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1.RESUMO                            

O treino anaeróbico é uma técnica para atletas de musculação que buscam 

aumentar a resistência física e melhorar o desempenho de força muscular, durante o 

treino trabalha-se diversos grupos musculares, com a intensão de causar pequenas 

lesões nas células musculares fazendo com que as fibras musculares reconstitua 

afim de suportar o esforço gerado durante o treino. Neste estudo contará com a 

colaboração dos estudantes do 7 semestre de Educação Física do Centro 

Universitário  Amparense-UNIFIA, com o objetivo de melhorar o conhecimento e 

repassar os resultados que podem ser significativos a todos os profissionais 

envolvidos, será utilizado métodos clínicos para estudar as células sanguíneas e as 

possíveis mudanças envolvendo as hemácias, leucócitos, plaquetas e os índices e 

realizar comparações hematologicas dos atletas antes e depois do treino 

anaerobico. 

2.INTRODUÇÃO 

A área da Fisiologia do exercício físico, ou exercício de esforço, estuda os efeitos 

agudos e crônicos sobre as diversas estruturas e efeitos dos sistemas (PASSAGLIA 

et al., 2013). Nos estudos de Coswig, Neves & Vecchio 2013,  o efeito agudo 

entende-se como respostas seguidas de uma série de execução de treinamento 

físico. Essas respostas são observadas e dividas em pré e pós-atividade física. As 

ultimas podem ser consideradas respostas imediatas nas primeiras uma ou duas 

horas após o exercício, ou tardias, que são observadas após 24-48 horas pós-

exercícios. Quanto aos efeitos crônicos, são respostas adaptativas durante um 

determinado período prolongado de treinamento físico regular. 

O treinamento esportivo contem parâmetros e protocolos diversos a cada 

pessoa, para um bom desempenho e atividade bem controlada. A Ciência da 

atividade física contém vários métodos de avaliação, desde o controle e formas de 

treinamento á testes não invasivos, como força, flexibilidade e capacidade física. 

Dessa forma, o organismo irá passar por várias mudanças em um processo 

evolutivo no qual está causando alterações em células, órgãos e tecidos, gerando 

uma nova adaptação. Sendo assim, para alcançar resultados e efeitos precisos, é 

necessário a técnica invasiva, como exame de sangue, buscando interpretar 

resultados laboratoriais, tais hematológicos(MEDES CORDEIRO, 2007 

3. OBJETIVO 



Avaliar as alterações hematológicas em alunos atletas de treinamento de alta 

intensidade e pessoas fisicamente ativas com variação no organismo de adaptação 

que foram submetidos a exercícios exaustivos agudos. 

Correlacionar as respostas obtidas nas diversas situações, pré e pós, a fim de 

relatar os melhores marcadores de adaptação positiva. 

Levar informações aos atletas sobre como os excesso de exercício físico 

podem influenciar sua saúde. 

4.METODOLOGIA PROPOSTA 

 Os alunos do sétimo semestre do curso de Educação física da instituição 

Centro Universitário Amparense-UNIFIA serão submetidos a uma pesquisa, 

contendo dez alunos,  com a finalidade de analisar através de um exame de sangue  

que será colhido em Tubo de EDTA, indicando as possíveis alterações 

hematológicas, relacionado ao excesso da atividade física, analisando assim a serie 

branca(LEUCOCITOS) e vermelha que engloba as hemácias, hemoglobina, 

hematócrito, índices hematimétricos  (VCM, HCM, CHCM) e plaquetas, responsáveis 

pelas provas de coagulação. As possíveis alterações serão analisadas através da 

coleta do sangue total no período em que antecede o início do treino e após 24 

horas. 

Os alunos que fazem uso de reposição hormonal, suplementação sem 

acompanhamento médico ou uso de medicação que possuem a finalidade de 

aumentar o rendimento durante o treino serão restritos. Apenas alunos saudáveis 

serão submetidos a pesquisa. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A análise de diferentes parâmetros sanguíneos pode ajudar nos 

planejamentos de protocolos para treinos esportivos, auxilio de assimilação 

alimentar e saúde em geral. Ainda assim, possibilitando na adaptação do organismo 

quanto as práticas físicas (COSWIG; NEVES; VECCHIO, 2013). 

Durante a prática do exércicio físico intensos ou moderados instalam-se quadros 

denominados de leucocitose e linfocitose devido a liberação de células dos órgãos 

linfoides em excesso e cai diretamente na corrente sanguínea. Após os exercícios 

pode haver mudanças na contagem de linfócitos apresentando um quadro de 

linfopenia. Já a neutrofilia ocorre após algumas horas ao exercício, como resposta a 

medula óssea em aumento das concentrações plasmáticas de cortisol. 



 No período de pós treino os diferentes tipos celulares (linfócitos, célula natural 

Killer (NK), macrófagos e granulócitos) respondem diferencialmente a diversos 

estímulos. Durante o exercício físico ocorre também proliferação de mediadores 

inflamatórios na circulação, há ativação dos leucócitos e aumento na concentração e 

função das células NK e linfócito T, isso ocorre devido ao aumento no metabolismo, 

a produção de calor e hormônios durante o esforço físico (OTT; OLIVEIRA, 2011). 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

Com o estudo espera-se encontrar possíveis variações dos componentes 

sanguíneos apresentados no hemograma, devido a grande produção que será 

estimulada pelo organismo durante o esforço realizado na atividade física, 

resultando em um aumento no metabolismo e para que possa atender a demanda 

energética será necessário o organismo realizar algumas adaptações determinada 

pelo tipo de exercício e a intensidade da tal. 
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