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RESUMO 

Kiehl LMP. Efeito da suplementação aguda de glutamina peptídeo e 
carboidrato em jogadores de futebol juniores : análise de parâmetros 
nutricionais, desempenho físico e bioquímicos [tese]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 147p. 
 

Futebol é um esporte de natureza intermitente, consistindo de séries 
repetidas (≤6-segundos) de trabalho rápido de alta intensidade e curta 
duração e de períodos de recuperação de intensidade baixa a moderada 
(≤60-segundos). O objetivo deste estudo foi caracterizar a antropometria, o 
consumo alimentar, o desempenho e as respostas bioquímicas, moleculares 
e celulares de jogadores de futebol no teste de esforço máximo e determinar 
se a reposição aguda de glutamina altera essas variáveis.  
Quatorze jogadores de futebol (idade: 18 e 21 anos), de time profissional, 
representativos dos atletas dessa modalidade e faixa etária, foram avaliados. 
A avaliação antropométrica mostrou que esses jogadores apresentavam 
altura, peso e percentual de gordura, compatíveis com a idade e 
modalidade. A avaliação do consumo alimentar mostrou um consumo 
inadequado de macronutrientes e cálcio segundo IDR e ACSM. O 
desempenho desses atletas no teste foi dentro do esperado para atletas 
desta modalidade. O exercício causou acidose metabólica; aumento dos 
níveis plasmáticos de produtos de peroxidação lipídica, glutamina e 
glutamato, e aumento dos leucócitos circulantes, sem alterações na 
glicemia, enzimas musculares, ou proteína do choque térmico 27. A 
suplementação com glutamina peptídeo não proporcionou melhora no 
desempenho nem alterou as variáveis analisadas, após o exercício, exceto  
os produtos da peroxidação lipídica, que diminuíram com a suplementação. 
Frente aos resultados obtidos, concluiu-se que sem uma alimentação 
adequada para faixa etária, nível de maturação sexual e modalidade 
esportiva, mesmo com a prescrição correta de treinamento, a 
suplementação com glutamina não será capaz de proporcionar efeitos 
positivos no desempenho físico. 
 

Descritores: 1. Glutamina   2. Futebol   3. Aptidão física   4. Avaliação 
nutricional   5. Avaliação bioquímica. 
 



 

SUMMARY 

Kiehl LMP. The effect of acute glutamine peptide and carbohydrate 
supplementation to adolescent soccer players : Assessment of nutritional, 
performance and biochemical parameters [thesis].São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2007. 147p. 
 

Soccer is an intermittent sport in nature, consisting of repeated bouts of brief 
(≤6-second) maximal/near-maximal work interspersed with relatively short 
(≤60-second) moderate/low-intensity recovery periods. The aim of this study 
was to characterize anthropometry, food habit, performance, as well as 
biochemical, molecular and cellular responses of fourteen soccer players 
(age 18-21) to maximum exercise testing and to determine whether 
glutamine peptide supplementation changes these variables. The 
anthropometric and body composition assessment showed that the players 
presented height, weight and amount of body fat compatible with 
international sport criteria; however, body fat revealed a great variability. The 
dietary assessment identified an inadequate macronutrient and calcium 
consumption, compared to RDI e ACSM recommendations. Athlete’s 
performance in maximum exercise testing was close to this modality 
average. The exercise testing induced a metabolic acidosis, with increased 
blood lactate levels; increased levels of glutamine and glutamate; increase in 
lipid peroxidation markers and in white blood cell count, while no change was 
detectable in blood glucose, muscle enzymes or heat shock protein 27 
expression.  Glutamine supplementation caused no change either in 
performance or in biochemical, molecular or cellular variables after aerobic 
exercise, except for lipid peroxidation markers, which decreased with 
supplementation. Therefore, it was concluded that without a healthy diet, 
ajusted to age and sport, glutamine supplement is not able to induce positive 
effects on performance. 
 

Descriptors: 1. Glutamine   2. Soccer   3. Physical performance    
4. Nutritional assessment   5. Biochemical assessment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  Futebol  

 

O futebol é o esporte mais popular do mundo, praticado tanto por 

homens como por mulheres, crianças e adolescentes (Bangbsbo, 1994).  

Uma das razões para sua popularidade é que os praticantes não precisam 

ter um grau de habilidade extraordinária em nenhuma área específica (física, 

técnica ou tática), mas precisam possuir somente alguma disposição e 

aptidão, mesmo que intuitiva. 

O desempenho do jogador de futebol, principalmente do profissional 

do esporte, depende de um conjunto de fatores como técnica, biomecânica, 

tática, aspectos psicológicos e emocionais, além dos aspectos nutricionais.  

Assim como em outras modalidades esportivas, o futebol não é uma ciência, 

mas a ciência pode ajudar a melhorar o desempenho dos seus jogadores. 

Tentativas de melhorar o desempenho no futebol infelizmente focam na 

técnica e na tática, à custa do desempenho físico (Stolen et al., 2005). 

 

1.1.1  Exigência física 

 

Do ponto de vista físico, o futebol é uma modalidade esportiva que 

consiste em exercícios intermitentes de intensidade variável (Ekblom, 1993; 

Zeederberg et al., 1996).  A intensidade de trabalho realizado durante os 90 
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minutos de uma partida é, em média, próxima do limiar anaeróbio ou 

ventilatório dois (LV2 ou limiar de lactato) ou 80–90% da FCmax. Entretanto, 

se expressarmos a intensidade de trabalho como uma média dos 90 

minutos, perderíamos informações específicas substanciais, pois uma 

partida de futebol apresenta períodos e situações de atividade de alta 

intensidade, com acúmulo de lactato, entremeados por atividades de baixa 

intensidade, quando ocorre a remoção deste lactato gerado nos músculos 

ativos (Helgerud et al., 2001).  

Aproximadamente 88% de uma partida de futebol envolvem 

atividades aeróbias, e os 12% restantes, atividades anaeróbias de alta 

intensidade (Shephard et al., 1987). As distâncias percorridas pelos 

jogadores profissionais de alto nível durante uma partida variam de 10 a 12 

km, para jogadores da linha, e de aproximadamente 4 km para os goleiros. 

Vários estudos identificaram que as maiores distâncias são percorridas pelos 

meio-campistas e que jogadores profissionais percorrem maiores distâncias 

do que os não profissionais (Mohr et al., 2003; Shephard, 1990; Whitehead, 

1975). A intensidade do exercício é reduzida, assim como a distância 

percorrida é 5 a 10% menor no segundo tempo quando comparada ao 

primeiro.  Durante uma partida de futebol, corridas rápidas (sprints) ocorrem 

aproximadamente a cada 90 segundos, cada uma durando em média de 2 a 

4 segundos.  Os sprints compreendem de 1% a 11% do total da distância 

percorrida durante uma partida, o que corresponde de 0,5% a 0,3% do 

tempo efetivo de jogo.  Assim, durante uma partida, cada jogador realiza de 

1000 a 1400 atividades curtas, que mudam a cada 4 a 6 segundos. 
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De 8% a 12% da distância total coberta por jogo é realizada em 

velocidade de corrida rápida com mudança de velocidade e direção a cada 5 

segundos (Shephard, 1990). As corridas de baixa intensidade representam 

35% e as de alta intensidade de 8,1% a 18% do tempo total do jogo 

(Bangsbo, 1991; Ekblom, 1993).  

 

1.1.2  Treinamento aeróbio  

 

O treinamento aeróbio tem o potencial de aperfeiçoar o desempenho 

do futebolista por meio do aumento na recuperação do pH e da lactatemia 

sanguínea das várias séries de exercício intermitente, de alta intensidade, 

que ocorrem durante uma partida, contribuindo para a habilidade de 

sustentar uma alta taxa de trabalho ao longo do jogo.  A produção de 

energia aeróbia durante uma partida de futebol é predominante, e a 

intensidade média alcançada é de aproximadamente 75% do consumo 

máximo de oxigênio (VO2max) e 85% da frequência cardíaca máxima. Isto 

corresponde a aproximadamente a 50 ml-1.kg-1.min-1 para um jogador de 75 

kg com VO2max de 65 ml-1.kg-1.min-1.   

Hoff et al. (2001) demonstraram que o desempenho aeróbio pode ser 

aumentado melhorando-se a economia da corrida. A economia da corrida é a 

menor quantidade ou volume de oxigênio (VO2) necessário, proporcional à 

massa corporal (ml/kg/min), para correr numa determinada velocidade. Hoff et 

al. estimaram que uma melhora na economia de corrida aumentaria a 

distância percorrida em aproximadamente 1000 m. Mais ainda, o aumento na 
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capacidade aeróbia foi associado com 24% mais envolvimentos com a bola, 

assim como o número de corridas rápidas realizadas. Uma correlação 

significativa entre VO2max e distância percorrida durante uma partida foi 

observada por Helgerud et al. (2001), sendo que jogadores com maiores 

valores de VO2max tinham capacidade de percorrer maiores distâncias, numa 

maior intensidade. Neste estudo eles observaram um aumento de 11,1 km·h-1 

para 13.5 km·h-1, numa faixa de 60–95% do VO2max. Estes fatos foram 

comprovados em estudos anteriores que demonstraram existir uma relação 

significante entre consumo máximo de oxigênio e a distância percorrida 

durante uma partida e o número de corridas rápidas realizadas pelo jogador. 

Então a capacidade aeróbia desempenha um papel importante no 

futebol atual, como também influencia no desempenho técnico e nas 

escolhas táticas (Chamari et al., 2005).  A importância do condicionamento 

aeróbio é ilustrada pelo fato de o jogador percorrer de 10–12 km durante 

uma partida, numa intensidade média em torno de 75% do consumo de 

oxigênio máximo (VO2max), e nesta intensidade o sistema aeróbio contribuiu 

com aproximadamente 90% do custo energético total da partida. Além do 

componente aeróbio, este deslocamento em campo é determinado pela 

posição do jogador no campo ou função tática exercida.  Além disso, o nível 

do campeonato (1ª, 2ª ou  3ª divisão), também exerce influência na distância 

total percorrida durante o jogo.  Estes dados sugerem que, dependendo da 

função tática que o jogador exerce no time, cada jogador terá um nível de 

solicitação metabólica, que por sua vez exigirá e gerará adaptações 

diferenciadas nos processos de produção de energia. 
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1.1.3  Força e Potência 

 

Força e potência são igualmente importantes no futebol.  A força 

máxima refere-se à maior força que pode ser realizada pelo sistema 

neuromuscular durante uma contração voluntária máxima, enquanto que a 

potência é o produto da força pela velocidade e refere-se à habilidade do 

sistema neuromuscular em produzir o maior impulso num determinado 

período de tempo. 

A força máxima é uma das qualidades básicas que influencia o 

desempenho da potência; um aumento na força máxima está associado 

geralmente a uma melhora na força relativa e, entretanto, na melhora das 

habilidades de potência. Uma relação significante tem sido observada entre 

uma repetição máxima e a aceleração e a velocidade.  Este desempenho de 

força ou potência máxima é representado pelos testes de salto, como 

também por corridas rápidas de 30 m. Por meio do aumento da força de 

contração muscular em determinado músculo ou grupos musculares, 

aceleração e velocidade podem melhorar as habilidades críticas no 

desempenho do futebol, como giros ou dribles, corridas rápidas e mudança 

de passo.  Alto nível de força máxima, tanto em membros superiores quanto 

inferiores, pode também ajudar a prevenir lesões nos jogadores. Segundo 

Lehnhart et al. (1996), a introdução do treinamento de força no esquema de 

treinamento pode ajudar a reduzir em 50% o número de lesões nos 

jogadores de futebol.  
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1.1.4 Demanda energética e o papel do glicogênio muscular  

 

Os futebolistas são atletas que treinam numa intensidade que varia de 

moderada a alta, em função da característica fisiológica do esporte, posição 

em campo e o fato de ser profissional ou amador.  Em função de todos estes 

pontos, de acordo com Clark (1994), a necessidade energética dos 

futebolistas varia entre 3150 e 4300 kcal por dia.  Este gasto, por sua vez, 

varia em função da quantidade e qualidade de treinamento, tanto que um 

futebolista que pesa em média 75 kg gasta em média, durante um 

treinamento, 1360 kcal (Clark, 1994).  Sendo assim, os futebolistas deveriam 

ingerir uma quantidade de energia suficiente para atender a demanda 

energética das fases de treinamento e de competição, de acordo com o 

requerimento nutricional do sexo e da idade. Além do requerimento de 

calorias e nutrientes, a dieta deveria ainda minimizar as alterações da 

composição corporal do futebolista, ou seja, a relação entre massa magra e 

massa gorda, segundo a fase de desenvolvimento. Isto é importante porque, 

jogadores mal alimentados e nutridos, provavelmente não irão responder ao 

treinamento e preparo físico, nem jogar e se recuperar para o próximo jogo de 

maneira satisfatória. A evidência mostra que, programas dietéticos deveriam 

ser direcionados para restaurar e ainda, supercompensar o nível do glicogênio 

muscular, para aumentar o desempenho durante as partidas, o que 

provavelmente beneficiaria o treino intenso, duas vezes por dia.  Para isso, 

um programa nutricional e dietético deve, segundo recomendações atuais, 

promover uma ingestão estratégica de carboidrato e proteína antes e após as 
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sessões de treinamento e jogo para aperfeiçoar as adaptações fisiológicas da 

modalidade e, conseqüentemente, melhorar o desempenho e recuperação do 

jogador.  Os trabalhos têm demonstrado que uma ingestão calórica menor do 

que 30 kcal por kilograma de massa livre de gordura por dia, causará 

desequilíbrios hormonais, metabólicos e imunes (Burke et al., 2006). 

O glicogênio muscular desempenha papel chave na produção de 

energia durante o exercício e uma das causas da fadiga está associada à 

depleção dos estoques de glicogênio muscular (Bangsbo, 1994; Burke, 1996; 

Clark, 1994; Costill et al., 1992; Economos et al., 1993; Parkin et al., 1997).  

Concentrações adequadas de glicogênio muscular minimizam ou 

retardam a exaustão. Os jogadores de futebol podem iniciar  o jogo com 

baixos níveis de glicogênio muscular devido, entre outros fatores, ao hábito 

alimentar e ao número excessivo de jogos e treinos (Kirkendal, 1993). A 

depleção de glicogênio muscular depende de variáveis como: intensidade do 

esforço físico, condicionamento físico, modalidade do exercício, temperatura 

ambiente e dieta pré-exercício (Economos et al., 1993).  

Existe uma relação direta durante uma partida de futebol, entre as 

concentrações iniciais de glicogênio muscular, as distâncias percorridas e os 

níveis de esforços dos jogadores durante a segunda metade do jogo 

(Tumilty, 1993).   Se o jogador estiver com uma concentração de glicogênio 

muito baixa, dependerá dos lipídios como substrato energético, que ele só 

poderá contar se o seu desempenho for realizado abaixo dos 50% do 

consumo de oxigênio. É importante ressaltar que um exercício intenso 

depleta as reservas de glicogênio muscular em 90 minutos. Em atividades 
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intermitentes de alta intensidade, 72% do glicogênio são usados em 95 

minutos. Os jogadores que iniciam o jogo com concentrações baixas de 

glicogênio muscular percorrem distâncias menores, em velocidade menor, 

andam mais e realizam menos sprints do que aqueles jogadores com 

concentrações normais no início da partida (Bangsbo, 1994; Hargreaves, 

1994; Leatt et al., 1989; Shepard et al., 1987; Zeederberg, 1996). Durante a 

simulação de uma partida de futebol com jogadores de elite, observou-se 

uma depleção de 50%  do glicogênio muscular ao final da partida (Shephard 

et al., 1987).  De acordo com o nível da competição, com o condicionamento 

do jogador e com suas reservas corporais prévias de carboidrato, a 

concentração de glicogênio muscular irá diminuir proporcionalmente à 

duração e à intensidade do jogo (Hawley et al., 1994), havendo geralmente 

uma depleção de 20% a 90 % do glicogênio muscular durante competições 

de alto nível (Shephard, 1990).  

  Em outras palavras, a depleção dos níveis de glicogênio 

comprometerá o desempenho do jogador (Kirkendal, 1993), destacando a 

importância de uma intervenção nutricional rica em carboidrato.  

 

1.1.5  Avaliação do desempenho no futebol 

 

1.1.5.1  Lactato sanguíneo 

A avaliação do lactato sanguíneo submáximo é um método útil para 

detectar mudanças no condicionamento físico aeróbio, de modo que a 

determinação do limiar de lactato tende a ser um indicador mais sensível do 
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desempenho aeróbio do que o consumo de oxigênio (Farrel et al.,1979; 

Ramsbottom et al., 1989). Um limiar de lactato mais alto significa, 

teoricamente, que o jogador poderia manter uma intensidade média mais 

alta durante uma partida de futebol sem acumular lactato.  A avaliação do 

lactato submáximo tem sido usada para avaliar as mudanças do 

componente condicionamento físico dos jogadores de futebol (McMillan et 

al., 2005). 

 

1.1.5.2  Ergoespirometria 

A capacidade aeróbia de um jogador de futebol influi 

substancialmente no seu desempenho técnico e nas suas escolhas táticas.  

Quando se melhora a capacidade de captação de oxigênio, melhora-se 

também o desempenho no futebol, como maiores distâncias percorridas, 

maior envolvimento com a bola e maior número de sprints (McMillan et al., 

2005).  A capacidade aeróbia é normalmente avaliada em laboratório por 

meio de equipamento de ergoespirometria (Chamari et al., 2005), que 

mensura as variáveis respiratórias, metabólicas e cardiovasculares pela 

medida das trocas gasosas pulmonares durante o exercício e a expressão 

dos índices de avaliação funcional. O consumo máximo de oxigênio e o 

limiar anaeróbio são os principais indicadores de aptidão funcional 

cardiorespiratória, sendo utilizados na prática para diagnóstico e prognóstico 

de desempenho esportivo.  

O limiar anaeróbio caracteriza o ponto limite de transição de 

passagem do metabolismo aeróbio para o anaeróbio, e a potência aeróbia 
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máxima (VO2max) caracteriza o consumo máximo de oxigênio utilizado por 

unidade de tempo. Esses dois parâmetros de desempenho físico são de 

extrema importância porque dão ao futebolista o suporte para deslocamento 

físico em treinamentos e durante as competições, que associado a outros 

movimentos (explosivos, saltos, agilidade, destreza, tempo de reação, 

coordenação, etc) determina o nível de capacidade funcional do futebolista. 

Portanto, com a utilização da ergoespirometria podemos verificar o 

comportamento desses dois parâmetros de desempenho através de 

variáveis metabólicas e ventilatórias, fornecidas por esse método. A partir do 

resultado verificado pela ergoespirometria torna–se possível quantificar e 

orientar com maior precisão às cargas de treinamento do jogador de futebol 

(Filaire et al., 2003; Shephard, 1999; Bunc et al., 2001; Stroyer et al., 2004). 

É importante ressaltar que essas características metabólicas verificadas de 

maneira crônica durante o treinamento e competição podem, em longo 

prazo, desencadear processos de fadiga muscular e até imunodepressão, 

além da lesão celular resultante dos movimentos excêntricos, entre outros, o 

que ao longo do tempo pode ser irreversível e comprometer a vida esportiva 

do atleta. 

Devido ao grande desgaste fisiológico a que os jogadores estão 

expostos e à necessidade constante de um melhor desempenho, o emprego 

de vários suplementos esportivos tem sido investigado no futebol. A maior 

parte de trabalhos publicados na área  revela que foram utilizados 

principalmente suplementos à base de carboidratos e creatina (Bishop, 

1999; Cox et al., 2002; Mujika et al., 1997). Isto ilustra uma realidade comum 
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a todos os esportes, assim como também no futebol, que é a de se dar 

preferência pela utilização de um determinado suplemento em detrimento de 

um hábito alimentar saudável e adequado para a modalidade esportiva em 

questão. 

Apesar de o futebol ser um esporte tão popular, poucas investigações 

sobre o estado nutricional e consumo alimentar de jogadores  têm sido 

realizadas, de modo que não se sabe a influência que estes fatores 

poderiam exercer sobre o desempenho dos futebolistas.  Hoje se sabe que a 

nutrição adequada e atividade física regular durante a adolescência são 

cruciais para um ótimo crescimento e desenvolvimento, como também para 

promover saúde a curto e em longo prazo. A necessidade de energia e 

nutrientes aumenta durante a adolescência e são maiores do que em outras 

fases da vida (Giovannini et al., 2000; Iglesias-Gutierrez et al., 2005)  Atletas 

adolescentes têm necessidades específicas de nutrientes devido a 

treinamentos e competições. 

Atualmente não existe informação sobre estado nutricional de 

futebolistas adolescentes, e os poucos trabalhos disponíveis investigaram 

principalmente o consumo alimentar isoladamente, às vezes associando as 

informações sobre consumo alimentar com a composição corporal dos 

futebolistas. Entretanto, investigação do estado nutricional, como 

levantamento antropométrico e da composição corporal, parâmetros 

bioquímicos, hematológicos, além do consumo alimentar e estimativa da 

necessidade calórica e de nutrientes para caracterizar o estado nutricional 

atual só foi realizada até o momento por Iglesias-Gutierrez E. et al. (2005). 
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Os trabalhos realizados sobre consumo alimentar de jogadores de 

futebol mostram que jogadores mais jovens apresentavam maior ingestão 

calórica por quilograma de massa. A quantidade ingerida de carboidratos era 

sempre menor do que o recomendado (45% das calorias diárias em média), 

independente da faixa etária, e as de lípides e proteínas tendiam a ser 

maiores do que a recomendação do Colégio Americano de Medicina 

Esportiva  (ACSM), devido à baixa ingestão de carboidratos (Maughan, 

1997; Iglesias-Gutierrez et al., 2005; Ruiz et al., 2005). 

 

1.1.5.3  Treinamento aeróbio e desempenho do jogador   

A capacidade aeróbia desempenha papel importante no futebol atual, 

como também influencia no desempenho técnico e nas escolhas táticas 

(Chamari et al., 2005).  A importância do bom prepara físico para os 

jogadores de futebol é evidenciada em estudos que mostram que jogadores 

de times da primeira divisão têm maiores períodos de atividades de alta 

intensidade do que os de divisões inferiores (Ekblom, 1993). 

 

 

1.2  Glutamina 

 

A L-glutamina (Gln) é um aminoácido não essencial e, como tal, pode 

ser sintetizada por todos os tecidos do organismo. Sua massa molecular é 

de 147,1g, e na sua composição química encontram-se: carbono (41,09%), 

oxigênio (32,84%), nitrogênio (19,17%) e hidrogênio (6,9%). 



Introdução 13

 A glutamina está presente em muitas proteínas e é o aminoácido mais 

abundante no plasma e tecidos.  Em humanos, a glutamina representa por 

volta de 20% do total de aminoácidos livres no plasma, com concentrações 

que variam de 0,5 a 0,9 mM.  Junto com a alanina (a), representa 

aproximadamente 80% dos aminoácidos liberados do músculo esquelético 

(Curi, 2000).   Apesar de não ser um aminoácido essencial, em situações 

especiais como trauma, septicemia, câncer e, eventualmente, no esforço 

físico extremo, as concentrações intracelular e plasmática deste aminoácido 

diminuem em até 50%.  Assim, quando a demanda é maior que a produção, 

estabelece-se um quadro de deficiência de glutamina.  Por esta razão este 

aminoácido foi recentemente reclassificado como “condicionalmente 

essencial” (Lacey, Wilmore, 1990; Neu et al., 1996). 

 A concentração intracelular de glutamina varia entre 2 e 20 mM 

(dependendo da natureza da célula) e sua concentração extracelular é de 

aproximadamente 0,7 Mm (Curi et al., 2005,b). A glutamina desempenha uma 

série de papéis fisiológicos importantes que incluem: (1) transferência de 

nitrogênio entre órgãos, (2) detoxificação da amônia e manutenção do equilíbrio 

ácido-básico durante a acidose, (3) precursor de nitrogênio para a síntese de 

purinas nucleotídeos; (4) regulação da síntese e degradação protéica  (Jepson 

et al., 1988; Parry-Billings et al., 1990; Rowbottom et al., 1996); (5) substrato 

energético para as células do sistema imune, em particular macrófagos e 

linfócitos, e também enterócitos. Estudos in vitro sugerem que a diminuição da 

concentração da glutamina plasmática pode afetar e comprometer o 

funcionamento destas células (Parry-Billings et al.,1990). 
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A glutamina pode ser sintetizada em vários tecidos a partir do α-

cetoglutarato e glutamato via glutamato aminotransferase e glutamina 

sintetase, ambas, enzimas citosólicas (Figura 1).   

 

 

     

 

 

 

                                                                           

 

                                                                                                             

 

                                 

                                         

                                      

  

                                              
       

                                              

 

                                                      

                                                            

     
 

 

Figura 1 - Bioquímica do metabolismo da glutamina (principais vias e 
enzimas chave):  glutamato desidrogenase,  glutamato oxolacetato 
transaminase,  glutamina sintetase,  glutaminase, e glutaminase 
semialdeído desidrogenase. 
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O metabolismo da L-glutamina envolve duas enzimas, a glutaminase 

e a glutamina sintetase.  Em relação a glutaminase, existem duas enzimas 

específicas, a glutaminase hepática e a glutaminase renal, sendo que o tipo 

renal pode ser encontrado no cérebro, pulmões, intestinos e músculo 

esquelético.   

A glutaminase catalisa a hidrólise da glutamina em glutamato e íon 

amônio: 

 

Glutamina       +   água        ↔      glutamato   +  amônio 

 

 Já a glutamina sintetase catalisa a síntese da glutamina a partir do 

glutamato e amônia com gasto de ATP: 

 

Glutamato  + NH3 + ATP ↔ Glutamina + ADP + Pi 

 

Dos estudos realizados nos últimos vinte anos, observa-se que a glutamina 

não apenas participa das múltiplas reações bioquímicas da célula, mas 

também desempenha função importante em tecidos específicos e na 

interação entre eles. No músculo esquelético, que contém por volta da 

metade dos aminoácidos livres do organismo, a glutamina representa mais 

de 60% do total destes. O músculo esquelético proporciona 60% da 

glutamina encontrada no plasma e, considerando que o músculo esquelético 

contribui com 40% da massa corporal total, pode-se dizer que é o maior sítio 

produtor de glutamina.  Além disso, o músculo esquelético desempenha um 
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papel importante na homeostase de glutamina, pois ele fornece glutamina 

para o sistema imunológico, pulmões, fígado e rins.  Contudo, a produção 

muscular não supre necessariamente a demanda fisiológica de glutamina 

em inúmeras condições patológicas como trauma, sepse, queimaduras, 

entre outras (Curi, 2000).   

Existe um problema em se administrar L-glutamina, especialmente 

pela via parenteral e enteral, principais vias utilizadas nos primeiros estudos 

com suplementação de glutamina, pois a glutamina livre tem a sua 

solubilidade limitada a aproximadamente 3 g/100 ml (Fürst et al., 1995), o 

que requer uma grande quantidade de água para a sua administração; além 

disso, a glutamina livre é instável em meio aquoso (Fürst et al., 1990).  Este 

problema pode ser vencido pela utilização de glutamina sintética, que 

geralmente é estável e totalmente solúvel em água (568 g/L); esta glutamina 

sintética contém dipeptídeos. A glutamina peptídeo é eliminada rapidamente 

da circulação sem se acumular nos tecidos, com perdas sem consequências 

na urina (Bers et al., 1988; Klassen, 2000; Furst, 2001 ). 

 

1.2.1  Glutamina e desempenho físico 

 

Durante o exercício físico ocorrem estimulação e resposta imediata do 

metabolismo energético no músculo esquelético por meio da contração 

muscular. O metabolismo de repouso aumenta 20 vezes ou mais, o que 

implica numa demanda energética maior, com o envolvimento e integração 

potencializada de todos os sistemas energéticos, com aumento da 
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mobilização dos substratos: carboidratos, lipídios e proteínas.  Este efeito 

varia de acordo com a intensidade e duração do esforço físico, pois para 

exercício de curta duração e alta intensidade, a via metabólica predominante 

é a via glicolítica, com produção de ácido láctico; para exercícios de longa 

duração e intensidade leve ou moderada, são também utilizados, além do 

carboidrato, ácidos graxos e aminoácidos. 

O metabolismo dos aminoácidos, em particular, tem despertado o 

interesse não apenas pelo seu papel como substrato oxidativo, mas pelo 

fato de alguns deles, como é o caso da glutamina, ter a capacidade de 

proporcionar a interação do tecido muscular com o tecido renal, hepático, 

nervoso e linfóide (Ardawi et al.,1991; Curi, 2000).  Entretanto, a maior 

parte dos trabalhos atualmente publicados sobre a suplementação de 

glutamina e exercício físico abordam principalmente a relação da glutamina 

com o sistema imune, principalmente em esportes de resistência, dos quais 

se destaca a maratona.  Parte destes estudos também investiga a 

influencia exercida pela suplementação de aminoácidos de cadeia 

ramificada na síntese de glutamina durante o exercício, e/ou, a influência 

da disponibilidade de glicogênio e carboidrato na síntese de glutamina, e 

assim por diante.  Em relação à disponibilidade de carboidrato e glutamina, 

Mitchell et al. (1998) realizaram um protocolo com o intuito de observar o 

efeito do status de carboidrato (CHO)  na  resposta  imune  depois de um 

exercício de longa duração.  Os dados indicaram que a reposição de 

carboidratos no exercício alterou o número de leucócitos circulantes, mas 

não afetou a diminuição na proliferação linfocitária que ocorreu após o 
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exercício (Mitchell et al., 1998). Esses dados sugerem que a 

disponibilidade de carboidrato preserva a função celular imune ao manter a 

concentração plasmática de glutamina.   

Blanchard et al. (2001), num outro protocolo, examinaram a relação 

entre a glutamina e o glicogênio muscular. Os autores relataram que a 

concentração média de glutamina do plasma era significativamente mais 

elevada durante o exercício onde se consumiu dieta com 70% CHO quando 

comparada como a dieta de 45% CHO. O glicogênio estava diminuído pelo 

mesmo valor durante ambos os testes e não houve nenhuma relação entre 

mudanças na glutamina do plasma com a concentração do glicogênio do 

músculo. A concentração de glutamina do músculo não mudou em nenhum 

dos testes.  Concluiu-se que a disponibilidade de glutamina foi influenciada 

pela ingestão de carboidrato e que a glutamina plasmática não tem relação 

com o glicogênio muscular.   

O exercício prolongado está associado com a diminuição na 

concentração plasmática de glutamina, e tem sido sugerido que isto pode 

ser em parte responsável pela imunossupressão observada na síndrome do 

excesso de treinamento (Castell et al., 1998). Castell e Newsholme (1998) 

investigaram o efeito da suplementação de glutamina em ultramaratonistas e 

maratonistas que participavam de corridas, em corredores de meia distância 

que participavam de corridas de 10 km e em remadores que realizaram 

treinamento circuitado.  Os pesquisadores observaram que após uma corrida 

de maratona havia diminuição na concentração de glutamina plasmática na 

ordem de 20%, enquanto nos corredores de meia distância, a diminuição foi 

http://gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi?QS2=434f4e1a73d37e8c02e4db8ac0873fe0d0639e34bfd25aecbe9db5179ed12515c5f3b2ab087e295a8058185fd6b0c5a8dc6221422a242a9412ca6e6df9ef01cae8a15e48a646ae30d8701fbae9e943b53551421b20cb90c6e09c6a9ddc6c36c345305e55471ea373230ae8900ea78f56c77e87dc76a0123d1e3c5748411ef53ab97c96e3c8a43da81c4ef8cc0fbd8e458eb8a2edefd03a7087950c2a3e837aaf7217a6d91d9f7b6bf780b37b36d0f2c83aae6c29b2534e9230324089e1feaa16fa2c7c614721129e576edd70bc57b5f1415ac9448f09e6ae89c47105cfb1a9d846ee7db1949cc0ef7#73#73
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de 12-15%. A incidência de infecções, relatada pelos atletas durante os sete 

dias de exercício, foi sensivelmente menor naqueles que receberam 

glutamina do que nos tratados com placebo.  

O fornecimento de suplemento de glutamina pode ser benéfico na 

prevenção da imunossupressão após exercício prolongado. Castell et al. 

(2001) demonstraram que o consumo de suplemento de glutamina 

imediatamente e duas horas após uma maratona reduz a incidência de 

infecções do trato respiratório superior nos sete dias após a corrida.  

Entretanto, o exato mecanismo do efeito da glutamina na imunossupressão, 

nesta situação, não foi ainda estabelecido.  

Bacurau et al. (2003) avaliaram o efeito da suplementação de 

carboidrato sobre alguns aspectos da função imune em ciclistas durante 

corrida em ambiente fechado, e concluíram que a suplementação com 

carboidrato afetou positivamente a resposta imune dos ciclistas, evitando ou 

minimizando as mudanças na concentração de glutamina plasmática.  

Como previamente citado, estressores severos como queimaduras, 

cirurgias, sepsis, exercício prolongado e síndrome do excesso de 

treinamento causam diminuição significativa nas concentrações de glutamina 

muscular e plasmática (Curi, 2000; Newsholme et al., 1997; Ohtake et al., 

1991).  Segundo Jose e Street (1999), o fornecimento de glutamina depois 

de eventos estressantes mantém a concentração muscular de glutamina.  

Isso seria importante para manter o estado de hidratação da célula e o 

aumento no volume celular, o que, de acordo com Haussinger (1994), 
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poderia influenciar processos metabólicos dentro da célula, favorecendo o 

anabolismo e a síntese protéica. 

Segundo Wilmore (2001), a suplementação de glutamina na nutrição 

intravenosa em pacientes que sofreram intervenção cirúrgica eletiva 

melhorou a resposta catabólica à injúria por meio da recuperação do balanço 

nitrogenado, além de ajudar a corrigir a diminuição de concentração de 

glutamina no músculo esquelético e aumentar a síntese protéica.  

Entretanto, em exercício, a relação da suplementação de glutamina com 

catabolismo protéico, e a influência dessa relação no desempenho físico não 

foram ainda exploradas de maneira adequada. 

 

1.2.2  Mecanismos de ação da glutamina durante o exercício físico 

 

1.2.2.1  Glutamina e equilíbrio ácido-básico 

Entretanto, outras relações metabólicas, como a influência do estado 

de acidose decorrente do esgotamento dos sistemas energéticos sobre o 

“pool” de glutamina e, conseqüentemente, a influência sobre o 

desempenho de alta intensidade e de curta duração, tem sido pouco 

exploradas. Como se sabe, a glutaminase renal tem sua atividade catalítica 

potencializada pela acidose, com consumo de glutamina e produção de 

glutamato e íon amônio.  A secreção de amônia pela célula renal 

representa uma maneira de o organismo se livrar dos íons hidrogênio em 

excesso e, assim, reverter à acidose. Além disto, o esqueleto de carbono 

da glutamina pode ser oxidado a CO2, reagindo prontamente com a água, 
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por ação da anidrase carbônica. O ácido carbônico gerado se dissocia em 

íons bicarbonato, lançados no organismo para reverter à acidose, e íons H+ 

excretados na urina (Curi, 2000).  

Costil et al. (1984) realizaram um protocolo com o intuito de avaliar o 

efeito da suplementação de bicarbonato em testes com ciclistas. Eles 

concluíram que o efeito alcalinizante da solução HCO3 defende o conceito de 

que a concentração de íons hidrogênio no sangue e no músculo exerce um 

efeito direto no desempenho durante exercícios intermitentes, supramáximos. 

Entretanto, nos trabalhos realizados posteriormente, assim como também no 

trabalho de Haub et al (1998), onde se empregou L-glutamina para observar 

se ocorria influência no equilíbrio ácido-básico e conseqüentemente melhora 

do exercício de alta intensidade, não se observou nenhum dos efeitos 

esperados, ou seja, aumento do potencial tampão e aumento do desempenho 

de alta intensidade em homens treinados.  

Walsh et al. (1998), realizaram um protocolo que teve como objetivo 

investigar os efeitos do exercício de alta intensidade e intermitente sobre as 

concentrações plasmáticas de glutamina e ácidos orgânicos (lactato, ácidos 

graxos livres e β-hidroxibutirato), assim como o número de leucócitos. Os 

resultados mostraram que a concentração de lactato plasmático foi 

significativamente maior nos 5 minutos após o exercício do que no pré-

exercício (8,8 X 1,2 mM), e caiu para 1,8 mM 1h após o exercício. Os ácidos 

graxos livres e o β-hidroxibutirato aumentaram significativamente durante o 

período de pós-exercício. A contagem de leucócitos circulantes aumentou 

significativamente durante o exercício e continuou a aumentar no pós-
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exercício, atingindo um pico às 2,5h após o término do teste. A concentração 

de amônia plasmática foi significativamente maior aos 5 minutos pós-

exercício do que durante o pré-exercício.  A concentração de glutamina não 

se alterou durante o exercício, mas foi 16% menor nas 5h pós-exercício.  

Esta queda não tem relação com a alteração no volume plasmático e não foi 

conseqüência da ingestão da solução de carboidrato.  Os autores acreditam 

que a queda na concentração de glutamina plasmática possa ser uma 

conseqüência da captação renal de glutamina, pois na acidose os rins 

captam glutamina para tamponar a acidose pós-exercício e a concentração 

plasmática de glutamina é mantida por meio da liberação deste aminoácido 

de outros reservatórios, provavelmente do músculo esquelético e do fígado, 

respectivamente.  Entretanto, a baixa concentração de glutamina plasmática 

observada 5h após o exercício pode ser conseqüência da depleção dos 

reservatórios ou, mais provavelmente, de uma taxa de liberação muscular 

menor do que a captação renal. De qualquer forma, não é possível saber se 

esta relação entre acidose e concentração de glutamina observada por  

Walsh pode ser uma das variáveis responsáveis pela queda da qualidade do 

desempenho num esporte como o futebol, ou seja, se pode interferir 

positivamente no limiar de lactato.  

  Hortelano et al. (1984) já tinham observado em ratos 

submetidos a exercício em água, a ocorrência de acidose aguda.  Cortes de 

córtex renal dos ratos mostraram aumento tanto da amoniagênese quanto 

da gliconeogênese a partir da glutamina.  Além disso, o plasma dos ratos 

normais, quando exercitados, também estimularam amoniagênese no córtex 
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renal.  Nos ratos exercitados ocorreu aumento de 200% na atividade da 

glutaminase renal fosfato dependente; o aumento da atividade enzimática foi 

obtida por meio da subtração da concentração de glutamina (1mM), 

enquanto que o aumento da Vmax foi de apenas 12%. Esta ativação da 

glutaminase fosfato dependente em níveis de subsaturação do substrato 

pode indicar mudança conformacional na glutaminase fosfato dependente, 

desencadeada por um fator presente no plasma de ratos acidóticos por 

causa do exercício.   

 

1.2.2.2  Glutamina e glicose sanguínea 

Gliconeogênese, síntese de glicose a partir de precursores não 

glicosídicos (Exton, 1972; Gerich, 1993) proporciona aproximadamente 50% 

de toda a glicose liberada na circulação depois de 12 horas de jejum em 

humanos (Landau et al., 1996). Com o jejum prolongado, torna-se crucial o 

fornecimento de glicose para o sistema nervoso e para a produção de 

energia anaeróbica, quando os estoques de glicogênio estão depletados 

(Gerich, 1993; McGuinness et al., 1993). Em humanos, lactato, glicerol e 

aminoácidos fornecem quase todo o carbono transportado via circulação e 

incorporado à glicose plasmática (Wirthensohn et al., 1986; Lacey, 1990).  

No estado pós-absortivo, mais glicose plasmática é convertida em lactato do 

que lactado convertido em glicose (Lacey, 1990; Stumvoll et al., 1995), de 

maneira que a gliconeogênese a partir do lactato não proporciona adição do 

esqueleto de carbono ao “pool” de glicose.  O glicerol se torna 

quantitativamente importante como precursor gliconeogênico somente 
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quando a lipólise está acelerada, como ocorre no jejum prolongado (Bortz et 

al., 1972), e no diabetes (Nurjhan, 1992). Conseqüentemente, sob condições 

normais, os aminoácidos são os grandes responsáveis pela adição de 

carbonos ao “pool" da glicose, que não são derivados imediatos da glicose 

plasmática. A Gliconeogênese é essencialmente limitada ao fígado e aos 

rins porque outros tecidos não possuem a enzima glicose-6-fosfatase. 

Ambos os órgãos são comparativamente equipados com um completo 

conjunto de enzimas gliconeogênicas (Ohtake,1991).  Apesar de ter sido há 

muito reconhecido que a capacidade gliconeogênica dos rins excede a do 

fígado (Krebs et al., 1993), até há pouco tempo os rins humanos foram 

considerados um contribuinte insignificante na produção de glicose no 

estado pós-absortivo (Castellino et al., 1990; Gerich, 1993). Esta visão 

tradicional foi baseada na homeostase da glicose, que é o produto 

matemático da diferença arterio-venosa da concentração de glicose e do 

fluxo sanguíneo renal, que verifica nenhuma diferença significante na 

concentração de glicose arterial e venosa no estado basal (Bjorkman et al., 

1980; Brudin et al., 1994). 

Kida et al. (1978) descobriram que a contribuição renal para a 

produção sistêmica de glicose em ratos era de 25%. Em animais intactos, o 

equilíbrio isotópico não havia sido empregado até recentemente, quando foi 

mostrada em cachorros uma captação renal de glicose significativa, onde se 

observou uma captação renal de glicose da circulação por volta de 30% em 

condições pós-absortivas.  Uma vez que o equilíbrio renal estava dentro da 

faixa esperada, ou seja, próximo de zero, concluiu-se que os rins eram 
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responsáveis por mais de 20% da glicose que entrava no plasma no estado 

pós-absortivo em cachorros.  

Uma relação análoga foi recentemente usada em humanos 

saudáveis, no estado pós-abortivo (Stumvoll et al., 1999).  Estes estudos 

mostraram, como esperado, que os rins humano simultaneamente 

captavam e liberavam quantidades consideráveis de glicose. A liberação 

renal de glicose contribuía com aproximadamente 25% de toda a glicose 

liberada na circulação e a captação com 20% (Stumvoll et al., 1999; 

Stumvoll et al., 1998; Stumvoll et al., 1995). Estes resultados refutam 

então a idéia de que os rins desempenham um papel insignificante na 

homeostase da glicose.  

Em voluntários saudáveis em estado pós-absortivo, a taxa de 

conversão da glutamina em glicose pelos rins foi avaliada e determinou-se 

que quase 80% da gliconeogênese a partir da glutamina sistêmica ocorriam 

nos rins, e que de 10 a 20% da produção renal de glicose eram provenientes 

da gliconeogênese renal (Stumvoll et al., 1995; Stumvoll et al., 1998).  Isto 

evidencia a falha na captação hepática de glutamina e, conseqüentemente, 

o papel que este órgão desempenha na gliconeogênese. Mais ainda, as 

descobertas identificam a glutamina como o maior precursor renal 

gliconeogênico em humanos, e numerosas publicações anteriores 

confirmam tal dado a partir de estudos in vitro que empregavam tecido 

hepático ou hepatócitos isolados (Exton, 1972; Joseph et al.,1978) e peças 

de córtex renal (Exton, 1972; Krebs et al.,  1963). 
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1.2.2.3  Glutamina e proteínas de choque térmico 

O exercício físico pode também estimular a síntese das proteínas de 

choque térmico (heat shock proteins-HSP).  As HSP são uma classe de 

proteínas altamente conservadas e podem ser agrupadas em famílias: HSP-

27, HSP-47, HSP-60, HSP-70, HSP-90 e HSP-110, de acordo com suas 

seqüências de aminoácidos e com suas massas moleculares (em kD) 

(Jaatela et al., 1992; Morimoto et al., 1994).  Em cada família há diferentes 

proteínas, por exemplo HSP-72 e HSP-73 no grupo HSP-70 e assim por 

diante; sendo que as massas moleculares são similares, mas os padrões de 

indução e expressão são distintos.  Diversos tipos de estresse metabólico, 

como exposição ao calor e a metais pesados, entre outros, são capazes de 

induzir a síntese destas proteínas.  O principal mecanismo de ação das 

HSP, mediante ao qual conferem proteção, seria o de atuarem como 

"chaperonas" moleculares (Feige,1994). A palavra “chaperona”, inexistente 

em português, serve para designar substâncias que, sem fazer parte da 

estrutura final de proteínas, evitam interações incorretas entre estas e 

auxiliam na montagem final das mesmas, bem como em sua síntese, 

dobramento e degradação (Ellis, 1987). O dobramento de proteínas é um 

processo muito importante, pois converte cadeias lineares de polipeptídeos 

em estruturas tridimensionais, as quais possibilitam que as proteínas 

exerçam todas as suas atividades vitais (Ellis et al., 1996). As proteínas 

funcionais intracelulares estão normalmente presentes em suas formas 

nativas, completamente dobradas. Entretanto, processos vitais da biogênese 

protéica, tais como a sua síntese e transmigração (translocation, em inglês) 
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para os compartimentos intracelulares, requerem que a proteína exista, 

temporariamente, em conformação desdobrada ou parcialmente dobrada. 

Quando os polipeptídios se encontram com sua conformação nativa, regiões 

ocultas destes polipeptídios ficam expostas e podem interagir com outras 

proteínas, causando agregação nociva para a célula.  

A exposição anterior ao estresse subletal aumenta transitoriamente a 

capacidade de uma célula de suportar uma agressão subseqüente.  Este 

fenômeno desempenha papel importante entre a resposta ao choque térmico 

e a proteção contra a inflamação, hipóxia, estresse oxidativo, isquemia, 

metais pesados e análogos de aminoácidos, que por sua vez induzem a 

expressão dos genes HSP (Benjamin et al., 1998). 

A rápida indução da expressão das HSPs é realizada por meio de 

mecanismos de ativação transcricional e de translocação preferencial 

(Fehrenbach et al., 2000).  Membros da família HSP70 são os mais 

estudados e é o grupo mais abundante nas células dos eucariotas. No 

citosol da célula, as HSP70 se ligam aos recém sintetizados polipeptídios 

antes que sejam liberados do ribossomo (Beckmann et al., 1990). 

Fehrembach et al. avaliaram a influência de um exercício de 

resistência forte e do treinamento em doze atletas e em doze controles 

destreinados (antes e em 0, 3, e 24 h após uma meia maratona) na 

expressão das HSP27 e HSP70 de leucócitos periféricos e nos níveis de 

proteínas e de RNAm por meio de citometria e  RT/PCR, respectivamente. 

Os transcritos de HSP aumentaram significativamente imediatamente após o 

exercício agudo acompanhado de um aumento correspondente nas 
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proteínas. A expressão das HSPs permaneceu elevada nas  24 h pós-

exercício. Aumentos plasmáticos significativos de interleucina-8, 

mieloperoxidase e creatinoquinase ocorreram após o exercício. A expressão 

basal das HSP foi menor nos indivíduos treinados do que nos destreinados. 

Os citados autores observaram aumentos maiores na expressão das RNAm 

das HSPs após aplicação de HSP in vitro às amostras de sangue de 

repouso, além de alterações induzidas pelo exercício que ativaram as 

células imunocompetentes. Além do estresse térmico, outros agentes de 

estresse associado ao exercício foram encontrados (oxidantes, citocinas) e 

podem ter participado na estimulação da expressão das HSP em leucócitos.  

O modelo de expressão das HSP devido ao treinamento pode ter sido 

atribuído a mecanismos adaptativos (Fehrembach et al, 2000).  

Em um outro estudo, Fehrembach et al. (2000) investigaram pela 

primeira vez a expressão diferencial das:  HSP27, HSP60, HSP70, HSC70 e 

HSP90 em subpopulações de leucócitos humanos circulantes (linfócitos, 

monócitos, e granulócitos) de corredores de meia-maratona antes e em 

diferentes momentos após a competição.  A expressão das HSP no sangue 

dos atletas treinados em repouso foi comparada com a de indivíduos não 

treinados e analisada como o intuito de se investigar a influência do 

treinamento regular na expressão das HSPs em células imunocompetentes. 

Os resultados revelaram que o exercício estimulou a síntese das HSPs nos 

atletas e também a ativação das células imunocompetentes. A ativação das 

células imunocompetentes foi em parte causada pelo aumento dos 

hormônios catabólicos, que parecem estimular a produção de citocinas e 
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espécies reativas do oxigênio (EROs) em termos de resposta inflamatória.  

Entre as HSPs analisadas, o aumento mais significativo foi observado na 

expressão da HSP70 em monócitos e granulócitos, os quais permaneceram 

elevados no dia seguinte após a corrida. Os autores acreditam que o 

aumento da temperatura central para 44°C após a maratona foi capaz de 

denaturam proteínas dentro da célula, o que possivelmente induziu a síntese 

da HSP70 via feedback positivo.  Entretanto, eles concluíram que, além da 

hipertermia, outros fatores de estresse, como produção de EROs e reações 

inflamatórias, deveriam se considerados como possíveis e integrados 

mecanismos causais. O baixo percentual de leucócitos HSP-positivos nos 

indivíduos treinados, em repouso, pode ser um reflexo de uma reduzida 

necessidade das células imunes em  expressar HSP nas células sanguíneas 

como resultado da adaptação ao treinamento de resistência regular.  

Por sua vez, Thompson HP et al. (2003) identificaram uma relação 

entre expressão das HSP e treinamento de força, ou seja, verificaram 

aumento na expressão das HSP27, HSP e HSC70 apenas na recuperação 

de exercício de força, sugerindo que estas moléculas sejam importantes na 

adaptação em longo prazo induzida pela hipertrofia.  

 

1.2.2.4  Glutamina, proteínas de choque térmico e lesão celular 

O aumento na expressão das HSP em resposta ao exercício agudo 

está bem documentado em estudos com animais, e existem evidências 

crescentes de que respostas similares ocorram com humanos.  
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O treinamento de força, com predominância de movimentos 

excêntricos, pode induzir ao aumento na expressão da HSP no músculo 

devido à grande susceptibilidade de lesão de proteínas.  O exercício intenso 

resulta em lesões musculares, que variam de acordo com o tipo de 

exercício.  Exercícios aeróbios ou de resistência promovem menores índices 

de lesões musculares do que exercícios de força que envolve contração 

excêntrica (Clarkson et al., 1988).   Thompson et al. (2001) avaliaram 

mudanças nas HSPs (HSP27, HSC/HSP70) no músculo bíceps braquial 

após lesões induzidas por exercício de força excêntrico. Amostras de tecido 

para biópsia foram extraídas 48 horas pós-exercício e foram analisadas via 

immunobloting para HSC/HSP70 e HSP27. Os resultados mostraram que o 

nível de actina não mudou no controle e nem nos exercitados, e as análises 

densitométricas revelaram aumento de 1064% das HSC/HSP70 no músculo 

exercitado, enquanto que para a HSP27 o aumento foi de 234%.  Esta foi a 

primeira evidência do aumento na expressão de ambas as proteínas 

HSC/HSP70 e HSP27 no músculo esquelético humano em resposta a uma 

única série de exercício de força.   Febbraio et al. examinaram o efeito na 

expressão de RNAm HSP72 no músculo esquelético de 5 indivíduos 

saudáveis que pedalaram até a exaustão numa carga de trabalho que 

correspondia a 63% do VO2máx de Pico.  Amostras de tecido do músculo 

vasto lateral e temperatura foram colhidas aos 10 min de exercício, aos 40 

min antes da fadiga e em fadiga. Eles observaram  que a expressão gênica 

da HSP72 aumentava progressivamente no músculo esquelético durante o 

exercício prolongado e exaustivo, e concluíram que durante o ciclismo agudo 
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a expressão da RNAm HSP72 aumentava em função de processos que 

ocorrem durante o exercício excêntrico e que são capazes de iniciar uma 

resposta ao estresse; verificaram também que o aumento da temperatura 

não é o único fator durante o exercício que pode induzir a expressão das 

HSP.  As amostras de tecido foram analisadas para a expressão da RNAm 

da HSP72, como também a concentração de glicogênio e lactato.  Os 

pesquisadores detectaram aumento na temperatura muscular durante os 

primeiros 10 min de exercício, a qual permaneceu então constante até o final 

do mesmo. De maneira similar, os autores detectaram aumento na 

concentração de lactato  aos 10 min de exercício em relação à situação de 

repouso (R) e, após este período, diminuição na concentração dessa 

substância.  Essa concentração aos 40 mim e na fadiga (F) não foi diferente 

da observada em repouso. Já a concentração de glicogênio diminuiu 

progressivamente durante a realização do exercício (486 ± 74 vs. 

25 ± 7 mmol/kg peso seco para R e F, respectivamente. O RNAm HSP72 foi 

detectado no repouso e não aumentou por 10 min. Entretanto, foi detectado 

aumento na RNAm de 2.2 ± 0,5- e 2,6 ± 0.9-vezes, respectivamente aos 40 

min e na fadiga, quando esses valores foram comparados aos obtidos em 

repouso. Os autores demonstraram que o RNAm HSP72 aumenta 

progressivamente durante o ciclismo agudo, sugerindo que este processo 

que ocorre durante o exercício excêntrico é capaz de iniciar uma resposta ao 

estresse.   Gjovaag et al. (2006) investigaram a resposta das HSP em doze 

homens treinados, que realizaram doze semanas de treinamento de alta 

intensidade; verificaram também se esta resposta era influenciada pela 
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modalidade do exercício (contrações excêntricas ou concêntricas). 

Comparados com os níveis pré-exercício, os níveis da expressão das 

HSP72 diminuíram  46,1% depois das contrações concêntricas.  A expressão 

da GRP75 não mudou nem após contrações excêntricas ou concêntricas, 

enquanto que a expressão da ubiquitina diminuiu 19,9% após as contrações 

excêntricas.  Os autores concluíram que o exercício intenso e crônico pode 

atenuar a expressão das HSP em indivíduos bem treinados). 

 

1.2.2.5  Glutamina, proteínas de choque térmico e estresse oxidativo 

O exercício físico pode aumentar o estresse oxidativo e causar 

desequilíbrio na homeostase.  O treinamento pode exercer efeitos positivos 

ou negativos, dependendo da carga de trabalho envolvida, da especificidade 

do treinamento e do nível basal de treinamento do indivíduo.  Mais ainda, o 

estresse oxidativo parece estar envolvido na fadiga muscular e pode levar à 

síndrome do excesso de treinamento.  

Algumas pesquisas têm indicado o estresse oxidativo como um dos 

indutores da iniciação da síntese das HSP no fígado, nos pulmões, no 

cérebro e no baço de ratos cuja dieta foi suplementada com antioxidantes.  A 

formação de oxiradicais parece ser conseqüência inevitável do metabolismo 

mitocondrial, e o exercício aeróbio podem aumentar a produção de tais 

espécies reativas devido ao aumento do fluxo de oxigênio através do 

sistema energético oxidativo associado com temperaturas elevadas durante 

o exercício.  Em ambas as situações, o estresse oxidativo intracelular estaria 

aumentado e poderia contribuir para a indução da expressão das HSP.   
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Vários trabalhos defendem o fato de que a HSP72 funciona como 

proteção complementar quando o sistema de defesa antioxidante não pode 

combater eficientemente as espécies reativas do oxigênio. Sabendo-se do 

potencial deletério das espécies reativas do oxigênio na indução de lesões 

das proteínas contrácteis durante séries repetidas de exercício,  Smolka et al. 

(2000) avaliaram o papel da proteção complementar da HSP72 ao sistema 

antioxidante contra o estresse oxidativo induzido pelo exercício intermitente e 

contínuo, no músculo soleus de ratos.  Os autores descobriram que o 

treinamento intermitente, quando comparado ao contínuo, resulta num maior 

aumento da capacidade oxidativa e induz a um  menor aumento na atividade 

antioxidante das enzimas catalase e glutationa redutase. Os resultados 

sugerem que os animais expostos a treinamento intermitente podem ser mais 

vulneráveis ao estresse oxidativo.  Finalmente, depois do exercício agudo, a 

indução da expressão das HSP72 ocorreu somente no grupo dos sedentários, 

sugerindo que as HSP72 agem como um mecanismo de proteção 

complementar ao estresse oxidativo induzido pelo exercício. 

Muitos pesquisadores têm observado que a glutamina pode aumentar 

a expressão das HSP in vitro e melhorar a sobrevivência celular contra uma 

grande variedade de estímulos de estresse.  A expressão das HSP tornou-se 

um grande interesse clínico, uma vez que as HSP foram detectadas em várias 

situações clínicas como na isquemia-reperfusão e no choque.  Além disso, um 

aumento na expressão das HSP representa um mecanismo citoprotetor de 

acordo com modelos experimentais, tais como a sepsis, doença pulmonar, 

rejeição a transplantes, e isquemia-reperfusão cardíaca.  A expressão das 
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HSP também atenua a concentração plasmática das citocinas pro-

inflamatórias, como a interleucina-1β e fator de necrose tumor α (TNF-α) em 

modelos in vitro e in vivo (Chu et al., 1997; Schmidt et al.,  1988). Esta 

atenuação parece estar relacionada com uma melhora na sobrevivência 

celular contra o insulto séptico (Chu et al., 1997).   Wischmeyer P.E. (2002) 

realizou estudo que teve por objetivo elucidar o papel da glutamina na 

expressão das HSP, investigando o mecanismo pelo qual a glutamina 

proporcionaria proteção às células intestinais contra o aquecimento letal e 

lesão oxidativa. O autor observou que a glutamina poderia aumentar a 

expressão HSP72 em células epiteliais de linhagem 18 (células IEC-18) antes 

de submetê-las a estresse, e que esse efeito  tinha relação direta com a 

concentração de glutamina injetada.  Concluiu que a glutamina pode proferir 

proteção significativa às células intestinais contra o estresse oxidativo e 

lesões letais induzidas pelo hiperaquecimento, e que este é um mecanismo 

importante no aumento da expressão das HSP72 nas células intestinais de 

linhagem 6 (IEC-6 cells); concluiu ainda que a glutamina tem um papel 

protetor máximo numa concentração próxima de 8 mM/L. 

Baseando-se nos resultados anteriores, Wischmeyer et al. (2001) 

investigaram também se uma única dose de glutamina intravenosa poderia 

causar aumento rápido e significativo na  expressão da HSP25 e HSP72 em 

múltiplos órgãos de rato Sprague-Dawley não estressados. Utilizando o 

modelo de ressucitação-fluídica em ratos em endotoxemia, a mortalidade foi 

acentuadamente reduzida com a administração concomitante de glutamina e 

endotoxina. Os animais tratados com endotoxina que receberam glutamina 
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exibiram aumento acentuado na expressão de HSP nos tecidos e uma 

redução significativa da lesão em múltiplos órgãos como o coração, pulmões, 

fígado, rins e cólon. Os autores sugeriram então que a glutamina pode 

proteger contra a mortalidade e atenuar as lesões decorrentes de choque 

endotoxêmico nos órgãos via aumento da expressão das HSP, e que a 

glutamina confere proteção quando administrada no início da sepsis, ao 

contrário de que quando é administrada como pré-tratamento. Estes estudos 

também mostraram que a glutamina não desencadeou nenhum sinal clínico 

de intoxicação e não ocorreu aumento significativo de glutamina, amônio e 

glutamato.  Dando seguimento aos estudos com animais, Wischmeyer et al. 

mostraram que a glutamina pode atenuar diretamente a liberação de 

citocinas inflamatórias nas células mononucleares no sangue periférico, e 

que essa atenuação ocorre concomitantemente ao aumento expressivo da 

HSP72.  Isto indica que a glutamina pode agir diretamente nas células 

imunes para atenuar a liberação de citocinas inflamatórias, e esse efeito 

pode ser mediado pelo aumento da expressão das HSP (Wischmeyer, 2002). 

Sabendo-se que a glutamina desempenha papel fundamental na expressão 

das proteínas de choque térmico, e que estas proporcionam proteção contra 

uma série de estressores como: concentrações aumentadas de cálcio, 

espécies reativas do oxigênio, proteínas com conformação anormal ou 

proteínas degradadas (Welch, 1992)  e células pró-inflamatórias (Ciocca et 

al., 1993)  e que muitas destas mudanças são observadas nas células do 

músculo esquelético depois de contrações repetidas (Tidbl,1995).  No futebol, 

dependendo da posição do jogador e, conseqüentemente, do tipo de 
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metabolismo energético envolvido, o treinamento pode induzir a produção de 

espécies reativas de oxigênio, como também de proteínas de choque 

térmico.  Desta forma, faz-se necessário investigar se a relação entre 

glutamina e proteínas de choque térmico sofreria alguma influência de 

suplementação associada de glutamina e carboidratos, no sentido de 

promover efeito protetor sobre a célula muscular, prevenindo ou regenerando 

a destruição de células ou tecido muscular decorrente de treinamento.  

Para comprovar se a suplementação de glutamina peptídeo com 

carboidrato é capaz de induzir aumento na expressão das proteínas de 

choque térmico, é pertinente realizar a dosagem sanguínea de 

creatinoquinase (CK), pH e lactato, para verificar a ocorrência de lesão 

muscular e presença de ácidos orgânicos; assim como ácidos graxos livres, 

hidroxibutirato e isoprostanos, para verificar a ocorrência de estresse 

oxidativo; os níveis de glutamato, glutamina e das proteínas de choque 

térmico (HSP) além das variáveis de desempenho submáximas e máximas 

(VO2 e VO2máx) em jogadores de futebol.   

A glutamina desempenha papel importante na proteção celular, como: 

1. indução da expressão das proteínas de choque térmico quando o corpo é 

exposto a temperaturas elevadas, como é observado no esforço físico, de 

intensidade e duração variadas, 2. indução da expressão das HSP72 como 

um mecanismo de proteção complementar ao estresse oxidativo induzido 

pelo exercício; 3. indução de proteção ao sistema imune, uma vez que a 

diminuição na concentração plasmática de glutamina provocada pelo 

exercício compromete a funcionalidade dos linfócitos, leucócitos e 
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neutrófilos, aumentando a susceptibilidade de infecções no trato respiratório 

superior e da ocorrência da síndrome do excesso de treinamento; 4. 

equilíbrio ácido-básico do sangue, uma vez que a glutamina é substrato para 

a síntese de íon amônio, que representa uma maneira do organismo se livrar 

dos íons hidrogênio em excesso e assim reverter à acidose, ou por meio da 

oxidação do seu esqueleto carbônico a CO2, que reage prontamente com a 

água por ação da anidrase carbônica, gerando ácido carbônico que se 

dissocia em íons bicarbonato e que ao serem lançados na corrente 

sanguínea também revertem à acidose; 5. gliconeogênese, uma vez que o 

cetoácido da glutamina também pode ser utilizado na síntese renal de 

glicose, contribuindo desta maneira para a manutenção da homeostase 

energética no organismo.  

Faz-se necessário então investigar se o fornecimento de glutamina 

peptídeo com carboidrato é capaz de melhorar o desempenho físico de 

jogadores de futebol e de que maneira isso ocorre, ou seja, por meio da 

indução das proteínas de choque térmico; pelo controle da acidose 

metabólica; pela estimulação do sistema imunológico; pela manutenção do 

pool de glutamina no sangue; ou pela associação de todos estes 

mecanismos.  Por outro lado, será que variáveis como estado nutricional e 

treinamento poderiam influenciar a ação da glutamina no desempenho físico, 

a ponto de neutralizar ou aumentar o seu mecanismo de ação.  Estas são 

algumas das questões que a presente pesquisa tenta responder.  
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2. HIPÓTESE 

 

 

 O futebol tem características peculiares no que diz respeito às 

exigências físicas de seus participantes, principalmente aqueles que o 

praticam em alto nível competitivo. Entretanto, fica claro que a capacidade 

técnica e tática de cada jogador está diretamente relacionada ao seu 

desempenho físico, notadamente ao seu treinamento aeróbio.  

 Apesar da popularidade do esporte em todo o mundo, as alterações 

metabólicas e moleculares que ocorrem no organismo de um jogador de 

futebol durante um exercício extenuante agudo ainda são pouco estudadas. 

Além disso, é amplamente difundido o uso de suplementos esportivos para 

melhora do desempenho de jogadores em times profissionais de futebol, 

sem que haja qualquer comprovação de que esses suplementos sejam 

capazes de exercer efeito benéfico. 

A nossa hipótese é que o fornecimento de glutamina peptídeo a 

jogadores juniores de futebol imediatamente antes do esforço aumenta o 

desempenho dos jogadores quando exposto a um teste de esforço máximo. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1  Objetivo Geral 

 

Caracterizar atletas jogadores de futebol juniores, do ponto de vista 

antropométrico e nutricional e determinar seu desempenho e as respostas 

bioquímicas e moleculares ao esforço máximo. Em seguida, determinar se a 

reposição de glutamina peptídeo modifica o desempenho dos atletas ao 

esforço máximo e qual o mecanismo envolvido nesse efeito.  

 

3.2  Objetivos Específicos 

 

3.2.1 Caracterizar jogadores juniores de futebol de um time profissional, 

através de medidas antropométricas. 

Estratégia: Jogadores profissionais juniores de futebol de um time de 

segunda divisão do Estado de São Paulo, representativos dessa classe de 

atletas foram caracterizados antropometricamente através das medidas de 

peso, altura e dobras cutâneas.  

 

3.2.2  Caracterizar o estado nutricional de jogadores juniores de futebol de 

um time profissional, representativos dessa classe de atletas. 

Estratégia: A caracterização do estado nutricional desses atletas foi feita 

através da análise da composição corporal e do consumo alimentar, por 
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meio de Inquérito alimentar habitual e inquérito de 24 horas, comparando 

com as recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva e 

Ingestão Dietética Recomendada.  

 

3.2.3 Determinar o desempenho dos jogadores juniores de futebol de um time 

profissional, representativos dessa classe de atletas, no esforço máximo. 

Estratégia: O desempenho desses atletas foi avaliado através de teste 

ergoespirométrico, onde foi realizada análise quantitativa, diferencial e 

comparativa em condição submáxima e máxima por meio do comportamento 

de parâmetros ventilatórios e metabólicos no limiar anaeróbio e na VO2max 

 

3.2.4  Determinar a resposta bioquímica, molecular e celular ao esforço 

máximo em de jogadores juniores de futebol de um time profissional, 

representativos dessa classe de atletas. 

Estratégia: Foram analisadas alterações que ocorrem nos atletas após 

exercício aeróbio agudo, representado pelo teste ergoespirométrico. Assim, 

foram  medidas alterações: 

♦ no equilíbrio ácido-básico, através de medidas do pH, bicarbonato e 

lactato séricos, ânion gap 

♦ no metabolismo de glicose, através da glicemia 

♦ no metabolismo de glutamina, através da dosagem de glutamina e 

glutamato séricos 

♦ na lesão de células musculares, através da dosagem de 

creatinofosfoquinase e desidrogenase láctica séricas 
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♦ no estresse oxidativo, através da dosagem de malondialdeído sérico 

♦ na expressão de proteína do choque térmico 27 (HSP27), relacionada 

à proteção celular 

♦ nas contagens de leucócitos e plaquetas circulantes 

 

3.2.5  Determinar se a reposição de glutamina peptídeo em jogadores 

juniores de futebol de um time profissional, imediatamente antes de 

esforço máximo modifica o desempenho desses atletas e estabelecer 

qual o mecanismo envolvido nessa modificação. 

Estratégia: Foram repetidas as análises descritas nos Objetivos 3.2.3 e 

3.2.4, com reposição de glutamina peptídeo imediatamente antes da 

realização do teste ergoespirométrico.  
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4. MÉTODOS 

 

 

4.1 Casuística 

 

Foram estudados 14 jogadores de futebol (futebolistas), todos do 

sexo masculino e com idade entre 18 e 20 anos. Os jogadores foram 

provenientes de clube federado, Palestra São Bernardo, pertencente à 

segunda divisão do futebol juniores do Estado de São Paulo, onde integram 

a equipe de juniores e participam das principais competições organizadas 

pela Federação Paulista de Futebol.  

Foram considerados critérios de inclusão:  

1) Atletas que se ajustarem à faixa etária de 18 a 21 anos;  

2) Atletas engajados em programas de treinamento para futebolista de alto 

rendimento com no mínimo 10 horas semanais de treinamentos (físico, 

técnico e tático). 

 
Foram considerados os seguintes critérios de exclusão:  

1) Presença de doenças crônicas ou agudas, diagnosticadas previamente 

ou durante o exame clínico inicial;  

2) Uso de qualquer tipo de medicação que possa interferir no resultado do 

estudo;  

3) Presença de qualquer tipo de lesão músculo-esquelético no período do 

estudo. 

4) Atletas que não conseguiram obter VO2max maior que 50% na avaliação 

inicial feita em nosso laboratório. 
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De acordo com o Comitê de Ética da Instituição, antes da participação 

na pesquisa, todos os futebolistas foram esclarecidos sobre os objetivos do 

estudo após leitura e assinatura do termo de consentimento.  

 

 

4.2  Desenho do Protocolo  

 

Trinta minutos antes do inicio do teste, foi coletado o sangue dos 

atletas para análise dos parâmetros anteriormente descritos.  

Imediatamente após o término da coleta, os atletas foram divididos 

aleatoriamente em dois grupos.  A distribuição foi feita pelo pesquisador 

responsável pela realização do teste de desempenho físico. A metodologia 

para divisão aleatória dos grupos foi um sorteio simples.  Uma vez 

determinado o grupo ao qual pertencia o atleta, o seguinte foi dirigido 

obrigatoriamente ao outro grupo. Este procedimento não causou um viés no 

estudo, já que os atletas foram avaliados de maneira duplo-cego após 

receberem glutamina e placebo, e, portanto foram considerados como 

controles de si mesmos.   

Após a determinação do grupo ao qual pertenciam, os atletas 

receberam uma solução de carboidrato a 20% de concentração (duzentos e 

cinqüenta mililitros de água e cinqüenta gramas de carboidrato em pó) e 

mais quatro comprimidos de hidrolisado protéico, sendo que cada 

comprimido continha cento e setenta e cinco miligramas (175 mg) de 

glutamina peptídeo, ou mais quatro comprimidos só de hidrolisado protéico, 
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que era o placebo. Os comprimidos placebos ou enriquecidos com glutamina 

peptídeo foram identificados como A e B. O farmacêutico do laboratório 

fornecedor dos suplementos era o único que sabia o que continha os 

comprimidos A e B em todos os testes realizados. 

Após a ingestão da solução de carboidrato com os comprimidos, os 

futebolistas esperaram aproximadamente 30 minutos e a partir de então 

foram submetidos ao teste ergoespirométrico agudo utilizando o protocolo 

escalonado contínuo de Heck modificado (Heck et al., 1985).  Logo após o 

término do teste, o sangue dos atletas foi coletado novamente para que os 

parâmetros bioquímicos antes e após o teste pudessem ser comparados. Os 

atletas que apresentaram um VO2máx menor que 50% foram excluídos do 

teste, não completando, assim, a segunda coleta, nem o segundo teste, 15 

dias após.  

 Os atletas que atenderam aos critérios de seleção após o teste foram 

submetidos a um novo teste, após um intervalo de quinze dias. Eles 

retornaram ao Laboratório de Estudos do Movimento (LEM) do IOT – 

HCFMUSP e os procedimentos de coleta e protocolo de exercício descrito 

acima foram repetidos. A única diferença se refere ao suplemento recebido, 

ou seja, quem no primeiro teste foi sorteado com o suplemento A, tomou o B 

e vice-versa. 

 A seguir, um esquema simplificado da metodologia do protocolo de 

pesquisa. 
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Desenho do Protocolo Experimental: 

 

 

Figura 2 - Desenho do teste, duplo cego, cruzado, dos jogadores do estudo. 
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Coleta 3

Coleta 4

Intervenção Nutricional

Glutamina + CHO

Placebo + CHO

Teste Ergoespirométrico

Coleta 3

Coleta 4

Intervenção Nutricional

Glutamina + CHO

Placebo + CHO

Teste Ergoespirométrico

15 dias15 dias
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4.3  Avaliações 

 

4.3.1  Avaliação Clínica 

  

Antes do início do protocolo experimental, os atletas foram 

submetidos à avaliação médica, onde, por meio de história e exame físico 

pôde-se detectar ou não a presença de doenças ou fatores de risco que 

causassem a exclusão do atleta do grupo pesquisado. 

  

4.3.2  Avaliação Nutricional 

 

Conjuntamente aos testes de desempenho e bioquímicos descritos a 

seguir, foi realizada a avaliação do estado nutricional dos jogadores de 

futebol em treinamento que receberam a suplementação de glutamina 

peptídeo ou placebo, com solução de carboidrato.  

Segundo Gibson (1990) avaliação nutricional é a interpretação de 

informações obtidas por meio de avaliações: clínica, antropométrica, 

consumo alimentar e bioquímicas.  Estas informações são usadas para se 

determinar o estado de saúde de um indivíduo ou de grupos populacionais, 

uma vez que o estado nutricional é influenciado pela ingestão e utilização de 

nutrientes pelo organismo.  As informações levantadas como instrumento de 

avaliação do estado nutricional no presente estudo foram: exame físico, 

dados antropométricos (peso e estatura), composição corporal (dobras 

cutâneas), consumo alimentar e exames bioquímicos. 
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4.3.2.1  Avaliação Antropométrica e da Composição corporal 

A avaliação antropometrica é usada para mensurar as partes do corpo, 

com o objetivo de quantificar as suas dimensões e estabelecer a proporção 

entre elas. O peso e a estatura são as medidas antropométricas mais usadas, 

tanto isoladamente quanto associadas a determinados índices (por exemplo: 

índice de Massa Corpórea ou IMC) para se avaliar o estado nutricional. O IMC 

expressa a relação entre o peso (Kg) e a estatura por metro quadrado (kg/m2) 

e relaciona-se razoavelmente bem com gordura corporal total na população 

em geral, como também com a massa magra corporal. Geralmente é aplicada 

a grupos ou populações como uma avaliação incial para identificar risco de 

desnutrição ou obesidade (Driskell et al., 2002) 

 A composição corporal constitui um aspecto dinâmico dos 

componentes estruturais do corpo humano, sofrendo alterações durante toda 

a vida em decorrência de inúmeros fatores como: crescimento, 

desenvolvimento, estado nutricional e nível de desempenho físico (De Rose 

et al., 1984). 

 Lopes e Pires Neto (1996) acreditam que, por meio da composição 

corporal, pode-se, além de determinar os componentes do corpo humano de 

forma quantitativa, utilizar os dados desta análise para detectar o grau de 

crescimento, desenvolvimento de crianças e jovens, o estado dos 

componentes corporais de adultos e idosos, o estado nutricional, bem como 

prescrever exercícios. 

 Índices da composição corporal também são usados para se 

identificar indivíduos vulneráveis à subnutrição ou desnutrição, e para se 
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monitorar mudanças longitudinais na composição corporal durante o período 

de treinamento físico e também a eficácia de um programa de intervenção 

nutricional. 

 Neste projeto foram levantados os dados antropométricos (peso e 

altura), assim como as dobras cutâneas para determinação da composição 

corporal.  As dobras cutâneas foram obtidas por meio da tomada de três 

leituras, e o valor mediano foi adotado para cálculo dos percentuais de 

massa gorda e massa magra.  O equipamento utilizado foi o adipômetro 

Sanny, e a equação selecionada foi à equação de Thorland (1984), de sete 

dobras cutâneas, específica para atletas do sexo masculino. 

 

4.3.2.2  Avaliação do Consumo alimentar 

A avaliação quantitativa da inadequação do consumo dietético requer 

a determinação acurada das quantidades habituais de alimentos consumidos 

pelo indivíduo. Deve considerar todos os alimentos que contribuem para o 

total de ingestão de nutrientes (Slater et al., 2004).   Com o intuito de se 

investigar a qualidade e a quantidade da ingestão de nutrientes e detectar as 

possíveis deficiências ou excesso de ingestão, que poderia de alguma 

maneira comprometer o desempenho físico e conseqüentemente a saúde 

dos futebolistas, foram aplicados dois métodos de avaliação do consumo 

alimentar: o inquérito de 24h e a inquérito habitual.  Ambos os métodos de 

consumo alimentar foram aplicados sempre após a realização da última 

coleta de sangue de cada teste, sendo que cada teste ergoespirométrico foi 

realizado num intervalo de quinze dias.  Sendo assim, cada jogador teve seu 
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consumo alimentar investigado quatro vezes, sendo duas vezes por teste.  

As informações obtidas no primeiro teste foram comparadas àquelas obtidas 

no segundo.  

 

4.3.2.2.1  Inquérito de Vinte e quatro horas (24h) 

O inquérito de 24h é um método utilizado para se estimar o consumo 

alimentar, onde o indivíduo reporta para o nutricionista todos os alimentos 

(sólidos e líquidos) consumidos durante as 24h anteriores. Este método permite 

obter estimativas de consumo alimentar mais acurada, além de se basearem 

na memória recente dos indivíduos, têm as respostas abertas, o que permite a 

obtenção de um quadro mais detalhado do consumo da população. 

  A coleta do inquérito de vinte e quatro horas foi realizada pelo 

nutricionista, sempre após a última coleta de sangue.  Foram registrados, em 

medidas caseiras, todos os alimentos e bebidas consumidas, assim como o 

horário de cada refeição.   

 

4.3.2.2.2 Inquérito alimentar habitual 

O Inquérito alimentar habitual é um método utilizado para se estimar o 

consumo alimentar habitual do indivíduo.  No presente estudo, a Inquérito 

alimentar habitual foi tomada pelo nutricionista após o registro do inquérito 

de 24h e teve por objetivo registrar os alimentos e bebidas comumente 

consumidas durante a semana para se comparar com o consumo alimentar 

realizado nas vinte e quatro horas antes de cada teste. 
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Para o cômputo da caloria e nutrientes ingeridos, tanto no inquérito de 

24h quanto na Inquérito alimentar habitual, as medidas caseiras foram 

transformadas em gramas e mililitros (Soares et al., 1991; Pinheiro et al., 

1993). O consumo alimentar foi analisado pelo software de nutrição DietPRO, 

desenvolvido por pesquisadores e especialistas da Universidade Federal de 

Viçosa, e comparado com as recomendações nutricionais do American 

College of Sports Medicine (ACSM) e das Referências Dietéticas de Ingestão 

2002 (IDR/RDI).  Além disso, foram calculados os percentuais de caloria 

oriundos dos carboidratos, proteínas e lipídios, bem como o total de gramas 

desses macronutrientes consumidos por quilograma de peso. Os valores de 

ingestão dos macronutrientes foram comparados com as orientações 

correntes para atletas do ACSM (2000), enquanto os de fibras, cálcio, ferro e 

sódio comparados às recomendações correntes segundo a IDR.  

 

4.3.3 Avaliação do Desempenho Físico - Teste de esforço máximo 

(ergoespirométrico agudo) 

 

O desempenho funcional dos jogadores de futebol foi verificado pela 

análise quantitativa, diferencial e comparativa em condição submáxima e 

máxima por meio do comportamento de parâmetros ventilatórios e 

metabólicos no limiar anaeróbio e no VO2max. 

Os testes ergoespirométricos foram realizados no Laboratório de 

Estudos do Movimento (LEM) do IOT – HCFMUSP, dirigida pelo Profa. Dra. 

Júlia Maria de D´Andrea Greve. O Dr. Paulo Roberto Santos Silva realizou 
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todos os testes, no analisador metabólico MedGraphics modelo CPX/D (USA) 

que avalia a resposta respiratória respiração-a-respiração. 

Para se avaliar o desempenho individual de cada atleta, os jogadores 

foram submetidos ao teste ergoespirométrico agudo utilizando o protocolo 

escalonado contínuo de Heck modificado (Heck et al., 1985). Neste 

protocolo, o atleta fica um minuto em repouso e faz aquecimento por três 

minutos nas velocidades 4,8; 6,0 e 7,2 km.h-1 durante  um   minuto. 

Posteriormente, o teste é iniciado com 8,4 km.h-1, aplicando-se incrementos 

de 1,2 km.h-1 a cada 2 min até atingir a exaustão.  A inclinação da esteira foi 

mantida fixa em 3% até o final do teste.  Durante a realização do teste, o 

atleta recebeu encorajamento verbal com objetivo de se atingir o máximo de 

sua capacidade funcional (Wilmore, 1968; Moffatt et al., 1994). A fase de 

recuperação durou quatro minutos e foi realizada com velocidades fixas em 

6,0; 5,0 e 4,0 km.h-1, sendo o quarto minuto com a esteira parada. A 

percepção subjetiva ao esforço foi verificada em cada estágio do teste pela 

escala linear gradual de 15 pontos (6 a 20) de Borg (Borg, 1970).  

O desempenho dos jogadores foi avaliado por meio da análise dos 

gases expirados, sendo a análise de gases verificada pela ergoespirometria 

computadorizada, utilizando-se a técnica de amostragem respiração-a-

respiração, que avalia a quantidade de oxigênio (O2) consumido, resultante 

da diferença entre o O2 inspirado, constante na atmosfera, e a quantidade de 

O2 expirado, além da produção de dióxido de carbono (CO2). Os gases 

expirados são captados e quantificados por meio de analisador eletrônico 

rápido do tipo zircônia para O2 e infravermelho para CO2 do sistema 
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computadorizado (modelo CPX/D  do equipamento Medgraphics, EUA) 

(Yazbek et al., 1985; Weber et al., 1986;  Branson, 1990; Sue, 1994; Lear et 

al., 1999). As seguintes variáveis foram avaliadas: Ventilação Pulmonar (VE), 

freqüência respiratória (FR), volume corrente (VC),  Volume de oxigênio 

(VO2)  consumido por minuto e VO2 relativo à massa corpórea, Volume de 

dióxido de carbono expirado por minuto (VCO2), Pulso de Oxigênio (PO2), 

Freqüência Cardíaca (FC), Equivalente Ventilatório de Oxigênio (VEO2), 

Equivente Ventilatório de Dióxido de Carbono (VECO2), Quociente 

Respiratório (QR), Pressão Expirada Final de Oxigênio (PETO2), Pressão 

Expirada Final de Dióxido de Carbono (PETCO2) e escala de percepção 

subjetiva ao esforço de Borg. 

 

4.3.3.1  Dosagem de lactato  

A concentração de lactato em repouso, no pico do esforço e no quinto 

minuto de recuperação do teste de esforço, foi medida utilizando aparelho 

portátil de procedência alemã da marca Accusport (Boehringer  Mannheim  

GmbH) , pesando aproximadamente 120g, com dimensões de 11,5 x 6,2 x 

1,85 cm, que utiliza química seca na análise do lactato contido no sangue  e 

tem capacidade  para   detectar   concentrações  entre   0,7  e 22 mM em 

apenas 60s.  A calibração do aparelho foi feita antes da utilização dos testes 

utilizando soros controles para baixa e ta concentração de lactato.  Todas as 

tiras reagentes eram de um mesmo lote e estavam dentro dos padrões de 

qualidade estabelecida pelo fabricante. A precisão e a linearidade deste 

equipamento foram estabelecidas pelos estudos de Gambke et al. 1994; 
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Naik et al. 1996; Warijch et al. 1996; Wigglesworth et al. 1996. A 

concentração de lactato no dedo médio dos atletas foi determinada 

coletando-se amostra de aproximadamente 20 a 25 ml de sangue após 

assepsia com álcool, desprezando-se a primeira gota para se evitar a 

contaminação pelo lactato secretado pelas glândulas sudoríparas 

(Shephard, 1992).  

Princípio do Teste: a amostra de sangue, quando aplicada na zona 

reativa do teste, passa através da malha protetora (amarela) até a camada 

da fibra de vidro, onde os eritrócitos são retidos, de modo que apenas o 

plasma sanguíneo penetra na zona de detecção. O lactato foi determinado 

por meio de fotômetro de reflexão pela reação calorimétrica do medidor 

lactato – oxidase (Accusport, Boehringer Mannheim, Mannheim, Germany). 

 

4.3.4  Avaliação Bioquímica, Molecular e Celular 

  

4.3.4.1  Coleta do Material 

A coleta do sangue para a realização dos exames bioquímicos e 

moleculares foi feita no local onde foi realizado o teste de desempenho 

(descritos acima), 30 minutos antes do início e imediatamente após cada 

teste, após a última coleta de lactato. O material foi estocado em tubos 

heparinizados, armazenados e transportado em gelo até o Laboratório 

Central do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo, para a realização dos testes. 

 



Métodos 54

4.3.4.2  Análises Bioquímicas e Moleculares 

4.3.4.2.1 pH, lactato, ânion gap 

Indicam alterações no equilíbrio ácido-básico que podem modificar ou 

alterar o desempenho do atleta. 

Foram colhidas amostras de sangue para determinação do lactato 

antes e após as aviações 1 e 2. O lactato foi medido pelo aparelho portátil 

Accusport, cuja aferição foi verificada por meio da utilização de soros 

controles para baixa e ta concentração de lactato antes de cada sessão de 

testes. A precisão e a linearidade deste equipamento foram estabelecidas 

pelos estudos de Gambke et al., 1994; Naik et al., 1996; Warijch et al., 1996 

e Wigglesworth et al, 1996. 

pH, bicarbonato e íons necessários para o cálculo do ânion gap (Na+, 

Cl-)  foram colhidos em seringa heparinizada (pH, bicarbonato) e tubo seco 

(Na+, Cl-) e encaminhados ao Laboratório Central do Hospital das Clínicas, 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo para dosagens.  

 

4.3.4.2.2  Glicemia 

Para se determinar se a intervenção nutricional altera a concentração 

sérica de glicose no sangue, amostras de sangue foram colhidas dos 

jogadores antes e após os dois testes ergoespirométricos. A determinação 

foi realizada no Laboratório Central do ICHC-FMUSP, pelo método 

calorimétrico. 
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4.3.4.2.3  Lesão Celular - Creatinaquinase (CK) e lactato desidrogenase 

(DHL) 

CK e DHL são enzimas intracelulares, cuja concentração sérica 

aumenta quando ocorre lesão de células musculares. A determinação 

dessas enzimas teve o objetivo de avaliar se a intervenção nutricional 

protege as células musculares. 

Foram colhidas amostras de sangue dos jogadores antes e após os 

testes ergoespirométricos 1 e 2.  A determinação foi realizada no Laboratório 

Central do ICHC – FMUSP, pelo método calorimétrico.  

 

4.3.4.2.4  Estresse Oxidativo - Malondialdeído 

As reações das espécies reativas do oxigênio (EROs) com os ácidos 

graxos poliinsaturados da membrana celular pode levar à formação de 

peróxidos lipídicos. Os peróxidos lipídicos abstraem íons hidrogênio do 

grupo metila do ácido graxo “adjacente”, formando radical (R ) no carbono, 

que é capaz de reagir com o oxigênio (O2), numa reação em cadeia que 

pode levar a célula à apoptose. Entre os produtos da degradação dos ácidos 

graxos da membrana destacam-se os aldeídos (ROOH), tais como o 

malondialdeído e os hidrocarbonetos, como os etanos e etilenos, que são 

comumente mensurados como produtos finais da peroxidação lipídica.  

 

4.3.4.2.4.1  Malondialdeído  

A quantificação do malondialdeído foi utilizada para determinar a 

taxa de peroxidação lipídica. O plasma foi recolhido em tubos 
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heparinizados e centrifugado a 3000 rpm por 5 minutos. Após 

centrifugação, o sobrenadante (do plasma) foi coletado e acondicionado 

em tubos a -80°C até o momento da dosagem. A dosagem foi feita 

utilizando-se 100 μl de plasma, acrescidas de 100 μl SDS a 8,1%, 750 μl 

de ácido acético a 20%, e 750 μl de ácido tiobarbitúrico (ATB) a 0,8%. A 

mistura foi aquecida a 95°C por 40 minutos. A solução foi centrifugada e 

medida a absorbância a 532 nm no sobrenadante.  

 Todos os reagentes foram colocados em tubos de vidro resistentes ao calor. 

 Padrão Amostra 

20% acido acético 750μL 750μL 

8.1% SDS 100μL 100μL 

Homogenato/STD 0μL 100μL 

DH2O 400μL 300μL 

0.8% ATB 750μL 750μL 

Total 2000 μL 2000 μL 

 

 

4.3.4.2.5 Proteínas de choque térmico (heat shock proteins - HSP) 

A quantificação da HSP27 empregou o método de ensaio 

imunoenzimático quantitativo tipo “sanduíche”. Um anticorpo monoclonal 

específico para a HSP27 do rato (espécie específico) é colocado 

previamente em uma microplaca com 96 poços. Após o preparo, padrões, 

controle e amostras são pipetados nos poços. Toda HSP27 presente nos 

poços é, então, imediatamente capturada pelo anticorpo, formando um 

complexo HSP27-anticorpo monoclonal. Após lavagem da microplaca para 
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eliminar qualquer substância não ligada, um anticorpo policlonal, específico 

para a HSP27 e conjugado a uma enzima, é colocado nos poços da 

microplaca. O anticorpo conjugado liga-se ao complexo HSP-anticorpo 

monoclonal. Novamente, a microplaca é lavada para eliminar qualquer traço 

do reagente anticorpo-enzima não ligado ao complexo. Em seguida, é 

colocado nos poços um substrato, que por sua vez, reage com a enzima 

ligada ao complexo, formando um produto de cor azul, que se torna amarela 

quando uma solução de parada é colocada nos poços para interromper a 

reação. A intensidade da cor é proporcional à quantidade de HSP27 contida 

nas amostras. Os valores das amostras são medidos em leitor de microplaca 

com ajuste de densidade óptica para 450 nm.  

 

4.3.4.2.6  Glutamina e Glutamato no plasma 

Amostras colhidas antes e após as avaliações 1 e 2. 

Após a coleta em tubo seco, o sangue foi mantido em temperatura 

ambiente para formar o coágulo. Imediatamente após, foi colhido o plasma e 

congelado em nitrogênio líquido. As amostras foram mantidas em freezer à 

temperatura de –80oC até o momento da análise. 

As concentrações de glutamato e glutamina foram determinadas pelo 

método colorimétrico no Laboratório de Fisiologia Celular do Instituto de 

Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB – USP), sob 

responsabilidade do  Prof. Dr. Rui Curi. 
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4.3.4.2.6.1  Determinação de glutamato 

O método foi descrito por Bernt & Bergmeyer (1974) e baseia-se na 

formação de α-cetoglutarato a partir do glutamato, catalisada pela glutamato 

desidrogenase. Uma alíquota da amostra neutralizada (100 μl) com solução 

Tris/KOH (Tris/aminometano 0,5M e KOH 2M) foi adicionada à solução de 

ensaio, que consistiu de glicina 0,5 M, hidrazina 0,4 M, NAD+ 7,5 μM e ADP 

10,6 mM, pH 9,0.  A reação foi iniciada pela adição da glutamato 

desidrogenase 38 U/ml. Após 1 hora à temperatura ambiente, mediu-se a 

absorbância em 340nm, correspondente ao NADH formado, que é 

proporcional ao conteúdo de glutamato de meio. 

 

4.3.4.2.6.2  Determinação de glutamina 

O método foi descrito por Lund (1974) e baseia-se na hidrólise 

enzimática da glutamina pela glutaminase purificada (E. coli E.C. 

3.5.1.2), seguida por determinação espectrofotométrica do glutamato 

formado. A formação de NADH é proporcional ao conteúdo de glutamato 

da amostra.  A solução de ensaio consistiu de tampão acetato (0,5 M; 

pH 5,0). O meio neutralizado com solução Tris/KOH (Tris/aminometano 

0,5M e KOH 2M) recebeu adição de glutaminase (0,4 U/ml). Após uma 

hora a 37°C, uma alíquota de 150 μl desta solução foi retirada para a 

dosagem de glutamato. 
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4.4  Intervenção Nutricional 

 

Para todos os atletas foram oferecidos 250 ml de solução de 

carboidrato a 20%.  

A solução de carboidrato apresenta a seguinte composição: 

Maltodextrina, Frutose, Glicose desidratada, Sulfato de Potássio, Sulfato de 

Magnésio e Vitaminas. * Sabor Laranja: Aromatizante Natural, Ácido Cítrico 

e Corante Natural; * Sabor Limão: Aromatizante Natural, Ácido Cítrico e 

Corante Natural Clorofila; * Sabor Maracujá: Aromatizante Natural, Ácido 

Cítrico e Corante Natural e Artificial; * Sabor Tangerina: Aromatizante 

Natural, Ácido Cítrico e Corantes Naturais; *Sabor Uva: Aromatizante 

Natural, Corante natural e Corantes Artificiais.  

No Apêndice 1 encontra-se discriminada a composição química dos 

nutrientes da solução de carboidrato utilizada neste protocolo, na porção 

de 50g.  

Os atletas receberam também 4 cápsulas contendo placebo ou 

glutamina peptídeo (Glutimune - cada comprimido de hidrolisado protéico 

contém 175 mg de glutamina peptídeo). O Glutimune é um suplemento na 

forma de comprimido à base de hidrolisado protéico e glutamina peptídeo, 

produzido pelo laboratório Nuteral (Fortaleza, CE – Brasil).   

No  Apêndice 2  encontra-se discriminada a composição do glutimune: 

Fonte: NUTERAL, Pesquisa & Desenvolvimento de novos produtos, 2002. 
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4.5  Análise Estatística 

 

Para análise das diferenças entre as medidas antes e após do 

exercício no momento A, foi utilizado o teste paramétrico t de Student, 

considerando um nível de significância < 5%.  

Para verificar se havia diferença nos resultados, foram realizadas 

comparações entre os deltas do momento A e B, também foi utilizado o teste 

paramétrico t de Student, considerando um nível de significância < 5%.  
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5. RESULTADOS  

 

Inicialmente, será apresentada, sequencialmente, a caracterização da 

amostra por meio de dados antropométricos, dos dados de consumo 

alimentar, do desempenho e das variáveis bioquímicas, moleculares e 

celulares.   

Tanto os dados antropométricos, quanto os de consumo alimentar 

foram colhidos antes dos atletas realizarem o teste de esforço máximo, ou 

seja, de serem suplementados com placebo (A) ou com glutamina peptídeo 

(B). Entretanto, para facilitar a compreensão e as comparações dos 

resultados, dividimos a amostra em dois momentos, A e B, ou seja, 

momento em que os atletas receberam placebo (momento A), e momento 

em que receberam a glutamina peptídeo (momento B). Os resultados a 

serem exibidos a seguir, referem-se ao momento A e englobam desde a 

avaliação do consumo alimentar e do desempenho até das variáveis 

bioquímicas, moleculares e celulares. 

 

 

 



Resultados 62

5.1  Caracterização dos jogadores de futebol 

 

 

5.1.1  Antropometria 

 

Os jogadores foram analisados quanto à estatura, peso e composição 

corporal (% de gordura corporal). Os resultados estão apresentados na 

Tabela I.  

 
Tabela I - Dados antropométricos de jogadores juniores de futebol  

Atletas Peso 
(Kg) 

Estatura 
(cm) 

IMC 
 

% MG 
 

ADE 64,1 187,0 23,0 3,4 

BAQO 73,7 187,0 21,1 7,3 

BLC 70,4 177,0 22,5 9,1 

EMC 65,2 177,5 20,7 4,1 

ECJ 64,7 168,0 22,9 10,3 

EJSJ 77,1 176,5 24,8 14,0 

FSSL 64,3 174,0 21,3 7,1 

LBO 69,3 176,0 22,4 14,0 

MRO 58,8 175,5 18,7 6,3 

PL 71,4 178,0 22,5 6,5 

RBS 76,5 178,0 24,2 5,5 

TLP 61,8 175,0 20,2 5,6 

TZC 60,5 163,0 22,8 6,6 

WSB 64,1 167,0 23,0 5,4 

Média ± EPM 67,3 ± 1,5 175,7 ± 1,7 22,1 ± 0,4 7,5 ± 0,8 
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Estes valores são compatíveis com os valores mensurados nos 

atletas convocados para a seleção brasileira de juniores que disputaram o 

último campeonato mundial da categoria, conforme dados obtidos no sítio 

oficial da Confederação Brasileira de Futebol (http:\\www.cbf.com.br) 

(Tabela II), sugerindo que a amostra coletada neste estudo é 

representativa do universo de jogadores juniores de futebol no Brasil. Para 

efeito de comparação, foram anotados também os dados antropométricos 

dos atletas da seleção brasileira que disputou a última Copa do Mundo 

(Alemanha 2006), obtidos no mesmo sítio (http:\\www.cbf.com.br). 

Obviamente, devem-se levar em consideração que os atletas avaliados 

neste trabalho são juniores e que ainda não atingiram a maturidade física; 

portanto, os dados dos atletas da seleção principal servem apenas para 

efeito ilustrativo e não comparativo.  
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Tabela II - Dados antropométricos dos jogadores de futebol avaliados no 

presente estudo e dos jogadores das seleções brasileiras de juniores e 

principal 

Grupo estudado Altura (m) Peso (kg) IMC (kg/m2) 

Jogadores juniores de futebol 
estudados nesse trabalho  1,76 ± 0,02* 67,3 ± 1,6* 22,1 ± 0,4* 

Seleção brasileira de juniores que 
disputou o Campeonato Mundial  1,79 ± 0,01* 70,5 ± 1,3* 22,8 ± 0,3* 

Seleção brasileira principal que 
disputou a última Copa do Mundo  1,81 ± 0,02 76,3 ± 1,4 23,3 ± 0,3 

*p= não significativo, comparado com os atletas da Seleção Brasileira de Juniores. 
A comparação com a seleção adulta não foi realizada e os dados apresentados são 
meramente ilustrativos. 
 

 

5.1.2  Avaliação do Consumo Alimentar 

 

 O consumo calórico, tanto do inquérito de 24h quanto do inquérito 

habitual, apresentou valores médios na faixa de 3929,4 a 3996,4 Kcal.  É 

importante esclarecer que os dados de consumo alimentar colhido antes de 

cada teste indicaram um hábito alimentar muitas vezes em acordo com o 

consumo alimentar das 24h antes do teste, porém, existiu uma variabilidade 

muito grande, sugerindo um padrão alimentar irregular, por parte dos atletas.  

Além disso, tanto no inquérito de 24h quanto no inquérito habitual foi 

identificado uma grande variação na ingestão de calorias entre os jogadores.  
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Nas tabelas III e IV são apresentados os resultados de cada atleta, 

bem como as médias do grupo. 

 
 
Tabela III - Inquérito de 24h.  Levantamento do consumo alimentar em 

calorias totais, carboidratos, proteínas e lipídios, dos atletas estudados nas 

24h antes do teste, no momento A 

Atletas Calorias 
%  

Carboidrato
%  

Proteína 
%  

Lipídio 

ADE 5554,6 57,6 10,2 32,3 

BAQO 2992,9 53,4 12,1 34,5 

BLC 4120,5 64,5 12,0 23,5 

EMC 4880,0 41,5 11,8 46,7 

ECJ 3448,7 34,0 23,5 42,6 

EJSJ 1201,3 65,1 11,9 23,0 

FSSL 6841,9 28,6 8,1 63,3 

LBO 3258,0 63,4 13,4 23,3 

MRO 2755,4 62,8 11,7 25,5 

PL 4235,1 67,9 10,3 21,8 

RBS 2849,1 59,9 11,6 28,6 

TLP 1648,7 54,1 14,7 31,2 

TZC 7504,9 49,1 11,0 39,9 

WSB 3721,4 41,0 19,2 39,9 

Média ± EPM 3996,4 ± 478,9 53,1 ± 3,3 13,0 ± 1,1 34,0 ± 3,1 
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Tabela IV - Inquérito de 24h.  Levantamento do consumo alimentar de fibras, 

ácidos graxos e colesterol dos atletas estudados nas 24h antes do teste, no 

momento A 

Atletas 
Fibras 

(g) 

A.G.Satur.
(g) 

A.G.Mono
(g) 

A.G.Poli 
(g) 

Colesterol 
(mg) 

ADE 30,7 4,1 2,7 214,7 43,6 

BAQO 19,6 5,2 12,9 43,8 39,5 

BLC 12,6 12,9 18,5 11,5 249,1 

EMC 40,7 54,5 14,0 25,9 290,2 

ECJ 0,9 26,7 33,5 16,1 318,3 

EJSJ 17,4 4,2 5,7 14,2 0,0 

FSSL 45,3 65,1 6,1 14,8 277,0 

LBO 31,3 9,1 6,6 16,4 31,3 

MRO 43,7 10,9 11,4 22,8 233,6 

PL 20,2 26,5 0,2 0,5 93,8 

RBS 43,9 17,8 17,7 20,1 259,1 

TLP 15,9 12,1 3,7 9,1 72,7 

TZC 47,8 120,8 87,5 31,2 477,3 

WSB 21,9 36,2 13,5 21,5 209,6 

Média ± EPM 28,0± 3,9 29,0± 8,7 16,7± 5,9 33,0±14,2 185,3± 37,4 
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Tabela V - Inquérito de 24h.  Levantamento do consumo alimentar de cálcio, 

ferro, sódio e cafeína, dos atletas estudados nas 24h antes do teste, no 

momento A 

Atletas 
Cálcio 
(mg) 

Ferro 
(mg) 

Sódio 
(mg) 

ADE 1059,6 28,9 4146,5 

BAQO 555,1 9,9 661,0 

BLC 1172,3 12,7 4679,3 

EMC 386,2 10,5 7186,3 

ECJ 893,7 19,7 2793,3 

EJSJ 370,0 3,0 3246,5 

FSSL 328,0 11,4 11907,6 

LBO 984,1 14,1 1703,3 

MRO 166,1 5,0 3287,3 

PL 1162,6 15,2 2395,3 

RBS 834,6 7,1 2755,7 

TLP 474,3 5,6 2396,2 

TZC 1630,9 10,4 3973,1 

WSB 1369,0 17,7 2685,9 

Média ± EPM 813,3 ± 118,1 12,2 ± 1,8 3844,1 ± 742,0 
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Tabela VI - Comparação do inquérito de 24h com os valores de referência 

IDR e ACSM, no momento A 

  Atletas IDR ACSM 

   14-18 19-30 .............. 

Kcal  3996,4 ± 478,9 .............. .............. .............. 

% Carboidratos 
g/Kg/dia 

 53,1 ± 3,3 

8,0 

45-65 45-65  

6 - 10 

% Proteínas 
g/Kg/dia 

 13,0  ±  1,1 

2,0 

10-30* 10-35 .............. 

1,2-1,4 

% Lipídios  34,0  ±  3,1 25-35 25-35 20-25 

Fibras  (g) 28,0  ±  3,9 38 38 ........... 

Á.G.Saturado (g) 29,0 ±  8,7 ........... ........... ........... 

A.G.Mono (g) 16,7  ±  5,9 ........... ........... ........... 

A.G.Poli (g) 33,0  ±  14,2 ........... ........... ........... 

Colesterol (mg) 185,3  ±  37,4 < 300 < 300 ........... 

Cálcio (mg) 813,3 ± 118,1 1300 1000 ........... 

Ferro (mg) 12,2  ±  1,8 11 8 ........... 

Sódio (mg) 3844,1±742,0 1,5 1,5 ........... 

*(4-18 anos) 
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Tabela VII - Inquérito habitual.  Levantamento do consumo alimentar 

habitual em calorias totais, carboidratos, proteínas e lipídios, dos atletas 

estudados no momento A 

Atletas Calorias 
% 

Carboidrato 
% 

Proteína 
% 

Lipídio 

ADE 5724,4 70,5 11,4 18,1 

BAQO 4443,1 56,8 9,7 33,6 

BLC 6365,5 53,1 16,2 30,7 

EMC 4454,5 35,9 11,3 52,8 

ECJ 4769,8 43,5 10,8 45,7 

EJSJ 840,3 53,9 16,9 29,2 

FSSL 2409,5 42,2 23,3 34,4 

LBO 3731,8 42,1 21,7 36,2 

MRO 3680,2 50,2 11,0 38,8 

PL 4883,9 51,2 14,6 34,2 

RBS 2557,8 58,1 12,4 29,5 

TLP 2118,3 60,3 16,2 23,5 

TZC 6581,1 62,4 13,2 24,5 

WSB 3389,1 44,9 14,8 40,3 

Média ± EPM 3996,4±442,8 51,8 ± 2,5 14,5 ± 1,1 33,7 ± 2,4 

 

 

 
 
 
 



Resultados 70

Tabela VIII - Inquérito habitual. Levantamento do consumo alimentar 

habitual de fibras, ácidos graxos e colesterol dos atletas, no momento A 

Atletas 
Fibras 

(g) 

A.G.Satur.
(g) 

A.G.Mono 
(g) 

A.G.Polii 
(g) 

Colesterol
(mg) 

ADE 84,8 19,7 6,5 16,1 129,2 

BAQO 53,3 37,2 6,0 14,9 87,5 

BLC 14,6 64,9 70,4 16,2 688,0 

EMC 33,7 59,1 11,7 23,7 424,1 

ECJ 24,0 63,7 80,4 25,4 319,5 

EJSJ 17,0 4,0 5,2 10,4 42,3 

FSSL 32,5 20,1 20,1 28,1 301,3 

LBO 27,0 16,0 8,6 21,5 29,9 

MRO 47,7 46,5 12,9 21,3 603,1 

PL 28,0 45,1 7,3 15,7 205,1 

RBS 39,0 13,3 7,2 12,6 259,1 

TLP 24,6 10,0 3,1 7,7 42,6 

TZC 54,5 53,7 20,9 36,0 372,2 

WSB 21,4 41,8 22,6 21,3 195,2 

Média ± EPM 35,9 ±  5,0 35,4 ± 5,6 20,2 ± 6,5 19,3 ± 2,0 264,2±54,8
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Tabela IX - Inquérito habitual.  Levantamento do consumo alimentar habitual 

de cálcio, ferro, sódio e cafeína dos atletas, no momento A 

Atletas 
Cálcio 
(mg) 

Ferro 
(mg) 

Sódio 
(mg) 

ADE 948,3 18,7 2516,7 

BAQO 977,9 14,7 1326,1 

BLC 349,7 25,7 3798,8 

EMC 559,9 10,2 8661,5 

ECJ 530,3 13,8 4452,8 

EJSJ 378,0 3,2 2896,0 

FSSL 440,5 7,9 3516,8 

LBO 573,2 30,5 3312,9 

MRO 378,9 9,2 3779,4 

PL 1930,9 9,3 4563,4 

RBS 625,7 7,4 2691,7 

TLP 367,5 6,3 1810,4 

TZC 1696,5 11,6 3983,7 

WSB 1320,8 11,1 4250,7 

Média ± EPM 791 ± 138,5 12,8 ± 2,0 3682,9 ± 461,6 
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Tabela X - Comparação do consumo alimentar habitual com os valores de 

referência IDR e ACSM, no momento A 

  Atletas IDR ACSM 

   14-18 19-30 .............. 

Kcal  3996,4 ± 442,8 
 

.............. ........... .............. 

% Carboidratos 
g/Kg/dia 

 51,8 ± 2,5 
8,1 

45-65 45-65  
6 - 10 

% Proteínas 
g/Kg/dia 

 14,5 ± 1,1 
2,5 

10-30* 10-35 .............. 
1,2-1,4 

% Lipídios  33,7 ± 2,4 
 

25-35 25-35 20-25 

Fibras  (g) 35,9 ± 5,0 38 38 ........... 
 

Á.G.Satur. (g) 35,4 ± 5,6 ........... ........... ........... 
 

A.G.Mono (g) 
20,2 ± 6,5 

........... ........... ........... 
 

A.G.Poli (g) 19,3 ± 2,0 ........... ........... ........... 
........... 

Colesterol (mg) 264,2 ± 54,8 < 300 < 300 ........... 
 

Cálcio (mg) 791,3±138,5 1300 1300 ............ 
 

Ferro (mg) 12,8 ± 2,0 11 8 ........... 
 

Sódio (mg) 3682,9 ±461,6 1,5 1,5 ........... 
 

*(4-18 anos) 
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5.1.3  Avaliação do desempenho 

 

O desempenho ou aptidão física no futebol pode ser caracterizado 

pela faixa de consumo de oxigênio no limiar ventilatório dois (VO2-LV2) ou 

limiar anaeróbio e na potência aeróbia máxima (PAM), pela freqüência 

cardíaca (FC) e pelos níveis de lactato de pico e máximo, respectivamente. 

Na Tabela XI, mostramos os resultados individuais dos atletas por nós 

testados.   
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Tabela XI - Desempenho dos jogadores de futebol no teste de esforço 

máximo, no momento A: consumo de oxigênio (VO2 e VO2máx), Velocidade 

(Km.h-1), Freqüência Cardíaca (bpm) e lactato, no Limiar Ventilatório Dois 

(LV2) e no Esforço máximo (VO2 Pico) 
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O desempenho desses atletas pode ser caracterizado como 

adequado quando comparado a outras equipes de futebol.   

 

5.1.4  Alterações bioquímicas, moleculares e celulares induzidas pelo 

teste de esforço máximo 

  

Com o objetivo de caracterizar os jogadores de futebol juniores 

estudados por nós, analisamos a resposta desses atletas ao teste de esforço 

máximo no momento A (placebo), estudando diversas alterações 

bioquímicas, moleculares e celulares que, sabidamente, ocorrem durante o 

exercício.  

 

5.1.4.1  Alteração do equilíbrio ácido-básico 

 Para determinar alterações no equilíbrio ácido-básico causadas pelo 

exercício aeróbio agudo, foram medidos: pH, bicarbonato sérico e ânion gap, 

antes e depois do teste ergoespirométrico. 

 Observamos uma acidose metabólica em todos os atletas que 

realizaram o teste, com queda significante do pH, resultando em diminuição 

de bicarbonato e aumento do ânion gap (Figuras 1 e 2).  Essas alterações 

são esperadas nesse tipo de teste e devem-se ao aumento na concentração 

sérica de lactato. 
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Figura 3 - Valores de pH em sangue venoso medidos em teste de esforço 
máximo, no momento A. 
 
 
 
 

 

Figura 4 - Concentração do bicarbonato em sangue venoso medidos em 
teste de esforço máximo em esteira, no momento A.  
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Figura 5 - Dosagem do ânion gap, em sangue venoso, medidos em teste de 
esforço máximo em esteira, no momento A. 
 
 
O ânion gap foi calculado através da fórmula: 
 

AG = [Na+] – ([Cl-] + [HCO3
-]) 

AG  = ânion gap 

[Na+] = concentração sérica de sódio 

[Cl-] = concentração sérica de cloreto  

[HCO3
-] = concentração sérica de bicarbonato 

 

 

5.1.4.2  Glicemia 

Durante o início do exercício, a glicemia se mantém estável, à custa 

da glicogenóllise muscular. Uma vez que aumenta a demanda energética, 

por aumento do tempo ou intensidade do exercício, podem ocorrer 

alterações da glicemia. Assim, buscamos em nossos atletas submetidos ao 

exercício aeróbio agudo, alterações que pudessem sugerir deficiências no 

metabolismo da glicose. Notamos, nos nossos atletas, que não ocorreu 
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alteração da glicose sérica, quando comparada à medida após o exercício 

com a dosagem anterior ao teste ergoespirométrico (Figura 6). 

 

 

 
 
Figura 6 - Glicemia em sangue venoso antes e após o teste de esforço 
máximo, no momento A. 
 

 

5.1.4.3  Enzimas musculares 

Com o objetivo de determinar o grau de lesão muscular provocado 

pelo exercício extenuante, foram dosadas as enzimas creatinafosfoquinase 

(CPK) e lactato desidrogenase (LDH), enzimas intracelulares, presentes em 

grande concentração em células musculares esqueléticas. Observamos que 

não houve diferença nas concentrações séricas dessas enzimas, quando 

comparados os valores obtidos antes e após o teste, no momento A.  
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Figura 7 - Concentrações séricas de CPK, antes e após teste máximo em 
esteira, no momento A. 
 

 

 

 

 

Figura 8 - Concentrações séricas de DHL, antes e após teste máximo em 
esteira, no momento A. 
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5.1.4.4  Estresse oxidativo 

O exercício físico aumenta a geração de espécies reativas de 

oxigênio (EROs), principalmente através de  um aumento de vazamento de 

elétrons da cadeia respiratória mitocondrial. As defesas antioxidantes podem 

não ser capaz de seqüestrar essas EROs, gerando estresse oxidativo e 

ocasionando lesão de estruturas celulares como proteínas e lípides.  

Para determinar se ocorre um aumento do estresse oxidativo durante 

o exercício físico aeróbio agudo nos jogadores de futebol estudados, foram 

dosados produtos da peroxidação lipídica (malondialdeído – MDA), antes e 

depois do exercício. Observamos que o exercício físico agudo causa um 

aumento na concentração sérica de MDA, sugerindo que ocorre estresse 

oxidativo durante a atividade.  

 

Figura 9 - Concentrações plasmáticas de MDA, antes e após teste de 
esforço máximo, no momento A. 
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5.1.4.5  Glutamina e Glutamato 

 Durante o exercício, outros autores reportam uma redução na  

concentração plasmática de glutamina, levando 5 horas ou mais para se 

restabelecer (Castell L, 2003). 

Os dados apresentados nas figuras 10 e 11 mostram que, nos 

jogadores de futebol  que realizaram o teste de esforço máximo em esteira, 

ocorreu um aumento da concentração plasmática de glutamina, enquanto as 

concentrações plasmáticas de glutamato não se alteraram. 
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Figura 10 - Concentrações plasmáticas de glutamina, antes e após teste 
máximo em esteira, no momento A. 
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Figura 11 - Concentrações plasmáticas de glutamato, antes e após teste 
máximo em esteira, no momento A. 
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5.1.4.6  Heat-shock proteins 

 O estresse oxidativo e metabólico provocado pelo exercício 

extenuante podem levar à lesão celular. A expressão de proteínas do 

choque térmico (heat shock proteins – HSPs) é um dos mecanismos 

protetores do tecido muscular contra injúria. Assim, procuramos determinar 

se ocorre aumento da expressão da HSP27 em plasma dos jogadores 

juniores de futebol, quando submetidos a exercício aeróbio supra máximo.  

 Notamos que não ocorreu alteração na expressão de HSP27 após o 

exercício, sugerindo que o teste máximo não altera a expressão dessa HSP. 

 

 

 

Figura 12 - Expressão de HSP27, dosada no plasma, antes e após teste 
máximo em esteira, no momento A. 
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5.1.4.7  Leucócitos circulantes e diferenciais 

As alterações observadas nos leucócitos circulantes são mostradas 

na Figura 13.  Ocorre um aumento de mais de 50% nos leucócitos 

circulantes, devidos, principalmente ao aumento de neutrófilos e linfócitos 

circulantes, já que o número de monócitos não se altera significativamente. 

Esses dados estão de acordo com outros autores, que descrevem 

alterações semelhantes em atletas de outras modalidades esportivas 

(Gleeson, 2006).  Já em relação às plaquetas, esse aumento não é 

significativo, como demonstrado na Figura 13. 

 

Figura 13 - Leucócitos circulantes e diferencial, antes e após teste máximo 
em esteira, no momento A. 
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5.1.4.8  Plaquetas 

Notamos, nos nossos atletas, que não ocorreu alteração sérica das 

plaquetas, quando comparada à medida após o exercício com a dosagem 

anterior ao teste ergoespirométrico (Figura 14). 

 

 

Figura 14 - Plaquetas, antes e após teste máximo em esteira, no momento A. 
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5.2  Efeitos da reposição de glutamina peptídeo 

 

 Com o objetivo de determinar se a reposição de glutamina peptídeo 

pode influenciar o desempenho dos jogadores de futebol, foi realizada a 

reposição, imediatamente antes do teste máximo em esteria (exercício 

aeróbio agudo extenuante).  

 Inicialmente, para afastar outras variáveis que pudessem estar 

influenciando no resultado, foram analisadas novamente os dados 

antropométricos e nutricionais dos atletas. Não houve alterações nessas 

medidas, sugerindo que todas as alterações observadas no teste sejam 

devidas à reposição de glutamina peptídeo. 

 Para facilitar a apresentação dos dados, iremos, nos resultados a 

seguir, designar de  A a diferença entre os resultados antes e após o teste 

de esforço máximo no momento em que os atletas receberam placebo 

(momento A) e de  B a diferença entre os resultados antes e após o teste 

de esforço máximo quando receberam glutamina peptídeo (momento B). 

Esses resultados são os mesmos apresentados acima, na caracterização 

dos atletas estudados no momento A. Assim, a comparação dos resultados 

dos  de A e de B poderá nos mostrar o efeito da glutamina peptídeo nas 

variáveis mensuradas. 

    

 

 

 



Resultados 87

5.2.1  Avaliação Antropométrica.   

 

Os dados antropométricos coletados nos atletas nos dois testes não 

foram diferentes, confirmando que não ocorreram alterações no peso, no 

IMC e nem no percentual de gordura corporal durante o período que separou 

os dois testes. Os resultados comparativos (A vs. B) estão mostrados na 

Tabela XII - Os dados individuais, coletados no Momento B estão mostrados 

no Apêndice 3. 

 

Tabela XII - Avaliação antropométrica dos atletas nos momentos A e B 

 Momento A Momento B 

Peso (Kg) 67,3 ± 1,6 67,3 ± 1,6 

Estatura (cm) 175,7 ± 1,8 175,7 ± 1,8 

IMC  22,1 ± 0,4 22,2 ± 0,4 

% Massa Gorda  7,5 ± 0,9 7,3 ± 0,6 

 

Não há diferença estatística entre os momentos A e B. 

 

5.2.2  Avaliação do Consumo Alimentar 

 

Não houve diferença entre o consumo alimentar, analisado pelo 

inquérito de 24 horas e inquérito habitual, nos momentos A e B, como 

mostrado nas Tabelas XIII e XIV. Os dados individuais coletados no 

Momento B estão no Apêndice 3. 
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Em conjunto com a manutenção dos dados antropométricos, essa 

ausência de mudanças no consumo alimentar nos afirma que as diferenças 

obtidas com a suplementação de glutamina (isto é, no momento B) são 

devidas somente ao suplemento e não a alterações do consumo alimentar 

ou peso.  

 

Tabela XIII - Inquérito de 24h.  Comparação das médias do grupo no 

momento A e no momento B para Kcal totais e % de carboidratos, proteínas 

e lipídios; fibras, ácidos graxos, cálcio, ferro e cafeína 

 A B 

Kcal  3929,4 ± 478,9 3139,2 ± 297,3 

Carboidrato % 53,1 ± 3,3 55,3 ± 3,1 

Proteína % 13,0 ± 1,1 15,6 ± 1,8 

Lipídio % 34,0 ± 3,1 29,1 ± 2,4 

Fibras (g) 28,0 ± 3,9 20,9 ± 5,1 

A.G.Sat. (g) 29,0 ± 8,7 20,9 ± 3,2 

A.G.Mono (g) 16,7 ± 5,9 8,3 ± 2,2 

A.G.Poli (g) 33,0 ± 14,2 25,5 ± 15,0 

Colesterol (mg) 185,3 ± 37,4 146,9 ± 35,1 

Cálcio (mg) 813,3 ± 118,1 729,4 ± 94,3 

Ferro (mg) 12,2 ± 1,8 11,6 ± 1,5 

Sódio (mg) 3844,1 ± 742,0 2453,1 ± 283,7 
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Tabela XIV - Inquérito habitual.  Comparação das médias do grupo no 

momento A e no momento B para Kcal totais e % de carboidratos, proteínas 

e lipídios; fibras, ácidos graxos, cálcio, ferro e sódio 

  A B 

Kcal   3996,4 ± 442,8 3917,3 ± 370,2 

Carboidrato % 51,8 ± 2,5 53,4 ± 2,5 

Proteína % 14,5  ± 1,1 16,2 ± 1,3 

Lipídio % 33,7  ± 2,4 30,4 ± 2,1 

Fibras (g) 35,9 ± 5,0 29,4 ± 4,2 

A.G.Sat. (g) 35,4 ± 5,6 23,6 ± 4,1 

A.G.Mono (g) 20,2 ± 6,5 8,5 ± 1,6 

A.G.Poli (g) 19,3 ± 2,0 14,3 ± 1,9 

Colesterol (mg) 264,2 ± 54,8 135,2 ± 25,5 

Cálcio (mg) 791,3 ± 138,5 1183,2 ± 261,7 

Ferro (mg) 12,8 ± 2,0 16,6 ± 2,1 

Sódio (mg) 3682,9 ± 461,6 3368,5 ± 423,9 
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5.2.3 Efeito da suplementação de glutamina peptídeo no desempenho 

 
Tabela XV - Comparação do desempenho nos testes realizados com 

placebo (A) e glutamina peptídeo (B) 
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Tabela XVI - Comparação do desempenho expresso pelas médias e pelo 

erro padrão das médias, dos atletas no momento A e B 

VO2 

Limiar 

Anaer. 

Veloc. 

Limiar 

Anaer. 

FC 

Limiar 

Anaer. 

VO2max

 

 

Veloc.

VO2 

max 

FC 

VO2max

 

Lactato 

Rep. 

 

Lactato 

Pico 

 

Lactato

Máximo

5 min. 

 

M 
o 
m 
e 
n 
t 
o 

(ml1.Kg1.min-1) (Km.h1) (bpm) (ml-1.Kg-
1.min1) (Km.h1) (bpm) (mmol.l1) (mmol.l1) (mmol.l1) 

A 43,7 ± 
1,2 

11,9 ± 
0,3 

166,0 ± 
3,0 

55,8 ± 
1,2 

16,8 ± 
0,3 

191,3 ± 
2,4 

2,0 ± 
0,1 

12,3 ± 
0,7 

11,6 ± 
0,6 Média 

± 
EPM 

B 
44,0 ± 

0,8 
11,6 ± 

0,2 
168,9 ± 

3,4 
55,8 ± 

1,2 
16,0 ± 

0,2 
192,1 ± 

2,7 
2,1 ± 
0,1 

12,5 ± 
0,7 

12,2 ± 
0,9 

 

 

5.2.4  Efeito da suplementação de glutamina peptídeo nas análises 

bioquímicas 

 

5.2.4.1  Equilíbrio ácido-básico 

 Para se determinar se a suplementação com glutamina peptídeo era 

capaz de corrigir as alterações no equilíbrio ácido-básico causadas pelo 

exercício, foram comparadas as diferenças entre as dosagens de pH, 

bicarbonato sérico e ânion gap, antes e depois do teste ergoespirométrico, 

nos dois momentos, A e B. 

 Observamos que ambos os grupos apresentaram acidose metabólica, 

com queda significante do pH, resultando em diminuição de bicarbonato e 

aumento do ânion gap (Figuras 15 e 16).  A reposição de glutamina peptídeo 

(Momento B) não provocou alterações significativas, comparadas ao 

momento em que usaram placebo (Momento A).  
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p= não significativo 

 
Figura 15 - Comparação das diferenças de pH em atletas suplementados 
com placebo (A) ou glutamina peptídeo (B). 
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Figura 16 - Comparação das diferenças de bicarbonato sérico, em atletas 
suplementados com placebo (A) ou glutamina peptídeo (B). 
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Figura 17 - Comparação das diferenças de ânion gap, em atletas 
suplementados com placebo (A) ou glutamina peptídeo (B). 
 
 
5.2.4.2  Glicemia 

 Notamos, nos nossos atletas, que não houve alteração significativa na 

glicemia após o exercício, e que esse fenômeno se repetiu quando foi usada 

reposição de glutamina peptídeo antes do teste de esforço máximo (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Comparação das diferenças na glicemia antes e após o teste de 
esforço máximo, quando os atletas receberam placebo (A) ou glutamina 
peptídeo (B) imediatamente antes do teste. 
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5.2.4.3  Enzimas musculares  

O teste de esforço máximo não causou elevação significativa das 

enzimas musculares CPK e DHL, nos atletas por nós testados. A 

suplementação com glutamina peptídeo, não alterou essa resposta. 

 

 

 
 
 
Figura 19 A e B - Comparação das diferenças na concentração plasmática 
da enzima muscular CPK e LDH antes e após o teste de esforço máximo, 
quando os atletas receberam placebo (A) ou glutamina peptídeo (B) 
imediatamente antes do teste. 
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5.2.4.4  Estresse oxidativo 

Como demonstrado na Figura 7, ocorre um aumento no estresse 

oxidativo, durante o teste de esforço máximo. A reposição aguda de 

glutamina peptídeo, imediatamente antes do teste, diminui a concentração 

plasmática de MDA, sugerindo que a glutamina peptídeo exerce um efeito 

antioxidante importante.  

 

 

 
 
Figura 20 - Comparação das diferenças na concentração plasmática de 
MDA antes e após o teste de esforço máximo, quando os atletas receberam 
placebo (A) ou glutamina peptídeo (B) imediatamente antes do teste. 
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5.2.4.5  Glutamina e Glutamato 

 Tanto os atletas que receberam glutamina peptídeo (momento B), 

quanto os que receberam placebo (momento A) imediatamente antes do 

teste de esforço máximo, não apresentaram diferença na concentração de 

glutamina (figura 21).  Entretanto, a reposição aguda de glutamina peptídeo, 

imediatamente antes do teste, aumentou a concentração plasmática de 

glutamato no pós-teste (figura 22).  
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Figura 21 - Comparação das diferenças na concentração plasmática de 
glutamina antes e após o teste de esforço máximo, quando os atletas 
receberam placebo (A) ou glutamina peptídeo (B) imediatamente antes do 
teste. 
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Figura 22 - Comparação das diferenças na concentração plasmática de 
glutamato antes e após o teste de esforço máximo, quando os atletas 
receberam placebo (A) ou glutamina peptídeo (B) imediatamente antes do 
teste. 
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5.2.4.6  Análises moleculares e celulares 

5.5.4.6.1  Expressão de HSP27 

 Notamos, nos nossos atletas, que não houve alteração significativa 

na expressão de HSP27 após o exercício. A reposição de glutamina 

peptídeo, imediatamente antes do exercício, também não alterou essa 

medida. (Figura 23). 

 

 

Figura 23 - Comparação das diferenças na expressão de HSP27 antes e 
após o teste de esforço máximo, quando os atletas receberam placebo (A) 
ou glutamina peptídeo (B) imediatamente antes do teste. 
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5.2.4.6.2  Leucócitos circulantes e diferenciais 

 A reposição aguda de glutamina peptídeo imediatamente antes do 

teste de esforço máximo não alterou as diferenças nas contagens de 

leucócitos e plaquetas circulantes observadas anteriormente, quando os 

atletas usaram placebo (Figuras 24 e 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Comparação das diferenças na contagem de leucócitos 
circulantes e diferenciais antes e após o teste de esforço máximo, quando os 
atletas receberam placebo (A) ou glutamina peptídeo (B) imediatamente 
antes do teste. 
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5.2.4.6.3  Notamos, nos nossos atletas, que não houve alteração 

significativa nas plaquetas séricas após o exercício. A reposição 

de glutamina peptídeo, imediatamente antes do exercício, 

também não alterou essa medida. (Figura 25). 

 

Figura 25 - Comparação das diferenças na contagem de plaquetas 
circulantes antes e após o teste de esforço máximo, quando os atletas 
receberam placebo (A) ou glutamina peptídeo (B) imediatamente antes do 
teste. 
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6.  DISCUSSÃO 

 

 

6.1  Considerações iniciais 

 

A idéia desse projeto surgiu após análise de dados experimentais do 

Prof. Dr. Rui Curi do ICB – USP e da Dra. Tânia Pithon-Curi da Unicsul 

mostrando que suplementação aguda com glutamina melhorou o desempenho 

de triatletas brasileiros de elite. Era nosso propósito inicial demonstrar os 

mecanismos pelos quais a reposição de glutamina poderia exercer seus efeitos 

benéficos e, se possível, aplicar esses conhecimentos a outras situações 

clínicas onde o organismo é submetido a uma situação de estresse. 

Assim, selecionamos atletas da modalidade futebol e da categoria 

juniores. Esta escolha merece uma explicação. O futebol foi escolhido por 

ser o esporte mais popular do mundo e do País, onde profissionais que 

atuam na área usam e abusam de suplementos alimentares e esportivos, 

sem que conheçam todos os seus efeitos e riscos. Outro fator que nos levou 

ao futebol foi a quase total ausência de estudos controlados, randomizados 

e bem executados, com atletas juniores desta modalidade.  

Escolhemos os atletas juniores pela maior facilidade de montar uma 

amostra experimental homogênea. Times profissionais contam, em suas 

fileiras, com atletas entre 18 a 30 anos.  O trabalho com juniores traz a 

vantagem dos atletas terem uma idade muito próxima (de 18 a 21 anos). A 

desvantagem é que podem se encontrar em diferentes estágios de 

maturação física.   

Discutiremos a seguir a caracterização da nossa amostra. 
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6.2  Caracterização da amostra 

 

 Os atletas foram selecionados no Palestra São Bernardo, time da 

Segunda Divisão do futebol paulista, com boa participação na categoria 

juniores. Precisamos ressaltar a dificuldade de se obter atletas que tenham 

disponibilidade e disposição para participarem de estudos desse tipo.  Sem o 

incentivo (e, às vezes a cobrança rígida) dos técnicos e preparadores, não 

teríamos conseguido a adesão, já que, na maioria das vezes os atletas do 

futebol não estão devidamente conscientizados sobre a importância do 

treinamento físico.  Mesmo assim, o número de atletas que não completaram 

o estudo foi grande. As perdas foram devidas a contusões durante o período 

do protocolo, falta de motivação para repetirem o teste e erros na coleta, 

encaminhamento e preparo das amostras.  

Quanto às características do grupo estudado, podemos dizer que eles 

são representantes da população de jogadores de futebol da categoria 

juniores no Brasil. Existem poucas estatísticas sobre dados antropométricos 

de futebolistas dessa categoria no mundo e em nosso País estes dados são 

inexistentes. Entretanto, os dados coletados e por nós estudados são 

bastante semelhantes aos obtidos nos atletas convocados para a Seleção 

Brasileira da categoria. Esse achado nos sugere que nossa amostra era 

representativa dos atletas dessa idade e modalidade no Brasil. 

Existem mais dados publicados sobre as medidas antropométricas de 

times profissionais adultos, em todo o mundo, mas, por motivos óbvios, não 

nos servem como comparação.  
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6.2.1  Avaliação antropométrica e da composição corporal 

 

 Para se avaliar a composição corporal dos futebolistas foram 

coletadas as medidas antropométricas de massa corpórea e estatura e as 

dobras cutâneas, que foram utilizadas em associação com as medidas 

antropométricas para se estimar o percentual de gordura corporal.  Estas 

duas técnicas nos permitiram estimar o percentual de gordura corporal e 

avaliar se este percentual estava de acordo com padrões de recomendação 

de percentual de gordura corporal para atletas do sexo masculino, faixa 

etária e de desenvolvimento e modalidade esportiva.  A composição corporal 

é um importante aspecto do condicionamento físico do futebolista, uma vez 

que o excesso de tecido adiposo ou massa gorda funciona como uma 

sobrecarga adicional que compromete o seu deslocamento e 

conseqüentemente seu desempenho.  É importante lembrar também que o 

tipo de treinamento, a temporada de jogos e competições, os períodos de 

descanso, todos irão influenciar na relação entre massa magra e massa 

gorda do atleta.  Por exemplo: futebolistas com percentual de gordura 

corporal muito alto, provavelmente encontram-se com valores de massa 

corpórea altos; ou com massa gorda muito baixa, estão a ponto de 

comprometer não só o seu desempenho, mas também a sua saúde.  Isto 

pode ser reflexo de um período com excesso de treinamento ou de restrição 

ou inadequação alimentar, ou das duas situações associadas.  

 A avaliação da composição corporal realizada nos futebolistas revelou 

um percentual de massa gorda de grande variabilidade interindividual. Este 
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percentual de massa gorda é muito baixo frente a outros padrões de 

referência. Ostojic afirma que valores de 7,5% de massa gorda sejam 

inadequados para futebolistas dessa faixa etária, apesar dos índices de 

massa corporal adequado (Ostojic, 2003).  Valores de percentual de gordura 

maiores foram encontrados por Arnason et al. (2004), sendo que jogadores 

de elite apresentavam 10% de massa gorda e os jogadores da primeira 

divisão 11,4%. Nos trabalhos publicados por Chamari et al. (2005), o valor 

de percentual de gordura para jogadores adolescentes do sexo masculino 

era por volta de 11% e no de McIntyre et al. (2005) os valores eram de 

aproximadamente 14,5%, dependendo da posição em campo dos jogadores.  

Uma das possíveis causas para os valores de percentual de gordura 

encontrados, talvez seja o hábito alimentar dos jogadores deste estudo, que 

como foi identificado, era rico em lipídios e pobre em carboidratos. Este 

padrão de ingestão alimentar pode ter influenciado na mobilização e 

utilização do excesso de lípides ingeridos como substrato energético, uma 

vez que faltava carboidrato na dieta destes jogadores, comprometendo a 

deposição destes lipídios no tecido adiposo subcutâneo e 

conseqüentemente, na obtenção de valores melhores de percentual de 

massa gorda. 
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6.2.2  Consumo alimentar 

 

6.2.2.1  Carboidratos 

De acordo com os dados de consumo alimentar apresentados nos 

resultados, a ingestão calórica tanto do inquérito de 24h quanto do inquérito 

habitual era de aproximadamente 3900 Kcal. Como citado previamente, este 

valor está em acordo com os dados de requerimento calórico para 

futebolistas, entre 3150 a 4300 Kcal (Clark,1994).  Apesar de a ingestão 

calórica estar na faixa de recomendação para futebolistas, o percentual das 

calorias provenientes de carboidratos é de 54%, o que está abaixo da faixa 

de recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM), 

que é de 60% das calorias na fase de treinamento e abaixo da 

recomendação da IDR.  

 A disponibilidade de carboidrato como substrato energético para os 

músculos e o sistema nervoso central é um fator crítico no desempenho de 

sessões de exercício prolongado submáximo ou intermitente e no exercício 

de alta intensidade, pois exerce um papel permissivo no desempenho do 

exercício de curta duração e alta intensidade. Os reservatórios de 

carboidratos corporais são limitados e freqüentemente mais baixos do que o 

requerimento energético dos programas de exercício diário de muitos 

atletas. A ingestão de carboidrato antes, durante e entre sessões de 

exercício ou treino o e nos períodos de recuperação, é importante como 

alternativa para se aumentar ou manter os estoques de carboidrato, 

reduzindo ou retardando a fadiga, além de aumentar o desempenho durante 
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a próxima série de exercício (Burke et al., 2001).  É importante lembrar que 

os atletas deste estudo encontravam-se em jejum de 12 h, de modo que a 

ingestão da solução de carboidrato seria indispensável para a realização dos 

testes, no sentido de minimizar uma perda de desempenho ou ocorrência de 

fadiga precoce.  

A ingestão de carboidrato após o exercício prolongado e intermitente 

também é importante porque tem demonstrado que resulta numa 

supercompensação da reposição do glicogênio muscular e o período para 

que ocorra tal recuperação dos estoques de glicogênio parece ser de no 

máximo de 24h para exercícios intermitentes (Kirkendl, 1993).  Uma das 

razões pela qual é observada uma diminuição no desempenho dos 

futebolistas no segundo tempo é a diminuição dos estoques de glicogênio 

(Kirkendl, 1993).  Se observarmos o padrão de ingestão alimentar dos 

futebolistas deste projeto de pesquisa, além da ingestão de carboidrato não 

ser compatível com o que recomenda o ACMS, não existe o hábito de 

suplementar carboidrato, nem em treinos e nem em competições. Também 

inexiste um profissional de nutrição para prescrever dietas ricas em 

carboidrato, nem durante os treinos e nem nos períodos de competição.  A 

falta de orientação dietética correta, associada aos padrões de alimentação 

inadequados pode influenciar negativamente o desempenho destes 

futebolistas. Exercícios de curta duração e alta intensidade tendem a 

depletar os estoques de carboidrato principalmente nas fibras de contração 

rápida (Yoshimura et al., 2005), entretanto não houve diferença na glicemia 

antes e após os testes nos atletas, em nenhum dos dois momentos. 



Discussão 107

6.2.2.2  Proteínas 

A ingestão de proteína representa em média 14,8% das calorias da 

dieta e está de acordo com a recomendação do ACSM, que é de 10 a 20% 

das calorias.  Esta ingestão representa 14,2 g /dia.  Se considerarmos que a 

ingestão em grama de proteína por quilo de peso para esportes de 

resistência é de 1,2 a 1,4g/dia, e que a média de peso dos futebolistas do 

protocolo é de 67 Kg, a ingestão de proteína equivale a 2,12 g / Kg / dia, ou 

seja, muito acima do recomendado e também comprometendo em muito a 

ingestão de carboidratos e sua ação sobre o desempenho. 

 

6.2.2.3  Lipídios 

A ingestão de lípides encontra-se numa faixa que corresponde 31,5% 

das calorias, acima do que recomenda o Colégio Americano de Medicina 

Esportiva (ACSM), ou seja, 20 a 25% das calorias da dieta, mas de acordo 

com o que preconiza a IDR (Trumbo et al., 2002).  Considerando que estes 

adolescentes são atletas de futebol e se considerarmos como mais relevante 

o padrão de recomendação do ACSM, esta ingestão de lípides está 

inadequada e comprometendo a ingestão de carboidrato, uma vez que os 

lípides passam a predominar como substrato energético.  Isto ocorre porque 

muitos dos alimentos ou preparações alimentares ingeridas pelos atletas são 

ricos em lípides, explicando assim o valor encontrado. 

Em relação aos ácidos graxos saturado, mono, poliinsaturado e 

colesterol, podemos observar que dentre estes a maior ingestão foi para o 
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ácido graxo saturado e poliinsaturado.  Nos inquéritos alimentares habituais, 

observa-se a mesma tendência: consumos maiores para ácido graxo 

saturado e poliinsaturado, mas em relação a este último o consumo é menor 

na anamnese se comparado ao inquérito de 24h. A recomendação segundo 

a Ingestão Dietética Recomendada (IDR, 2005), a ingestão de ácidos graxos 

saturados na dieta deve ser menor ou igual a 10% do total de calorias, de 

ácidos graxos poliinsaturados igual e monoinsaturados maior ou igual a 

10%.   A ingestão de colesterol deve ser menor do que 300mg / dia.  Não 

existe uma recomendação de ingestão em grama/Kg de peso para os ácidos 

graxos saturados e monoinsaturados, apenas para os poliinsaturados, 

especialmente para o ácido graxo linoléico, sendo que a média de ingestão 

para adultos jovens é de: 17g / d homens e 12 g / d para mulheres (IDR, 

2005).  Se considerarmos os ácidos graxos poliinsaturados totais, o 

consumo dos atletas nos inquéritos (25 a 33 g/dia) foi maior do que o 

verificado nos inquéritos habituais (19 e 14 g/dia), mas como não foi 

calculada deste total a quantidade de ácido graxo linoléico, não podemos 

afirmar a adequação ou não da ingestão deste nutriente. 

 

6.2.2.4  Fibras alimentares  

Fibra alimentar ou fibra dietética é uma classe de compostos de 

origem vegetal constituída, sobretudo de polissacarídeos e substâncias 

associadas que, quando ingeridas, não sofrem hidrólise, digestão e 

absorção (Prosky, 2001).  A recomendação para a ingestão de fibra 

alimentar por dia, segundo IDR é de 14 g/ 100 Kcal / dia, ou 38 g / dia (IDR, 
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2002) e se considerarmos este padrão, a média de ingestão diária dos 

futebolistas encontra-se abaixo da recomendação, tanto no inquérito de 24h 

(24g), quanto no inquérito alimentar habitual, onde a média diária de 

ingestão foi de 32,6 g.  

 No hábito alimentar dos futebolistas a principal fonte de fibra alimentar 

é o feijão, pois o consumo de verduras, legumes e frutas é muito baixo.  Se 

por um lado a ingestão de fibras é benéfica por modular o metabolismo do 

colesterol, dos açúcares e estimular o peristaltismo intestinal, entre outros, 

por outro lado também pode interferir na biodisponibilidade de minerais, 

diminuindo a absorção, principalmente do cálcio, do magnésio, do ferro e do 

zinco (Torre et al., 1991; Couzy et al., 1998; Periago et al., 1997). 

 

6.2.2.5  Cálcio 

 Em relação ao cálcio, o consumo médio nos inquéritos foi menor do 

que o observado nos inquéritos habituais. Considerando que a 

recomendação de cálcio em miligramas, para o sexo masculino, 

dependendo da faixa etária, varia de 1300 a 1000 mg por dia, pode se 

considerar que houve ingestão inadequada. Constatou-se também que a 

dieta dos futebolistas é pobre em alimentos vegetais e praticamente isenta 

de alimentos como frutas e aveia. A biodisponibilidade do cálcio é 

influenciada positivamente pela ingestão de frutose, ácido ascórbico, ácido 

cítrico, fibra solúvel e lactose (especialmente em crianças), componentes 

principalmente de alimentos vegetais como frutas e aveia, os quais 

praticamente não são consumidos pelos futebolistas.  Além de ingerirem 
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uma baixa quantidade de alimentos ricos em cálcio, observou-se um 

consumo desprezível de alimentos potencializadores da biodisponibilidade 

do cálcio, além de um consumo excessivo de proteína, cafeína, fósforo 

(carnes e chocolate) e sódio (Cozzolino, 2005). Isso tende a comprometer 

ainda mais a homeostase do cálcio, um mineral tão importante, não só para 

a saúde, quanto para o desempenho destes atletas. 

 

6.2.2.6  Ferro 

A ingestão média de ferro nos inquéritos de 24h foi maior do que a 

identificada nos inquéritos habituais.  De acordo com a IDR, a 

recomendação de ferro para jovens do sexo masculino, de mesma faixa 

etária é de 8 mg/dia, ou seja, os futebolistas não apresentam ingestão 

deficiente deste mineral (Barr et al., 2002; DRI 2002).  É importante 

ressaltar, que a alta ingestão de carne observada nos jogadores garante um 

aporte adequado de ferro heme, uma vez que esta forma de ferro é 

independente da composição da refeição e é pouco afetada por fatores 

facilitadores e/ou inibidores da alimentação.  Em dietas mistas, a absorção 

de ferro heme pode chegar a 15-20% (COLLI, 1988) do total de ferro da 

dieta.  Além disto, a maior parte da dieta destes jogadores é rica em feijão, 

uma leguminosa rica em ferro não heme.  O ferro não heme depende de 

alguns fatores para garantir sua absorção, como aporte adequado de 

vitamina A, presença concomitante do ácido ascórbico, presença do fator 

carne (ingestão concomitante de carne e leguminosa na refeição), estado 

nutricional, e secreção gástrica de ácido clorídrico.  Da mesma forma, a 
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competição do ferro com outros nutrientes como zinco, cálcio, fitato e a 

biodisponibilidade do ferro presente nas refeições depende da forma 

química, da presença de fatores que influenciam a absorção e das 

necessidades de ferro do indivíduo (Cozzolino, 2005).    

 

6.2.3  Desempenho físico e variáveis associadas 

 

 De acordo com a literatura sobre desempenho de atletas juniores no 

futebol, podemos considerar que a amostra estudada era bem 

condicionada e conseqüentemente representativa da modalidade e da faixa 

etária (Pyne et al., 2006; Arnason et al., 2004). Se observarmos os 

resultados obtidos pelos atletas deste estudo para os parâmetros de 

consumo de oxigênio (VO2), velocidade (Veloc.) e freqüência cardíaca (FC) 

tanto no limiar ventilatório dois (LV2 ou limiar anaeróbio), quanto no 

consumo máximo de oxigênio (VO2max), tanto no momento A, quanto no B, 

verifica-se que não houve diferença estatística entre os resultados obtidos 

em nenhum dos dois momentos.  Isto significa que a glutamina peptídeo 

não foi capaz de modular uma melhora no desempenho dos nossos atletas, 

por meio do teste máximo. 

 Teria o resultado sido influenciado pelo hábito alimentar pelo 

percentual de gordura corporal, pelo tipo de treinamento físico ou pelo 

período do campeonato (metade do campeonato) em que estes atletas se 

encontravam? Provavelmente todos estes fatores influenciaram os 

resultados alcançados. Entretanto, nossos dados não nos permitem 
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concluir se esses fatores foram os responsáveis pela ausência de ação da 

suplementação de glutamina peptídeo sobre o desempenho. De qualquer 

forma, estas considerações não podem ser desprezadas, principalmente se 

compararmos nossos dados com os de outros autores que utilizaram 

protocolo semelhante. Peres et al. utilizaram o mesmo protocolo de esforço 

máximo para determinar o efeito da suplementação de glutamina peptídeo 

e carboidrato em triatletas de elite do Brasil (Peres, 2004).  Nesse estudo 

observou-se um aumento na velocidade no limiar anaeróbio (LV2) de 14,38 

± 1,02 para 15,58 ± 1,19 Km/h, quando os atletas recebem a 

suplementação.  Além da velocidade, foi obtido um aumento no percentual 

do consumo máximo de oxigênio (%VO2máx) de 79,33 ± 4,03% para 87,22 

± 4,47%.  Isto significa que os triatletas do estudo de Peres, obtiveram um 

maior desempenho aeróbio e maior tolerância ao esforço, após 

suplementação.  

Para efetuar comparações entre esses dois estudos, é necessário 

deixar claras algumas desigualdades. Inicialmente devemos considerar a 

diferença entre os atletas estudados. Estudamos somente jogadores entre 

18 e 21 anos, enquanto os triatletas pertenciam a uma faixa etária mais 

avançada. Além disso, o triatlon é um esporte que exige uma enorme 

capacidade aeróbia dos seus praticantes, especialmente os da elite 

competitiva, o que é evidenciado pelo alto VO2max obtido nos estudos.  

Apesar dessas diferenças aparentes, chama a atenção o pobre 

estado nutricional de nossos atletas. Apesar de não sabermos o estado 

nutricional dos triatletas do estudo de Peres, no nosso estudo, é prudente 
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não esquecermos que os jogadores apresentaram um padrão de 

alimentação desbalanceado, tão rico em proteína e lipídio, quanto que 

inadequado em carboidrato, como discutido anteriormente. Inadequados 

também foram os valores de percentual de gordura identificado, apesar de 

estes valores serem praticamente os mesmos nos dois testes, não se pode 

deixar de considerar que tal percentual de gordura seja um reflexo do estado 

nutricional destes jogadores. Quando um indivíduo apresenta um percentual 

de gordura baixo, isto pode ser um indicativo de subnutrição ou ainda de 

falta de substrato adequado (glicogênio e glicose) para o desempenho de 

uma modalidade de caráter aeróbio e intermitente, pois a quantidade 

excessiva de lipídio ingerido deve ter sido desviada para uso com substrato 

energético.  O que parece justificável, pois a ingestão de lípides pelos 

jogadores encontrava-se muito acima da faixa de recomendação do Colégio 

Americano de Medicina Esportiva, enquanto que os percentuais de gordura 

corporal eram muito baixos.  De qualquer forma, os valores de percentual de 

gordura encontrados podem ser um dos fatores a influenciar o desempenho 

alcançado pelos nossos jogadores. 

 

6.2.3.1  Bioquímica 

6.2.3.1.1  Glutamina 

 Se observarmos os valores de glutamina obtido pelos jogadores no 

momento A, verificamos que ocorre um aumento nos valores de glutamina 

plasmática.  Este dado é contrário do que é normalmente observado na 

recuperação dos esportes de resistência, ou seja, uma queda significativa e 
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prolongada na concentração de glutamina plasmática (Hiscock et al., 2003; 

Castell, 2003; Castell, 2001), mas está de acordo com os resultados obtidos 

por Kargotich (Kargotich et al., 2006), onde se verificou um aumento na 

glutamina plasmática após seis semanas de treinamento de resistência 

progressivo.  Entretanto, o modelo de teste usado neste estudo foi de agudo 

(teste máximo) ao contrário do modelo usado por Kargotich. 

 Por sua vez, os níveis plasmáticos de glutamato dos atletas não se 

alteraram no pós-teste no momento A, ao contrário do que foi observado por 

Smith (Smith et al., 2000) em atletas de elite de várias modalidades. 

 Os valores de glutamina e glutamato dos atletas no momento B, como 

podem ser verificados nos resultados, indicam uma inversão do que ocorreu 

com estes atletas no momento A, ou seja, a glutamina no pós-teste não foi 

estatisticamente significante, mas o aumento do glutamato sim. Este 

aumento poderia ter sido induzido pela suplementação de glutamina 

peptídeo, pois o modelo de exercício, de acordo com outros parâmetros 

identificados (lesão celular), não produziu catabolismo da massa magra ou 

muscular.  Provavelmente a alta ingestão de proteína da dieta também não, 

pois os atletas encontravam-se com no mínimo doze horas de jejum e esta 

provavelmente já teria sido degradada para manutenção da homeostase da 

glicemia durante o período que antecedeu os testes. Isto significa que o 

aumento detectado no glutamato plasmático no pós-exercício no momento B 

pode ter sido obtido através da suplementação. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Kargotich+S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Kargotich+S%22%5BAuthor%5D
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6.2.3.1.2  Equilíbrio ácido-básico do sangue 

 Os resultados mostraram que os atletas no momento A produziram 

uma acidose metabólica consequente ao aumento da lactatemia, como 

pode ser observada nas tabelas de desempenho.  O aumento na acidose é 

uma conseqüência do aumento da intensidade do exercício, quando o 

músculo esquelético produz e consome ácido lático para gerar energia 

(Evans 2007). 

 No momento B, pode-se verificar que não houve diferença em relação 

ao momento A no equilíbrio ácido-básico do sangue. A reposição com 

glutamina peptídeo não causou qualquer tipo de alteração no equilíbrio 

ácido-básico. A principal causa talvez seja o fato destes atletas não serem 

bem condicionados aerobicamente. Em atletas com treinamento aeróbio 

adequado, esse tipo de teste induz acidose mais severa da que observada 

por nós, em decorrência de um consumo de oxigênio acima do limiar 

anaeróbio (LV2), com valores de lactato mais altos (Hamilton et al., 1991; 

Nazar et al., 1992; Ravier et al., 2006).   

 

6.2.3.1.3  Glicemia 

Como pode ser observado nos resultados, não houve diferença na 

glicemia antes e depois do exercício, nem no momento A e nem no B. 

Provavelmente não foram detectadas alterações na glicemia pelo curto 

espaço de tempo do teste, mas se fosse um teste prolongado, talvez talvez 

tivéssemos detectado alteração na glicemia. 
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6.2.3.1.4  Estresse oxidativo: 

 Os atletas deste estudo realizaram um trabalho de predominância 

anaeróbia (teste máximo), como podemos comprovar pelos valores de 

consumo de oxigênio, consumo máximo de oxigênio, lactato e frequência 

cardíaca, registrados.  Os resultados mostram que o teste máximo foi capaz 

de induzir estresse oxidativo nos nossos atletas. Este é um fato 

extremamente relevante, porque não existe nenhuma publicação que 

comprove o achado deste estudo, teste máximo em jogadores de futebol 

gerando estresse oxidativo (aumento da peroxidação lipídica).  É comum 

observarmos a ocorrência de estresse oxidativo em atletas de resistência, da 

mesma forma que um aumento das enzimas antioxidantes como uma 

adaptação a este estresse quando o exercício ou treinamento é realizado 

periodicamente (Ji 1999; Quindry et al., 2003). Em atletas que realizam 

treinamento de força (curta duração e alta intensidade), segundo alguns 

autores (Acikgoz et al., 2006; Dixon et al., 2006) este tipo de exercício 

parece não ser capaz de aumentar o estresse oxidativo ou a produção da 

peroxidação lipídica, com aumento de malondialdeído. 

 Um dado interessante em nosso estudo foi o achado da reposição da 

glutamina ter sido capaz de diminuir a concentração dos produtos de 

peroxidação lipídica circulantes. A causa mais provável para esse efeito 

seria uma maior síntese de glutationa reduzida. Na presença de uma 

geração aumentada de espécies reativas de oxigênio, como a que ocorre, 

por exemplo, durante o exercício, as defesas antioxidantes celulares são 

ativadas, na tentativa de se reduzir o dano oxidativo às estruturas celulares. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Acikgoz+O%22%5BAuthor%5D
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O principal sistema antioxidante intracelular é formado pela glutationa 

reduzida, que reage com peróxido de hidrogênio, na presença da enzima 

glutationa peroxidase, formando glutamina oxidada. A glutamina é 

componente essencial na formação de glutationa e sua suplementação pode 

ter elevado a concentração celular de glutationa reduzida, diminuindo, assim, 

a lesão oxidativa a lípides, identificada por nós através da concentração 

sérica de malondialdeído. Alguns autores sugerem que a suplementação 

com glutamina aumenta a concentração de glutamato, mas não a síntese de 

glutationa (Valência et al. 2002).  Entretanto, é descrito que a concentração 

de glutamato é um fator limitante significante para a síntese de glutationa 

(Rutten et al. 2005). Infelizmente não pudemos realizar a dosagem de 

glutationa reduzida e oxidada em nossos atletas, porém esse é um campo 

de estudo promissor e interessante.  

 É necessário notar, entretanto, que, embora a reposição de glutamina 

tenha exercido um efeito antioxidante, esse efeito não se traduziu em 

melhora do desempenho, sugerindo que alterações no desempenho não 

dependam do equilíbrio redox intracelular. Essa hipótese, entretanto, ainda 

carece de maior base experimental e deverá ser testada em outros 

protocolos desenhados com esse objetivo. Esse dado pode ser importante, 

devido à prescrição indiscriminada de vitaminas e outras substâncias com 

potencial ação antioxidante como capazes de melhorar o desempenho 

atlético. 
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6.2.3.1.5  Lesão celular 

              O tipo de teste aplicado, segundo os resultados obtidos, não foi 

capaz de alterar os marcadores de lesão celular (CPK e DHL), sugerindo 

que não houve dano às células musculares.  

              Dessa maneira, o papel da reposição de glutamina na proteção 

celular não pode ser adequadamente avaliado, já que a lesão muscular não 

ocorreu. 

 O mesmo raciocínio pode ser utilizado em relação à expressão de 

HSP27. Em nosso estudo, ao contrário do que foi encontrado por 

Wischmeyer (2006; 2002; 2001), nem o exercício físico, nem a reposição de 

glutamina exerceram qualquer efeito na expressão de HSP27.   

 A característica do exercício realizado por nossos atletas, de curta 

duração, não nos possibilitou uma análise mais acurada do efeito da 

glutamina na proteção celular, pois mesmo no momento em que os atletas 

não receberam o suplemento, a lesão celular foi desprezível. Para estudar 

especificamente esse efeito, outros modelos experimentais devem ser 

usados, com exercício intenso por tempo mais prolongado.  

 

6.2.3.1.6  Leucócitos circulantes e diferenciais 

 Inicialmente, a resposta imunológica ao exercício é caracterizada por 

leucocitose, acompanhada de um aumento no número de neutrófilos e 

monócitos.  Esta leucocitose induzida pelo exercício pode ser atribuída 

principalmente a uma neutrofilia, resultado de liberação de neutrófilos 

polimorfonucleares imaturos da medula óssea (Gleeson, 2006; McCarthy, et 
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al., 1988; Suzuki et al., 2000).  Os principais mediadores envolvidos no 

fenômeno são as catecolaminas e o cortisol, mas envolvem também ações 

simultâneas das citocinas, moléculas de adesão, fatores de crescimento e 

interação célula-célula (Malm, 2004).  

 Pudemos observar, em nossos atletas, um marcado aumento do 

número de leucócitos circulantes, principalmente neutrófilos e também 

verificamos que não ocorre qualquer alteração significativa no grupo que 

recebeu suplementação com glutamina peptídeo, quando comparado ao 

grupo placebo. Entretanto, não foram realizados testes funcionais desses 

leucócitos, e, portanto, não podemos afirmar se a suplementação com 

glutamina altera a função imunológica.  

 Um dado importante que deve ser considerado também é que a 

integridade do sistema imune depende e muito do hábito alimentar, 

adequado em calorias, carboidrato, lipídio, proteína e micronutrientes 

(Gleeson, 2006), ao contrário do que foi verificado neste estudo.  Sendo 

assim, sem corrigir o hábito alimentar, a suplementação com glutamina 

isoladamente, não é capaz de modular a resposta imune frente ao estresse 

induzido pelo exercício intenso. 

 

6.2.3.1.7. Plaquetas 

 De acordo com os resultados obtidos, a concentração das plaquetas 

antes e após cada teste, nos dois momentos, não apresentou diferença 

estatística.  Os dados na literatura sobre o comportamento plaquetário são 

escassos e inconclusivos, não permitindo estabelecer um padrão de 
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comparação. Haber (1980) verificou uma diminuição na contagem de 

plaquetas que era igual ao aumento reversível na agregação plaquetária e 

que estes fenômenos tinham relação com a acidose induzida pelo exercício 

intenso. No trabalho de Karakoc et al. (2005), eles verificaram, após os 

jogos, um aumento na concentração plasmática das plaquetas.  De qualquer 

forma, detectamos a ocorrência de acidose, mas não um aumento na 

concentração de plaquetas e nem a influência da suplementação com 

glutamina peptídeo sobre este parâmetro.  
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7. CONCLUSÕES 

 

 

-  A caracterização da equipe de futebol juniores mostrou atletas com 

parâmetros antropométricos (peso e altura) pertinentes à faixa etária e 

fase de maturação, mas com um percentual de gordura corporal 

extremamente heterogêneo. 

-  A avaliação nutricional mostrou que suas dietas não satisfaziam o 

requerimento nutricional segundo ACSM e IDR.  

-  O exercício causou acidose metabólica, com aumento da lactatemia, 

aumento nos produtos da peroxidação lipídica, aumento dos leucócitos 

circulantes, sem alterações na glicemia, enzimas musculares, proteína do 

choque térmico 27 (HSP27). 

-  A suplementação com glutamina peptídeo e carboidrato não foi capaz de 

proporcionar uma melhora no desempenho físico aeróbio esperado pela 

modalidade esportiva em questão. 

-  A suplementação com glutamina peptídeo e carboidrato não alterou as 

variáveis bioquímicas, moleculares e celulares, após o exercício, quando 

comparadas àquelas obtidas quando os atletas receberam placebo. A 

exceção foi para os produtos de peroxidação lipídica, que foram menores 

quando os atletas receberam glutamina peptídeo e a concentração de 

glutamato plasmático. 

- Frente aos resultados obtidos, concluímos que sem uma alimentação 

adequada (segundo requerimento estabelecido pela IDR e ACSM) para 
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faixa etária, estágio de maturação sexual e modalidade esportiva, mesmo 

com a prescrição correta de treinamento, a suplementação com glutamina 

peptídeo não será capaz de proporcionar efeitos positivos no 

desempenho físico. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 8.1 

Carb up (Probiótica): Pó para preparação  da solução de carboidrato, usada 

nos testes – composição química: 

Quantidade por Porção % VD* 

Valor Calórico 190 Kcal 8% 

Carboidratos 48,0 g 13% 

Proteínas 0 g 0% 

Gorduras Totais 0 g 0% 

Sódio 0 mg 0% 

Potássio 84,0 mg - 

Vitaminas  %IDR** 

Vitamina B1 (Tiamina) (mg) 0,6 40% 

Vitamina B6 (Piridoxina) (mg) 0,8 40% 

Vitamina H (Biotina) (mg) 0,06 40% 

Niacina (mg) 7,2 40% 

Ácido Pantotênico (mg) 2,4 40% 

Vitamina C (Ácido Ascórbico) (mg) 24 40% 

Vitamina A (mcg) 320 40% 

*Valores Diários de Referência com base em uma dieta com 2500 calorias. 

**Ingestão Diária Recomendada para adultos. 



Anexos 124

Anexo 8.2 

Comprimido Glutimune (Nuteral) – composição química 

Perfil de Aminoácidos 
100g/PTN 

Glutimune 
700mg 

Alanina (Ala)  0,18mg 

Arginina (Arg) 0,20mg 

Ácido Aspártico (Asp) 0,21mg 

Cistina (Cys) 0,08mg 

Ácido glutâmico (Glu) 2,65mg 

Glutamina (Gln) 2,56mg 

Glicina (Gly) 0,23mg 

Histidina (His) 0,13mg 

Isoleucina (Ileu) 0,28mg 

Leucina (Leu) 0,49mg 

Lisina (Lys) 0,10mg 

Metionina (Met) 0,11mg 

Fenilalanina (Phe) 0,37mg 

Prolina (Pro) 0,92mg 

Serina (Ser) 0,31mg 

Treonina (Thr) 0,15mg 

Triptofano (Trp) 0,06mg 

Tirosina (Tyr) 0,24mg 

Valina (V) 0,28mg 
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Anexo 8.3 

Escala RPE de BORG   

6. Sem nenhum esforço 

7. Extremamente leve 

8.  

9.  Muito leve 

10. 

11.  Leve 

12. 

13. Um pouco intenso 

14. 

15.  Intenso (pesado) 

16. 

17.  Muito intenso 

18. 

19.  Extremamente intenso 

20.  Máximo esforço 
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10. APÊNDICES 

 

Apêndice 9.1. - Tabelas de inquéritos alimentares do jogadores no momento 

B (inquérito de 24h, inquérito  habitual e as comparações entre os inquéritos 

de 24h e anamneses com a IDR e ACSM). 

 
Tabela XVII - Inquérito de 24h.  Levantamento do consumo alimentar em 

Kcal totais e do % de carboidratos, proteínas e lipídios, dos atletas 

estudados nas 24h antes dos teste, no momento B 

Atletas Calorias % 
Carboidrato 

%  
Proteína 

%  
Lipídio 

ADE 3632,2 67,3 13,6 19,1 

BAQO 2685,9 51,0 14,4 34,6 

BLC 3071,0 65,3 11,0 23,7 

EMC 3912,1 48,0 11,4 40,6 

ECJ 2492,9 24,9 31,3 43,8 

EJSJ 1218,6 56,6 28,8 14,6 

FSSL 3386,6 54,7 19,2 26,1 

LBO 4461,7 50,1 10,2 39,7 

MRO 4126,2 56,9 17,8 25,4 

PL 2633,4 63,1 12,4 24,4 

RBS 2861,1 53,4 13,2 33,5 

TLP 1478,3 68,8 8,5 22,7 

TZC 5334,1 68,2 10,1 21,7 

WSB 2655,2 46,7 16,3 37,0 

Média ± EPM 3139,2 ± 297,3 55,3 ± 3,1 15,62 ±  1,8 29,1 ± 2,4 
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Tabela XVIII - Inquérito de 24h.  Levantamento do consumo alimentar de 

fibras, ácidos graxos e colesterol, dos atletas estudados nas 24h antes dos 

teste, no momento B 

Atletas 
Fibras 

(g) 

A.G.Sat. 
(g) 

A.G.Mono
(g) 

A.G.Poli. 
(g) 

Colest. 
(mg) 

ADE 11,0 0,4 1,2 218,4 41,7 

BAQO 35,2 35,2 6,0 2,3 2,6 

BLC 11,7 28,4 2,8 7,0 131,1 

EMC 30,3 27,1 7,5 18,6 15,6 

ECJ 3,0 29,8 30,7 4,4 489,1 

EJSJ 10,0 4,3 5,2 6,0 196,6 

FSSL 56,3 13,9 20,2 25,2 309,9 

LBO 2,4 28,8 4,3 9,3 144,9 

MRO 27,1 21,7 9,7 10,8 178,0 

PL 1,3 17,7 4,4 1,6 85,6 

RBS 42,6 22,9 5,4 13,6 143,8 

TLP 0,8 0,7 1,2 2,9 0,0 

TZC 49,6 33,2 14,8 27,7 186,8 

WSB 11,2 28,8 3,6 8,9 131,3 

Média ± EPM 20,9 ± 5,1 20,9 ± 3,2 8,3 ± 2,2 25,5 ± 15,0 146,9 ± 35,1
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Tabela XIX - Inquérito de 24h.  Levantamento do consumo alimentar de 

cálcio, ferro, sódio e cafeína, dos atletas estudados nas 24h antes dos teste, 

no momento B 

Atletas 
Cálcio 
(mg) 

Ferro 
(mg) 

Sódio 
(mg) 

ADE 995,2 16,9 3884,4 

BAQO 1068,7 11,6 1467,0 

BLC 799,3 9,3 1747,3 

EMC 266,0 12,2 2636,3 

ECJ 477,8 21,8 2647,7 

EJSJ 387,9 3,9 1871,4 

FSSL 413,0 10,3 3391,3 

LBO 1057,8 12,7 2174,3 

MRO 392,7 23,1 2591,1 

PL 841,7 7,9 1212,3 

RBS 974,1 6,6 3809,5 

TLP 250,3 3,8 805,0 

TZC 960,3 12,3 4262,4 

WSB 1327,5 10,5 1843,1 

Média  ± EPM 729,4 ±  94,3 11,6 ± 1,5 2453,1 ±  283,7 
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Tabela XX - Comparação do inquérito de 24h no momento B com os valores 

de referência IDR e ACSM 

  Atletas IDR ACSM 

   14-18 19-30 .............. 

Kcal  3139,2 ± 297,3 ............ ............ 
 

.............. 

% Carboidratos   
g/Kg/dia 

55,3 ± 3,1 
6,7 

45-65 45-65  
6 - 10 

% Proteínas  
g/Kg/dia 

15,6 ±  1,8 
1,8 

10-30* 10-35 .............. 
1,2-1,4 

% Lipídios  29,1 ± 2,4 
 

25-35 25-35 20-25 

Fibras  (g) 20,9 ± 5,1 38 38 ........... 
 

Á.G.Satur. (g) 20,9 ± 3,2 ........... ........... ........... 
 

A.G.Mono (g) 8,3 ± 2,2 
 

........... ........... ........... 
 

A.G.Poli (g) 25,5 ± 15,0 ........... ........... ........... 
 

Colesterol (mg) 146,9± 35,1 < 300 < 300 ........... 
 

Cálcio (mg) 729,4 ±94,3 1300 1000 ........... 
 

Ferro (mg) 11,6  ± 1,5 11 8 ........... 
 

Sódio (mg) 2453,1±  283,7 1,5 1,5 ........... 
 

  *(4-18 anos) 
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Tabela XXI - Inquérito habitual.  Levantamento do consumo alimentar 

habitual em Kcal totais e do % de carboidratos, proteínas e lipídios, dos 

atletas estudados no momento B 

Atletas Calorias 
%  

Carboidrato 
%  

Proteína 
%  

Lipídio 

ADE 4907,6 73,1 13,4 13,5 

BAQO 4513,9 56,1 12,5 31,5 

BLC 6814,6 56,7 14,7 28,6 

EMC 3828,9 47,0 10,0 43,0 

ECJ 3073,9 44,4 18,5 37,1 

EJSJ 1116,5 47,5 27,7 24,8 

FSSL 4075,9 49,3 17,3 33,4 

LBO 2708,4 48,6 20,8 30,6 

MRO 4706,6 54,7 10,7 34,6 

PL 4931,6 39,7 21,7 38,6 

RBS 3572,9 55,0 16,5 28,5 

TLP 2453,3 68,3 10,0 21,7 

TZC 4844,3 62,2 14,6 23,3 

WSB 3294,1 45,3 18,4 36,3 

Média ± EPM 3917,3± 370,2 53,4 ± 2,5 16,2 ±  1,3 30,4 ± 2,1 
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Tabela XXII - Inquérito habitual.  Levantamento do consumo alimentar 

habitual de fibras, ácidos graxos e colesterol dos atletas no momento B 

Atletas 
Fibras 

(g) 

A.G.Satur 
(g) 

A.G.Mono
(g) 

A.G.Poli 
(g) 

Colest. 
(mg) 

ADE 24,1 5,6 3,6 3,6 69,9 

BAQO 48,6 40,9 6,0 14,9 175,0 

BLC 48,2 51,6 6,3 7,6 407,3 

EMC 24,9 32,0 14,1 19,7 150,0 

ECJ 10,1 9,5 2,9 7,3 85,0 

EJSJ 13,3 7,0 8,1 10,2 131,3 

FSSL 48,5 22,2 12,3 14,2 150,0 

LBO 25,1 10,3 6,7 16,8 23,2 

MRO 23,4 23,8 24,8 23,0 101,0 

PL 33,4 48,2 10,7 24,3 236,4 

RBS 45,8 12,8 5,5 13,7 52,5 

TLP 0,8 12,6 1,2 2,9 67,6 

TZC 45,1 26,1 9,9 24,5 112,5 

WSB 20,9 28,4 7,2 17,8 131,3 

Média ± EPM 29,4 ± 4,2 23,6  ±  4,1 8,5  ± 1,6 14,3 ± 1,9 135,2 ± 25,5
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Tabela XXIII - Inquérito habitual.  Levantamento do consumo alimentar 

habitual de cálcio, ferro e sódio dos atletas no momento B 

Atletas 
Cálcio 
(mg) 

Ferro 
(mg) 

Sódio 
(mg) 

ADE 956,1 24,7 2680,5 

BAQO 1790,8 9,9 2579,8 

BLC 4090,2 32,9 7511,0 

EMC 256,6 8,0 4013,1 

ECJ 1124,8 14,8 1651,7 

EJSJ 647,6 5,4 2316,8 

FSSL 910,8 21,3 3542,4 

LBO 568,4 17,9 3768,1 

MRO 523,6 17,2 4016,4 

PL 2146,0 24,2 4533,8 

RBS 704,9 18,4 1395,9 

TLP 783,4 4,5 1503,3 

TZC 715,2 17,4 3483,3 

WSB 1346,5 16,0 4162,5 

Média ± EPM 1183,2 ±  261,7 16,6 ±  2,1 3368,5 ±  423,9 
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Tabela XXIV - Comparação do consumo alimentar habitual (inquérito 

habitual) com os valores de referência IDR e ACSM, no momento B 

  Atletas IDR ACSM 

   14-18 19-30 .............. 

Kcal  3917,3 ± 370,2 
 

........... ........... .............. 

% Carboidratos   
g/Kg/dia 

53,4 ± 2,5 
7,7 

45-65 45-65  
6 - 10 

% Proteínas  
g/Kg/dia 

16,2 ±  1,3 
2,3 

10-30* 10-35 .............. 
1,2-1,4 

% Lipídios  30,4 ± 2,1 
 

25-35 25-35 20-25 

Fibras  (g) 29,4 ± 4,2 38 38 ........... 
 

Á.G.Satur. (g) 23,6 ±  4,1 ........... ........... ........... 
 

A.G.Mono (g) 8,5 ± 1,6 
 

........... ........... ........... 
 

A.G.Poli (g) 14,3 ± 1,9 ........... ........... ........... 
........... 

Colesterol (mg) 135,2 ± 25,5 < 300 < 300 ........... 
 

Cálcio (mg) 1183,2 ± 261,7 
 

1300 1300 ............ 
 

Ferro (mg) 16,6 ± 2,1 11 8 ........... 
 

Sódio (mg) 3512,8 ± 423,9 1,5 1,5 ........... 
 

*(4-18 anos) 
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