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RESUMO 
 
 
A atividade física é essencial para a saúde e bem-estar da sociedade. Atividade 

física adequada para todos, constitui um dos pilares para um estilo de vida saudável. 

Para o indivíduo é um forte meio para prevenção de doenças e como política 

pública, um dos métodos de melhor custo-benefício na promoção da saúde de uma 

população. O exercício físico, uma das vertentes da atividade física, vem sendo 

indicado como uma importante prática nos dias atuais, e as razões para a sua 

utilização são diversas. O objetivo do presente estudo foi determinar a influência do 

exercício físico aeróbio sobre alguns marcadores hematológicos e bioquímicos em 

ratos Wistar. Foram coletados dados referentes às concentrações de lactato, glicose, 

hemoglobina, creatinina, linfócitos e monócitos a partir do sangue de animais 

treinados e não-treinados. Todos os ratos foram conduzidos diariamente ao local de 

treinamento, sendo que o grupo de animais controle (n=12) permaneceu dentro das 

gaiolas durante o experimento, enquanto o grupo de animais treinados (n=16) 

realizava os exercícios (quatro ratos por vez). O grupo teste realizou treinamento em 

esteira rolante durante 07 (sete) semanas, de maneira progressiva, com aumento da 

intensidade determinado pela combinação de velocidade e tempo e 0% de 

inclinação. A glicemia média dos animais do grupo treinado foi estatisticamente 

menor quando comparada com a do grupo de animais controle (72,8 ± 1,9 e 85,4 ± 

1,8 respectivamente). As concentrações médias de hemoglobina foram maiores no 

grupo treinado quando comparadas às do grupo de animais controle (15,8 ± 1,9 e 

14,0 ± 1,2, respectivamente). Não houve diferença significativa nas concentrações 

médias de creatinina entre os grupos controle e treinado. O grupo treinado 

apresentou aumento estatisticamente significativo na contagem de linfócitos quando 

comparado com o grupo controle (3410 ± 1831 e 2131 ± 1048, respectivamente). A 

contagem de monócitos também foi estatisticamente maior no grupo de animais 

treinados quando comparado com o grupo controle. (859 ± 167 e 619 ± 217, 

respectivamente). O presente estudo, pelo que foi exposto e evidenciado através 

dos resultados obtidos, demonstrou que o exercício físico aeróbio é capaz de alterar 

alguns marcadores hematológicos e bioquímicos em ratos Wistar. 

 

Palavras-chave: exercícios aeróbios; marcadores hematológicos; atividade física.



 
ABSTRACT 

 
 
Physical activity is essential for health and well-being of society. Appropriate physical 

activity to everybody constitutes one of the pillars for a healthy lifestyle. It’s important 

for prevention of diseases and in relation to public politics is one of the methods of 

better cost - benefit  enabling the health of a population. The physical exercise that is 

a kind physical activity has been indicated currently like an important sports practice 

and the reasons for their use are diverse. The objective of this study was determine 

the aerobic exercise influence in relation the hematologics variables of Wistar rats. 

Were collected data that referring to the concentrations of lactate, glucose, 

creatinine, lymphocytes and monocyte from the blood of animals. The physical 

exercises had been carried in ergometric mat for rats. For determination of the 

lactate’s concentracion was used a lactate meter portable. Blood sugar was gotten by 

glucose meter and appropriate tapes. The sanguineous analyses was carried out by 

Neubauer’s chamber, optic microscope and spectrophotometer. During the 

experiments all mice were conducted daily to training location, being that the control 

group remained inside of the cages during the experiment while the trained group 

made exercises (four rats for time). The trained group rolling mat training took place 

during 07 (seven) weeks, its occurred gradually with increase of the intensity 

determined by the combination of speed and time and 0% slope. The average blood 

sugar animal of the trained group was smaller than the control group (72,8 ± 1,9 and 

85,4 ± 1,8, respectively). Average hemoglobin concentrations were larger in the 

trained group than the control group (15,8 ± 1,9 and 14,0 ± 1,2, respectively). 

Between control and trained groups there was no significant difference in relation to 

average creatinine concentrations. Trained group increased in lymphocytes number 

in relation to control group (3410 ± 1831 and 2131 ± 1048, respectively). The 

counting of monocytes number also was bigger in trained group than the control 

group (859 ± 167 and 619 ± 217, respectively). In conclusion, the present study 

showed that aerobic physical exercise is capable to change the hematologics 

variables in Wistar rats.  

 

Keywords: aerobics exercise; hematologics markers; physical activity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade física é essencial para a saúde e bem-estar da sociedade. 

Atividade física adequada para todos, constitui um dos pilares para um estilo de vida 

saudável. Para o indivíduo é um forte meio para prevenção de doenças e como 

política pública, um dos métodos de melhor custo-benefício na promoção da saúde 

de uma população. O exercício físico, uma das vertentes da atividade física, vem 

sendo indicado como uma importante prática nos dias atuais, e as razões para a sua 

utilização são diversas. A melhora o rendimento esportivo, influencia na estética 

corporal, melhora as variáveis relacionadas com a saúde, promove o bem-estar 

psicológico, reduz o stress, ansiedade e depressão, dentre outras. Ademais, o 

exercício físico tem sua aplicabilidade voltada para crianças, adolescentes, adultos e 

idosos de ambos os sexos. Deste modo, apresenta uma série de especificidades 

que são necessárias para que se possa atender a uma demanda de objetivos 

diversos. 

Os principais estudos que abordam os efeitos do exercício físico reportam 

alterações de natureza sistêmica e bioquímica e tais feitos são dependentes da 

intensidade, freqüência, duração, especificidade, limitações genéticas, assim como 

do tipo (cíclico ou acíclico) e também do sistema energético envolvido, aeróbio ou 

anaeróbio. Seus efeitos podem ser oriundos de uma utilização aguda ou crônica e o 

conhecimento dos mesmos é de extrema importância para a sua prescrição. 

O exercício físico tem a capacidade de produzir efeitos morfológicos, 

percebidos em alterações das medidas antropométricas; funcionais, revelados pela 

maior eficiência na captação de oxigênio; e moleculares que são verificados na 

alteração da expressão de genes relacionados com a contração muscular. 

Sob este aspecto, vários são os sistemas que experimentam alterações 

com a pratica do exercício físico, principalmente os sistemas cardiorrespiratório e 

neuromuscular e estes dois sistemas estão intimamente unificados por meio do 

sangue.  

 O transporte de nutrientes, oxigênio e informações para os tecidos são alguns 

dos papéis desempenhados pelo tecido sanguíneo. Os elementos que o compõem, 

torna estas e outras funções viáveis. As células sanguíneas vermelhas e brancas 

desempenham papéis diferentes no sangue. As células vermelhas (eritrócitos) têm 

uma função básica de transportar a hemoglobina que por sua vez conduz o oxigênio 
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para os diversos tecidos e as células brancas (leucócitos) que “são as unidades 

móveis de defesa do organismo” (GUYTON e HALL, 2006). A observação de 

componentes específicos do sangue, como hemoglobina, linfócitos, monócitos e 

outras substâncias como a glicose, lactato e creatinina, tem sido realizada para 

avaliar desde a presença de anemia, diabetes, estado imunológico e até mesmo a 

intensidade em que um exercício físico é aplicado (FREIRE, 2008; NETO et al., 

2007; PASTRE, 2009; WARBURTON et al., 2002). 

       Alterações no perfil hematológico de indivíduos submetidos a exercícios 

físicos intensos têm sido registradas e apontadas como processo de efeito agudo. 

Dessa forma, cabe o seguinte questionamento. Qual a influência do exercício físico 

aeróbio crônico sobre marcadores hematológicos e bioquímicos? 

Diante das possibilidades de aplicação de informações desta natureza, 

tanto na área da Educação Física, no momento da prescrição de exercícios ou 

planificação do treino, quanto na Medicina Desportiva, no acompanhamento de 

praticantes de exercícios em geral, um estudo desta natureza parece ser relevante e 

necessário. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Exercício físico aeróbio 
 

O homem vem desafiando sua capacidade física buscando cada vez mais a 

superação de marcas, de velocidade, e da capacidade de resistência como desafio à 

natureza do organismo humano. 

Do ponto de vista histórico, a atenção científica sobre os diversos 

mecanismos orgânicos ligados ao esforço físico e às alterações fisiológicas que 

ocorrem durante o exercício, iniciou-se por volta de 1920, quando foram realizados 

estudos objetivando o conhecimento das possíveis causas bioquímicas e fisiológicas 

que levavam a intensas manifestações de fadiga durante e após o exercício. 

Entretanto, somente na década de 60 é que foram realizadas pesquisas com 

metodologia científica, estabelecendo-se uma nova área de conhecimento médico, 

denominada medicina esportiva, que evoluiu como ciência do exercício no meio 

científico internacional (THOMASSIAN, 2003). 

Outro aspecto a ser levado em consideração, referente ao conhecimento da 

fisiologia e da fisiopatologia do exercício, é a crescente preocupação da comunidade 

científica e da população em geral, com a melhoria da qualidade de vida, mantendo 

um organismo saudável, através de exercícios físicos orientados e respaldados na 

compreensão da capacidade do organismo. Isto só se torna possível conhecendo-se 

a fisiologia e a habilidade de resposta às exigências do exercício controlado 

(THOMASSIAN, 2003). 

 O exercício físico caracteriza-se por ser um período onde o catabolismo 

agudo predomina sobre o anabolismo. Neste período, reservas de substratos 

energéticos como o glicogênio e os fosfagênios são diminuídas ao mesmo tempo em 

que quantidades significativas de lactato se acumulam no organismo, mais 

precisamente nos músculos e na corrente sangüínea (COSTA, 2008).   

O exercício físico é reconhecido como um importante fator promotor de saúde 

em todas as idades (PATE et al., 1995; KELLEY et al., 2002). Estudos 

epidemiológicos evidenciam que as populações fisicamente ativas têm menor 

incidência de muitas doenças crônicas, entre elas a hipertensão arterial, obesidade e 

diabetes do tipo II (SESSO, 2000; YU, 2003). O exercício físico também tende a 
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manter níveis adequados de aptidão física durante o envelhecimento, reduzindo o 

risco de quedas e permitindo a realização dos esforços da vida diária. Alguns 

estudos associam pouca atividade física com altas taxas de mortalidade por todas as 

causas, e estima-se que 250.000 mortes por ano nos Estados Unidos da América 

poderiam ser evitadas por atividade física habitual (SANTARÉM, 2008). 

           Todas as qualidades físicas apresentam redução em seus níveis nas pessoas 

sedentárias, dificultando a vida diária e reduzindo o bem estar psicológico e social. 

(SANTARÉM, 2008).  

             Os efeitos benéficos do exercício físico ocorrem devido a alguns 

mecanismos conhecidos e devido a outros ainda pouco compreendidos 

(FLETCHER, 1996; PEDERSEN; BRUUNSGAARD, 2003). Entre eles estão o 

aumento do HDL-colesterol, redução dos triglicerídeos, redução da pressão arterial 

de repouso, diminuição da sensibilidade à adrenalina, estímulo de fatores endoteliais 

de vasodilatação, redução da agregação plaquetária, estímulo à fibrinólise, aumento 

da sensibilidade das células à insulina, produção de citocinas anti-inflamatórias, 

estímulo ao metabolismo dos carboidratos, estímulo hormonal anabolizante, 

modulação imunológica, maior gasto calórico, tendência à elevação da taxa 

metabólica basal, estímulo trófico músculo-esquelético, melhora da estabilidade 

articular dinâmica e analgésica neuro-endócrina (SANTARÉM, 2008). 

           A característica em comum de todos os tipos de atividade física é o gasto 

calórico. Assim sendo, são esperados efeitos salutares advindos do trabalho braçal, 

das diversas modalidades esportivas, do lazer com atividades físicas e dos 

programas sistematizados de condicionamento físico (SESSO, 2000; TANASESCU, 

2002; YU, 2003). O único parâmetro das atividades físicas que parece manter 

proporcionalidade com a redução na incidência de doenças sistêmicas crônicas é o 

gasto calórico. Para que o gasto calórico das atividades físicas seja semelhante, as 

mais intensas podem ser realizadas em períodos mais curtos e menos freqüentes, 

no entanto, atividades menos intensas precisam ser mais prolongadas e/ou mais 

freqüentes. A redução de placas de ateromas foi demonstrada em associação com 

gasto calórico semanal de 2.200 Kcal (FLETCHER, 1996). 

Atividades aeróbias são aquelas realizadas com intensidades abaixo do limiar 

anaeróbio, portanto com a produção energética predominantemente aeróbia. Essa 

situação é conhecida como estado estável. Um erro freqüente é considerar 

exercícios aeróbios como sendo sempre suaves, e os exercícios anaeróbios como 
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sempre intensos. Nos exercícios contínuos a intensidade é proporcional à potência, 

e nesses casos os níveis anaeróbios de produção energética são realmente mais 

intensos. Mesmo em nível aeróbio de produção energética, quando a potência se 

aproxima do limiar anaeróbio, exercícios contínuos podem ser intensos, com 

sobrecargas músculo - esquelética e cardiovasculares (FLETCHER, 1996).  

 

2.2 Exercício físico e glicemia 

 

 Na década de 70, já havia sido reportada uma redução da quantidade de 

glicose proveniente da musculatura do masseter de cavalos enquanto eles 

mastigavam (ROPELLE; PAULI; CARVALHEIRA, 2005). Quatro décadas depois, foi 

demonstrado que a insulina tem o mesmo efeito do exercício na indução de 

captação de glicose pelos músculos (BURN; DALE, 1924). Estas pesquisas deram 

origem a uma série de investigações que buscaram elucidar a possível interação 

entre insulina e exercício na regulação da captação de glicose. 

Em 1972, Bjorntorp et al., demonstraram melhora da tolerância à glicose e 

níveis de insulina menores em homens que participavam regularmente de esportes 

competitivos quando comparados aos seus controles. Este mesmo grupo de 

pesquisadores também reportou que mulheres hiperinsulinêmicas e obesas tiveram 

os níveis de insulina no plasma diminuídos após 6 semanas de exercício físico 

(BJORNTORP et al., 1970; BJORNTORP et al., 1972). 

 A sinalização iniciada pela insulina começa com a sua ligação a um receptor 

específico de membrana, uma proteína com atividade quinase que atua como uma 

enzima alostérica na qual a subunidade � inibe a atividade tirosina quinase da 

subunidade �. Quando a insulina se liga à subunidade � permite que a subunidade � 

adquira atividade quinase promovendo a sua autofosforilação (PATTI, 1998). Uma 

vez ativado, o receptor de insulina fosforila vários substratos protéicos em tirosina, 

principalmente os substratos do receptor de insulina (IRS) (CANTRELL, 2001; 

CARLSON et al., 2001). A fosforilação em tirosina das proteínas IRS cria sítios de 

reconhecimento para moléculas contendo domínios SH2. Dentre estas proteínas se 

destaca a fosfatidilinositol 3–quinase (PI 3-quinase) (BROCH, 2004; CARVALHEIRA, 

2002; CHRIST et al., 2003; ROPELLE; PAULI; CARVALHEIRA, 2005). 
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 Segundo Carvalheira (2002), a PI 3-quinase é a única molécula indispensável 

para a captação da glicose mesmo que a sua ativação não seja o único passo 

necessário para o seu transporte. Uma verdadeira cascata de sinalizações ocorre 

desde a ativação dos receptores pela insulina, ativação da MAPK (proteína quinase 

ativada por mitógenos) e ativação do mTOR (alvo da rapamicina em mamíferos) que 

participa do processo de síntese e translocação de proteínas, como os 

transportadores de glicose (GLUT’s). 

 Durante o exercício físico a necessidade aumentada de substratos 

metabólicos nos músculos atuantes é parcialmente abastecida pela elevada 

utilização da glicose. Para suprir esta necessidade, há uma significante elevação na 

glicogenólise durante a contração muscular. Somado a isso, o exercício tem um 

efeito similar à insulina para aumentar a captação da glicose a partir da circulação 

sanguínea dentro dos músculos atuantes. No período após o exercício a captação 

da glicose é mais sensível à insulina, um efeito que facilita a reposição dos estoques 

de glicogênio muscular. Ambos os efeitos, agudo e persistente, do exercício na 

captação da glicose e no metabolismo do glicogênio, têm importantes implicações e 

podem afetar a regulação aguda da glicose como também o controle metabólico 

crônico (HAYASHI, 1997).  

 O exercício físico pode aumentar de 20 a 30% o metabolismo da glicose 

mediado pela insulina, e diversas adaptações, celulares, moleculares e fisiológicas 

contribuem para a manutenção deste estado, que depende do fluxo sanguíneo, 

aumentada atividade enzimática dentro dos músculos e do aumento na translocação 

do GLUT4 (KIRWAN, 2000; KIRWAN, 2003; TANNER et al., 2002). Sendo a maior 

isoforma presente no músculo esquelético de ambos, humano e rato, o GLUT4 é 

encontrado em compartimentos intracelulares (>90%) até que a insulina modifique a 

sua distribuição pela membrana celular (HAYASHI, 1997; THONG, 2005).  

 Todavia, outro estudo demonstra que mesmo quando o exercício físico 

promoveu uma melhora na captação da glicose, a quantidade de IRS e a atividade 

da PI 3-quinase não foram modificadas (CHRIST et al., 2002). Os exercícios que 

priorizam a fase negativa do trabalho muscular produzem uma redução da atividade 

da PI 3-quinase, redução na translocação do GLUT4 e consequentemente 

produzindo resistência á insulina (HERNANDES, 2000; KIRWAN, 2003).  

 A duração do programa de exercícios físicos deve ser considerada quando os 

efeitos do mesmo, sobre a sinalização da insulina, são analisados.  Wadley (2000), 
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ao observar os efeitos do exercício físico após uma sessão e após nove sessões 

sobre a expressão de proteínas ligadas à cascata de sinalização iniciada pela 

insulina e verificou aumento na expressão do IRS-2, tanto após uma sessão quanto 

após nove sessões e a p85� (subunidade reguladora da PI 3-quinase), aumentou 

significativamente após uma sessão.  

 O aumento do metabolismo durante o exercício promove a utilização de várias 

fontes energéticas, sendo que o glicogênio é a principal fonte de energia utilizada 

durante os primeiros 20 ou 30 minutos de um exercício de intensidade moderada. O 

aumento no armazenamento de glicogênio em condições basais está entre as 

adaptações resultantes do treinamento. O exercício por si só melhora a captação de 

glicose pelas células e aumenta a glicogênese. Ao observar o efeito do exercício na 

captação de glicose em ratos, Costa et al (2008), verificou a redução da glicemia 

concomitante com o aumento no armazenamento de glicogênio pelo fígado e 

músculos. O autor associou os resultados obtidos à melhoria na ação da insulina, 

assim como o aumento na síntese do GLUT4 e na sua translocação para a 

membrana plasmática. 

 

2.3 O exercício físico e lactato 

 

 Através da análise da concentração de lactato sanguíneo é possível 

determinar o limiar anaeróbio, que representa um parâmetro de avaliação aeróbio. O 

limiar anaeróbio corresponde à intensidade máxima de exercício em que ocorre 

equilíbrio entre a produção e a remoção do lactato sanguíneo em atividades de 

longa duração (ZAGATTO et al., 2004). Manchado et al., (2005), constataram, ao 

submeter ratos Wistar à corrida em esteira, por meio de variações na velocidade, 

que o limiar anaeróbio destes animais é de 4,0 mmol/dL de sangue coletado na 

ponta da cauda.  

   

 

 

2.4 Exercício físico e creatinina 

 

 A melhora do desempenho físico sem produzir, ou minimizar lesões, depende 

do aprimoramento da transição entre os estímulos do treinamento físico, além da 
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aplicação programada dos mesmos. Neste sentido, uma adequada recuperação 

torna-se imprescindível para todo programa de condicionamento. A recuperação pós-

exercício consiste basicamente em restaurar os sistemas do corpo preparando-o 

para o novo estímulo (PASTRE, 2009). 

 Diversas formas de controle da intensidade têm sido utilizadas para auxiliar no 

processo de prescrição de exercícios no sentido de torná-los individualizados, como 

o teste de lactato (MANCHADO, 2005), a máxima fase estável do lactato (ARAUJO 

et al., 2008), o lactato mínimo (MORELL; ZAGATTO, 2008), o limiar glicêmico 

(OLIVEIRA et al., 2002) entre outros. Todavia, músculos que são utilizados 

intensamente apresentam uma progressiva perda do desempenho (ALLEN et al., 

2008). Para minimizar essa perda, tem-se buscado marcadores que representem o 

catabolismo muscular resultante do exercício físico.  

Os níveis da uréia e creatinina são utilizados para avaliação da função renal, 

e suas concentrações estão aumentadas em resposta à desidratação e ao exercício. 

Após um exercício de alta intensidade pode-se observar aumento na concentração 

de creatinina, que se mantém por aproximadamente 60 minutos após o término do 

exercício. As alterações da função renal decorrente da atividade atlética são 

temporárias, no entanto, nos casos de exercício de longa duração, no qual 

normalmente ocorrem grandes perdas de líquidos corpóreos pela sudorese, pode-se 

observar a manutenção de altos níveis de uréia e creatinina por provável lesão renal 

aguda (THOMASSIAN, 2003). 

 A creatinina é eliminada no plasma por filtração glomerular e não é 

reabsorvida nos túbulos em grau significativo (LOPES, 2006). De acordo com Reid 

et al. (2004) e Warburton et al (2002), a concentração de creatinina geralmente 

aumenta após um exercício intenso e prolongado. O segundo autor e seus 

colaboradores ressaltam que o aumento da creatinina plasmática seria, 

provavelmente, o resultante da liberação da creatinina dos músculos ativos e da 

redução do fluxo sanguíneo renal e conseqüente queda da taxa de filtração 

glomerular. Dessa forma o teste de creatinina tem sido utilizado como forma de 

determinar o produto final do catabolismo muscular (NETO et al., 2007) e é um dos 

parâmetros fisiológicos avaliados em estudos com ratos (DANTAS et al., 2006). 

 A creatinina pode também aumentar em decorrência de um aumento 

progressivo da carga de trabalho. Silva et al (2006), ao observar o comportamento 

das concentrações séricas e urinárias da creatinina e da uréia em jogadores de 
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futebol, constatou que com o aumento da carga, proporcionado pela evolução da 

periodização, a concentração sérica da creatinina aumentou significativamente em 

relação aos momentos iniciais da periodização. 

 

2.5 Exercício físico e hemoglobina 

 

 A hemoglobina é o principal componente dos eritrócitos, e serve de veículo 

para o transporte de oxigênio e dióxido de carbono (BROWN, 1993). A massa 

sanguínea total do adulto normal contem cerca de 600 g de hemoglobina, capazes 

de transportar 800 ml de oxigênio (VIRU; VIRU, 2001).  

 Estudos demonstram que exercícios cíclicos, como a corrida, podem resultar 

no aumento nas quantidades de hemoglobina livre no plasma, provavelmente 

gerado por hemólise intravascular. Este fenômeno pode ser considerado como um 

sinal típico de anemia (VIRU; VIRU, 2001). A anemia pode ser resultante da 

destruição de hemácias, causada por um fator externo, como o exercício físico 

intenso. Essa diminuição de hemácias é acompanhada por baixas reservas 

plasmáticas de ferro (ESCANERO et al., 1997). Rietjens et al., (2002), ao 

acompanhar durante 3 anos as variáveis hematológicas de triatletas nos períodos de 

treinamento, competição e fora de temporada, mostrou uma queda de até 18% dos 

valores de hemoglobina abaixo dos níveis normais durante a fase competitiva. 

 Alterações nos níveis de hemoglobina refletem diretamente na resposta da 

freqüência cardíaca máxima durante o exercício. De modo que uma menor 

concentração de hemoglobina exige uma maior freqüência cardíaca (MCARDLE; 

KATCH; KATCH, 2003). Segundo o mesmo autor a massa total de hemácias pode 

aumentar com apenas quatro dias de treinamento. 

 

2.6 Exercício físico e leucócitos 

 

 Estudos têm demonstrado que o exercício físico produz efeitos em elementos 

sanguíneos (WU et al., 2004) e há uma relação de extrema importância entre a 

intensidade do exercício físico e seu efeito no sistema imunológico, pois a depender 

da intensidade adotada o exercício deixaria de ser um elemento de proteção para 

ser um imunodepressor. Cordeiro (2007), afirmou que o exercício foi capaz de 

aumentar a quantidade de células da série branca. O autor associou o aumento no 
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número de monócitos ao aumento significativo nos leucócitos totais em atletas. 

Crespilho (2006) verificou importantes alterações nos leucócitos totais e linfócitos de 

ratos normais e em monócitos de ratos imunodeprimidos, como resposta ao 

exercício físico. Dias et al., (2007) afirmam que exercícios físicos regulares e 

moderados diminuem a suscetibilidade de infecções e que os exercícios intensos 

teriam um efeito contrário. Após exercícios extenuantes há, segundo o autor, uma 

leucocitose intermediada por catecolaminas. Em seguida, o quadro evolui para uma 

linfopenia (queda nas concentrações de linfócitos) que sugere imunossupressão 

transitória, também conhecida como “janela aberta”, que possibilita o aparecimento 

de infecções.  

 Segundo Glesson (2002) o sistema imunológico é extremamente sensível ao 

estresse fisiológico e desse modo, potencialmente, variáveis desse sistema podem 

ser utilizadas como índices em relação ao exercício físico. O autor afirma ainda que 

o monitoramento regular das variáveis hematológicas, no futuro, pode fornecer um 

quadro diagnóstico sobre o impacto agudo e crônico do exercício na saúde do atleta. 

Lopes (2006) afirma que pode haver um aumento na contagem de leucócitos após 

um exercício de intenso de longa duração.  

 O exercício parece ser capaz de reverter quadros de leucopenia induzida por 

estresse. Nascimento (2004) submeteu ratos Wistar a um quadro de 

imunodepressão e após 6 (seis) semanas de exercícios de natação os resultados 

obtidos mostraram uma normalização das variáveis observadas (Leucócitos). O 

exercício pode produzir alterações importantes nas concentrações de elementos 

sanguíneos como os leucócitos e linfócitos (OLIVEIRA, 2002). WU et al., (2004) 

verificaram que a contagem de células brancas aumentou imediatamente após uma 

prova de ultramaratona e permaneceu alta até por 9 dias. O número de neutrófilos 

também aumentou, mas após 2 dias já havia retornado à seu estado pré-

competitivo. 

 

 



 20 

3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Geral: 

 

 Investigar o efeito crônico do exercício físico aeróbio sobre alguns 

marcadores hematológicos e bioquímicos em ratos Wistar.  

 

3.2 Específicos: 

 Determinar em ratos treinados e não treinados, a glicemia, a concentração de 

creatinina no sangue, concentração de hemoglobina, as concentrações de linfócitos 

e monócitos; 

 

 Comparar os parâmetros hematológicos e bioquímicos observados entre os 

animais treinados e não treinados.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Tipo do estudo 

 

 O presente estudo segue um delineamento experimental (THOMAS; 

NELSON; SILVERMAN, 2007). 

 

4.2 Amostra 

 

 Foram utilizados para este experimento 28 (vinte e oito) ratos da linhagem 

Wistar (Rattus norvegicus), saudáveis, com aproximadamente 45 dias de vida, com 

peso médio de aproximadamente 225 g (±17,1), advindos do Biotério Central da 

UFS. Os animais foram distribuídos aleatoriamente em 7 (sete) gaiolas apropriadas 

(quatro ratos por caixa), previamente etiquetadas e divididos em dois grupos. O 

grupo de ratos treinados (GT), composto por 16 (dezesseis) animais e o grupo 

controle (GC), formado por 12 (doze) animais. Todos os animais tiveram livre acesso 

à água e comida, e foram submetidos à foto-período claro/escuro de 12:00 horas no 

biotério setorial do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal de Sergipe 

(UFS). O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Animais (CEPA) da Universidade Federal de Sergipe, protocolo 56/2007. 

 

4.3 Dados coletados 

 

 Foram coletados dados referentes às concentrações de glicose, lactato, 

creatinina, hemoglobina, linfócitos e monócitos encontrados no sangue dos animais. 

 

4.4 Instrumentos para a coleta de dados 

 

 A pesagem dos animais foi realizada com o auxílio de balança digital analítica 

modelo AS-1000 digital com precisão de 1 g. Os exercícios físicos foram realizados 

em esteira ergométrica para ratos (AVS - Projetos Especiais), com oito raias. Para a 

determinação das concentrações lactato foram utilizadas lâminas de bisturi estéreis, 

lactímetro portátil Accutrend® Lactate (Figura 1) e fitas apropriadas (Accutrend® 
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Lactat)e. A glicemia foi obtida utilizando-se lâminas de bisturi estéreis, glicosímetro 

portátil Accu-Chek® (Figura 2) e fitas apropriadas (Accu-Chek®). Para a coleta de 

sangue e análises, foram utilizadas seringas estéreis, tubos Vacuette®, centrífuga, 

pipetas automáticas, câmara de Neubauer, microscópio biológico binocular Medilux® 

MDL e espectrofotômetro ultravioleta digital modelo Q798U. 

 

 

  

 

4.5 Procedimento Para a Coleta de Dados 

 

 4.5.1 O protocolo de exercícios 

 

 O protocolo de exercícios foi adaptado a partir do proposto por Peres (2005). 

As adaptações foram feitas apenas na progressão das velocidades. O autor não 

especificava os aumentos nas velocidades dia após dia, apenas na primeira e na 

última sessão da semana. Deste modo foi feita a progressão para na velocidade 

para alcançar o estabelecido pelo autor. Outra adaptação foi feita quando a 

velocidade preconizada no protocolo original não pôde ser estabelecida 

numericamente na esteira rolante utilizada. O protocolo original apresenta variações 

de 0,3 m/minuto, sendo que a esteira utilizada só pode ser ajustada em 0,5 

m/minuto. 

 Todos os ratos foram conduzidos diariamente ao local de treinamento, sendo 

que o grupo controle (GC) permaneceu dentro das gaiolas durante o experimento, 

enquanto o grupo de treinados (GT) realizava os exercícios (quatro ratos por vez). O 

Figura 2: glicosímetro portátil Figura 1: lactímetro portátil  
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grupo GT realizou treinamento em esteira rolante durante 07 (sete) semanas, de 

maneira progressiva, com aumento da intensidade determinado pela combinação de 

velocidade, tempo e 0% de inclinação. O quadro 1 apresenta o detalhamento do 

protocolo. As velocidades estão expressas em metros por minuto (m/min) e o tempo 

em minutos. 

 

Quadro 1: Protocolo de exercícios 

Semanas/dias Segunda Terça Quarta Quinta Sexta T. (minutos) 

1 5 m/min 6 m/min 7 m/min 7,5 m/min 8,5 m/min 10-30 
2 8,5 m/min 8,5 m/min 8,5 m/min 8,5 m/min 8,5 m/min 30-40 
3 8,5 m/min 8,5 m/min 8,5 m/min 8,5 m/min 8,5 m/min 40-60 
4 9,5 m/min 10 m/min 10,5 m/min 11 m/min 11,5 m/min 60 
5 12,5 m/min 13,5 m/min 14,5 m/min 15,5 m/min 16,5 m/min 60 
6 17 m/min 17,5 m/min 18 m/min 18,5 m/min 19 m/min 60 
7 19,5 m/min 19,5 m/min 19,5 m/min 20 m/min 20 m/min 60 

 

 

 4.5.2 Determinação dos índices glicêmicos 

  

 Na última semana, após um jejum não hídrico de 16 horas foi coletada uma 

amostra de sangue da ponta da cauda de cada animal e colocada em fita apropriada 

para a medida da glicemia com o auxílio do glicosímetro portátil Accu-Chek®.  

 

           4.5.3 Determinação dos níveis de lactato sanguíneo 

 

 O grupo treinado executou a última sessão a 20 m/minuto e no trigésimo 

minuto a corrida foi interrompida para a coleta de sangue do animal. Por meio de um 

pequeno corte na ponta da cauda, realizado com o auxílio de bisturi, foi coletada a 

quantidade necessária para preencher a região sensível da fita, específica para 

medida do lactato, e imediatamente a mesma foi colocada no Accutrend® Lactate, 

previamente regulado para análise de lactato (mmol/dl) em amostras de sangue. Os 

resultados foram comparados com os obtidos por Manchado (2005) para a 

confirmação do sistema energético predominante exigido pelo protocolo aplicado.  

  

 



 24 

 4.5.4 Determinação dos níveis de creatinina 

 

 O procedimento foi realizado com a utilização do kit para quantificação de 

creatinina doles®. Seguindo as recomendações do fabricante, foi utilizado o teste no 

soro/plasma de cada animal (200 �L). Na etapa de colorimetria foram adicionados 2 

mL de água destilada, 0,5 mL de reagente pícrico e duas gotas da solução alcalina 

ao tubo contendo a amostra. Em seguida a solução foi homogeneizada e repousou 

por 7 (sete) minutos em temperatura ambiente. As absorvâncias foram lidas a 520 

nm em espectrofotômetro, e a quantificação foi realizada com o auxílio da fórmula: 

Creatinina (mg/dL) = Leitura da amostra520nm x F. Onde F (fator)= 5 / leitura da 

solução padrão520nm. 

   

 4.5.5 Determinação dos níveis de hemoglobina  

 

 Uma amostra do sangue total de cada rato (20 �L) foi colocada em tubos de 

ensaio, devidamente identificados, contendo 5 mL da solução de uso do reagente de 

cor doles®. Em seguida o conteúdo de cada tubo foi homogeneizado e repousou 

durante 3 minutos à temperatura ambiente. As absorvâncias foram lidas em 

espectrofotômetro a 540 nm e os resultados obtidos com o auxílio da fórmula: Hb 

(g/dL) = Leitura540nm x 39. 

 

 4.5.6 Determinação do número de leucócitos 

 

 A contagem total de leucócitos foi feita a partir de uma amostra de sangue 

diluída em solução de Türck (Newprov®) como determina o protocolo do produto. A 

amostra foi diluída e em seguida agitada por três minutos. Depois de agitada a 

solução foi gotejada em uma câmara de Neubauer para que fosse realizada a 

contagem em microscópio. A contagem diferencial dos leucócitos (linfócitos e 

monócitos) foi feita utilizando-se o kit comercial Instant-Prov (Newprov®) a partir do 

esfregaço de cada amostra de sangue. Cada lâmina passou pelos três corantes que 

compõem o kit Instant-Prov e o excesso foi retirado em água corrente em seguida foi 

feita a contagem dos linfócitos e monócitos.  

 Todo o experimento foi realizado num período de 8 semanas e o resumo do 

mesmo é apresentado na figura 3. 
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Figura 3: Esquema de execução do estudo 

 

4.6 Tratamento estatístico 

 

 A análise dos dados foi realizada com o emprego do teste de Student, 

considerando-se como índice de significância 95% (p<0,05). Os resultados foram 

expressos em média e desvio padrão. 

 As diferenças estatísticas entre as variáveis investigadas foram calculadas 

com o auxílio do programa estatístico Prisma 5.0.  
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5 RESULTADOS 

 

 Como pode ser visto na tabela 2, a glicemia média dos animais foi diferente 

entre os grupos GC e GT, sendo que a glicemia do grupo GC foi maior quando 

comparada com a glicemia do grupo GT. Essa diferença foi significativa 

estatisticamente (p<0,05). 

 
      Tabela 1. Glicemia dos animais dos grupos controle treinados. 

Grupos n Glicemia (mg/dl) 
x       DP 

GC 12 85,4 ± 1,8 
GT 16 72,8 ± 1,9* 

  *p<0,05. 

  

 Na tabela 2, a média das concentrações de lactato sanguíneo dos animais do 

grupo treinado está representada em média e desvio padrão. Na mesma tabela são 

apresentados o menor e o maior valor obtido no teste de lactato. 
 

       Tabela 2. Teste de lactato do grupo de animais treinados. 

Grupos n Lactato (mmol/dl) 
Mínimo  

Lactato (mmol/dl) 
Máximo 

Lactato (mmol/dl) 
x       DP 

GT 16 2,6 3,2 2,8 ± 0,17  
     
 

 As concentrações médias de creatinina não apresentaram diferenças 

significativas entre os grupos controle e treinado. Os valores médios de cada grupo 

são apresentados na tabela 4. 

  
       Tabela 3. Concentração sérica de creatinina.  

Grupos n Creatinina (mg/dl) 
x      DP 

GC 12 0,58 ± 0,3 
GT 16 0,56 ± 0,2 

 
 

        
 A concentração de hemoglobina no sangue dos animais estudados é 

apresentada na tabela 3 e demonstra uma diferença significativa entre os grupos 
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controle e treinado, sendo que o grupo treinado apresenta maior concentração de 

hemoglobina quando comparado com o grupo controle (p<0,05). 

 
       Tabela 4. Concentração de hemoglobina. 

Grupos n Hemoglobina (g/dl) 
x       DP 

GC 12 14,0 ± 1,2 
GT 16 15,8 ± 1,9* 

       *p<0,05. 
 

 Entre os grupos controle e treinado foram observadas diferenças nas médias 

das quantidades de células brancas estudadas, sendo que o grupo treinado 

apresentou uma quantidade significativamente maior de linfócitos quando 

comparado com o grupo controle. O grupo treinado também apresentou uma 

quantidade significativamente maior de monócitos quando comparado com o grupo 

controle. Os dados são apresentados na tabela 5.  

 

       Tabela 5. Contagem dos leucócitos mononucleares. 
Grupos n Linfócitos (células/mm3) 

             x         DP 
Monócitos (células/mm3) 

x         DP 
GC 12 2131 ± 1048 619 ± 217 
GT 16   3410 ± 1831* 859 ± 167* 

       *p<0,05. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 O metabolismo dos carboidratos tem sido alvo de estudos envolvendo 

indivíduos com algum tipo de patologia ou em situações de estresse. O exercício 

físico é um tipo de fator de estresse que exige do corpo adaptações diversas para a 

manutenção da homeostase, assim como o suprimento de substratos metabólicos 

necessários para a continuidade do exercício. Algumas dessas adaptações 

envolvem o aumento da glicogenólise nos músculos e a elevação da captação de 

glicose (HAYASHI, 1997). Tais adaptações têm uma íntima relação com o trabalho 

muscular, e o exercício físico regular pode resultar em um favorecimento das 

reservas de substrato em diversos tecidos (ROGATTO, 2004) mediado por vias 

intracelulares (PADUA et al., 2009). Os dados obtidos na tabela 1 demonstraram que 

o grupo que realizou exercício físico (GT) teve uma glicemia significativamente 

menor em relação ao grupo controle (GC). Um estudo realizado por Rogatto (2004), 

demonstrou que logo após o exercício físico é comum uma redução da glicemia 

como uma resposta aguda ao estímulo. Segundo Santos (2006), a intensidade é 

uma variável determinante para a resposta glicêmica, uma vez que exercícios 

extenuantes e por período prolongado, podem aumentar a resistência periférica à 

insulina devido a eventos mediados por lesão celular e respostas inflamatórias. O 

volume, representado pelo tempo total da atividade parece ser outra variável 

importante. Houmard (2004) verificou que 170 minutos de atividade semanal 

produziu uma sensibilidade maior à insulina quando comparado com o grupo que 

realizou 115 minutos. Um outro estudo não obteve redução da glicemia mesmo 

utilizando uma suplementação com creatina, que é um modulador do metabolismo 

dos carboidratos, somado ao exercício físico, ou seja, não melhorou a captação da 

glicose (FREIRE, 2008).  

 O limiar anaeróbio corresponde à intensidade máxima de exercício em que 

ocorre equilíbrio entre a produção e a remoção do lactato sanguíneo (ZAGATTO et 

al., 2004). Os dados apresentados na tabela 2 demonstram que o protocolo de 

exercícios adotado no presente estudo não produziu um acúmulo de lactato 

sanguíneo a ponto de alcançar o limiar anaeróbio, cujo valor é igual a 4,0 mmol/dl 

em ratos submetidos a exercícios em esteira (MANCHADO et al., 2005). A sua 

medida representa um parâmetro de avaliação.  
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 A creatinina é um composto orgânico nitrogenado e não protéico formado a 

partir da desidratação da creatina. Pode ser mensurada no sangue ou na urina. O 

músculo esquelético é o maior sítio de produção da creatinina. Dessa forma, 

variações em sua produção indicariam alterações diretamente proporcionais na 

massa muscular. A diminuição da massa muscular é um dos sintomas clássicos 

observados no “overtraining”. No presente estudo não foi encontrada diferença 

significativa na concentração de creatinina sanguínea entre os grupos de animais 

controle e treinado. 

  A creatinina também é utilizada para avaliar a função renal através da taxa de 

filtração glomerular (TFG). A TFG pode ser obtida pela determinação das 

concentrações de creatinina no sangue e na urina; contudo, a grande dificuldade na 

mensuração da TFG é o protocolo de determinação na urina total, coletada durante 

um período de 24h. Como forma alternativa, a TFG pode ser estimada utilizando-se 

apenas a concentração de creatinina no sangue. Silva et al., (2006) observando que 

houve um aumento nas concentrações de creatinina no plasma e redução na taxa de 

filtragem glomerular não puderam associar estes dados a uma piora no rendimento 

dos atletas estudados. A concentração de creatinina (produto do catabolismo do 

músculo esquelético) geralmente também aumenta após exercícios físicos extremos 

como provas de triatlon e suas variações. O aumento nas concentrações 

plasmáticas de creatinina resulta, provavelmente, da sua liberação dos músculos 

atuantes, desidratação, redução do fluxo sanguíneo e reduzida taxa de filtragem 

glomerular (WARBURTON, 2002). A creatinina é um marcador útil de função 

glomerular renal. Ainda não se sabe certamente qual a sua relação com o 

overtraining, parecendo não existir nenhuma variação com o volume e intensidade 

de treinamento (ARAUJO, 2008). Os resultados obtidos no presente estudo 

apresentam valores das concentrações creatinina próximos dos encontrados por 

Dantas (2006) ao observar os parâmetros bioquímicos de ratos Wistar em repouso. 

 O bom desempenho em exercícios físicos aeróbios tem uma íntima ligação 

com as concentrações de hemoglobina no sangue. Por sua função primária de 

transportar o oxigênio, a concentração de hemoglobina no sangue tem sido alvo de 

estudos em situações diversas, como em altitudes elevadas e períodos competitivos 

de modalidades variadas. No presente estudo foi verificado que o exercício físico 

aeróbio produziu um aumento na concentração de hemoglobina no sangue dos 
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animais quando comparado com o grupo controle (Tabela 3). Estes resultados estão 

em conformidade com o demonstrado por McArdle, Katch e Katch (2003).  

 Outros estudos demonstraram resultados diferentes. Rietjens (2002) ao 

avaliar as concentrações de hemoglobina em triatletas, registrou uma queda em 

relação aos valores normais dessa proteína. Outro estudo afirma que a corrida pode 

produzir aumento na quantidade de hemoglobina livre no sangue como resultado de 

hemólise intravascular (VIRU; VIRU, 2001). De qualquer forma os resultados 

apresentados neste estudo foram obtidos através de um protocolo de exercícios 

definido (PERES, 2005) e uma intensidade determinada (abaixo do limiar anaeróbio) 

por lactatocemia (MANCHADO, 2005), ou seja, de leve a moderado. Além disso, a 

integridade celular dos componentes sanguíneos não foi foco do estudo. 

 Estudos têm demonstrado que o exercício físico produz efeitos em elementos 

sanguíneos e há uma relação de extrema importância entre a intensidade do 

exercício físico e seu efeito no sistema imunológico, pois a depender da intensidade 

adotada o exercício deixaria de ser um elemento de proteção para ser um 

imunodepressor (GLESSON, 2002). Cordeiro (2007), afirma que o exercício é capaz 

de aumentar a quantidade de células da série branca. O autor associa o aumento no 

número de monócitos ao aumento significativo nos leucócitos totais em atletas.  

 Crespilho (2006) verificou importantes alterações nos leucócitos totais e 

linfócitos de ratos normais e em monócitos de ratos imunodeprimidos, como 

resposta ao exercício físico.  

 O exercício pode produzir alterações importantes nas concentrações de 

elementos sanguíneos como os leucócitos e linfócitos (OLIVEIRA, 2002). No 

presente estudo foi verificado o aumento significativo tanto de linfócitos quanto de 

monócitos no sangue dos animais do grupo treinado quando comparado ao grupo 

controle. Esses resultados também são comuns em sujeitos que realizam atividades 

extenuantes (GLESSON, 2002; LOPES, 2006; MENDES et al., 2009; WU et al., 

2004), nas quais os efeitos do exercício sobre a imunidade resultam em posterior 

queda da imunidade, ou como afirma Dias et al (2007), após exercícios extenuantes 

há uma leucocitose intermediada por catecolaminas e em seguida, o quadro evolui 

para uma linfopenia (queda nas concentrações de linfócitos) que sugere 

imunossupressão transitória, também conhecida como “janela aberta”, que 

possibilita o aparecimento de infecções. No entanto nem a intensidade do exercício 

adotado no protocolo deste estudo, que foi abaixo do limiar anaeróbio, nem o 
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volume, que só alcançou os 60 minutos de atividade na última semana de 

exercícios, se enquadram na categoria de extenuantes.  

 Outra variável importante na percepção de intensidade do exercício no 

presente estudo é a concentração de creatinina (marcador do catabolismo muscular) 

no sangue dos animais. Não houve diferença entre os grupos controle e treinado. O 

exercício moderado pode proporcionar até uma recuperação de estados de baixa 

imunidade (CRESPILHO, 2006). Nascimento (2004) submeteu ratos Wistar a um 

quadro de imunodepressão e após 6 (seis) semanas de exercícios de natação os 

resultados obtidos mostraram uma normalização das variáveis observadas.   
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7 CONCLUSÃO 

 

  O presente estudo, pelo que foi exposto e evidenciado através dos resultados 

obtidos, demonstrou que o exercício físico aeróbio é capaz de alterar marcadores 

hematológicos em ratos Wistar. 
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