento,sendo um hormônio hiperglicemiante, 

estimulando o fígado a liberar mais glicose na corrente sanguínea. (KRAEMER & 

RATAMESS,2005; HOFFMAN et al,1997). Ademais ocorre o aumento dos níveis de 

ureia, provenientes dos aminoácidos utilizados para o processo de gliconeogênese. 

 

OBJETIVO 

Padronizar a técnica de Espectroscopia Raman para a análise de ureia, 

creatinina, glicose na urina de nadadores profissionais.  

 

METODOLOGIA 

 

Foram avaliados 18 nadadores profissionais,de ambos os gêneros, com idade 

entre 18 e 22 anos, que treinam na Universidade Santa Cecília e que competem em 

nível nacional e internacional. Todos os participantes do estudo assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido e em seguida responderam uma anamnese 

geral. Foram excluídos do estudo indivíduos: portadores de doenças crônicas 

degenerativas; tabagistas; etilistas; com lesões osteomioarticulares e com qualquer 

situação aguda ou crônica que influencie no desempenho. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

As amostras de urina foram coletadas no período básico do treinamento, ou 

seja, no início do ano, caracterizado por grandes volumes de treinos. Nos dia da 

coleta, os atletas estavam 48 horas sem exercício físico, sendo que uma foi 

realizada antes da sessão de treino e a outra logo após o término da mesma a fim 



de avaliar os efeitos agudos e crônicos na modulação da ureia, creatinina e glicose. 

Os atletas realizaram a coleta de urina um por vez, não sendo permitido aos 

mesmos que entrassem simultaneamente no vestiário durante os procedimentos de 

coleta, a fim de evitar troca de amostras. Os indivíduos urinaram em um frasco 

apropriado (5 mL), sem conservantes, e as amostras foram congeladas a -20ºC logo 

em seguida.  

As análises dos marcadores biológicos na urina foram realizadas pela 

Espectroscopia Raman, uma metodologia não invasiva, cuja qual não há 

necessidade de preparações ou manipulações de qualquer natureza. Trata-se de 

uma técnica que permite avaliar as amostras instantaneamente já que usa uma fonte 

monocromática de luz a qual, ao atingir um objeto, é espalhada por ele, gerando luz 

de mesma energia ou de energia diferente da incidente. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O pico Raman de ureia é reportado na literatura entre 1004 cm -1 e 1161 cm -1 

, porém o espectro da urina não apresentou importantes diferenças entre a 

intensidade do pico quando comparado antes e após a sessão de treinamento físico. 

O mesmo ocorreu na avaliação da creatinina, que é encontrada no espectro Raman 

entre 608 e 680 cm -1, não apresentando alteração no período pós treinamento 

quando comparado ao pré. Vale ressaltar que não foi observado pico de glicose na 

urina dos atletas, que é encontrado normalmente na faixa de 1128 cm 
-1

.     
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