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RESUMO 

 

 

O uso de suplementos esportivos já é algo bem estabelecido na prática desportiva, entretanto 

os anos recentes têm sido marcados pela descoberta de alimentos que desempenham atividade 

ergogênica similar à dos suplementos esportivos. Vários destes alimentos mostraram-se 

capazes de minimizar estresse oxidativo, inflamação e dano muscular induzidos por 

treinamentos intensos. As uvas tintas e seus derivados têm uma particular ação antioxidante e 

anti-inflamatória devido a sua rica composição em polifenóis, de modo que tem sido 

demonstrada capacidade substancial de melhorar parâmetros cardiometabólicos em 

hipertensos, diabéticos, nas doenças neurodegenerativas e hepáticas. Mas até o momento são 

poucos os estudos que atestaram a capacidade ergogênica do suco de uva em atletas. Neste 

contexto o presente estudo objetivou investigar os efeitos da suplementação de suco de uva 

tinto integral sobre estresse oxidativo, inflamação, imunocompetência, desgaste muscular e 

desempenho em corredores recreacionais. Para tanto um estudo experimental, randomizado e 

controlado foi conduzido com 28 corredores recreacionais. Foram configurados dois grupos: 

suco de uva (GSU; n=15, 42,7±8,1 anos) que ingeriu 10 mL/kg/dia de suco de uva tinto 

integral e grupo controle (GC; n=13, 36,3±8,0 anos) que consumiu bebida de carboidrato 

isocalórica, isoglicídica e isovolumétrica diariamente, durante 28 dias. Os parâmetros 

avaliados foram capacidade antioxidante total - CAT, vitaminas A e E, ácido úrico e 

malondialdeído-MDA (estresse oxidativo); alfa-1-glicoproteína ácida - AGP e proteína-C 

reativa ultrassensível - PCR-us (inflamação); leucócitos, neutrófilos, linfócitos e monócitos 

(imunocompetência); creatinaquinase - CK e lactato desidrogenase - LDH (desgaste 

muscular); e teste de exaustão, limiar anaeróbio e capacidade aeróbia (desempenho). 

Adicionalmente avaliou-se consumo alimentar e composição corporal; cargas de treino na 

temporada; comportamento psicométrico e sono; modulação autonômica cardíaca; enzimas 

hepáticas e renais; perfil lipídico e glicêmico; nitrito plasmático. A análise estatística mostrou 

que GSU aumentou significativamente a capacidade antioxidante total (22,5±5,5 vs 

31,2±12,3; p=0,009), vitamina A (35,5±3,2 vs 39,7±4,0; p=0,010) e ácido úrico (3,9±1,6 vs 

5,0±1,1; p=0,005) quando comparados os momentos pré e pós-intervenção, enquanto o GC 

não apresentou nenhuma diferença. Para MDA e vitamina E os valores permaneceram 

inalterados nos dois grupos. O marcador inflamatório AGP reduziu significativamente no 

GSU (77,2±17,5 vs 64,2±16,8; p=0,006), mas o mesmo não aconteceu no GC (64,9±15,8 vs 

62,8±19,5; p=0,480). O tempo de corrida até a exaustão melhorou significativamente no GSU 

em 15,3 % (89,1±49,9 vs 101,9±56,0; p=0,002), enquanto GC apresentou uma redução 

descritiva de 2,2% (69,0±34,0 vs 68,2±33,2; p=0,880). O limiar anaeróbio aumentou em 3,6% 

para GSU (10,6±2,3 vs 11,0±2,4; p=0,510), enquanto GC reduziu 1,6% (11,8±2,1 vs 

11,6±2,8; p=0,820), ambos descritivamente, sem diferença significativa. Para a capacidade 

aeróbia os dois grupos mostraram aumentos discretos, porém não significativos (GSU: 2,2% 

vs GC: 2,3%). Marcadores de imunocompetência e desgaste muscular mantiveram-se 

inalterados para os dois grupos. Com base nos resultados podemos concluir que a ingestão de 

10mL/kg/dia de suco de uva tinto integral durante 28 dias tem capacidade ergogênica por 

promover melhoria do desempenho físico, acompanhada de aumento na atividade 

antioxidante e, possível, redução a inflamação sistêmica.  

 

 

 

Palavras-chave: suco de uva tinto, alimento ergogênico, antioxidante, estresse oxidativo, 

inflamação, desempenho 

 



 

ABSTRACT 

 

 

The use of sports supplements is something already well established in the sport, however 

recent years have been marked by the discovery of foods that demonstrate ergogenic activity 

similar to that of sports supplements. Several of these foods show up able to minimize 

oxidative stress, inflammation and muscle injury induced by intense training. The purple 

grapes and their derivatives have a particular antioxidant action and anti-inflammatory due to 

their composition rich in polyphenols, so that has been demonstrated substantial capacity to 

improve cardiometabolic parameters in hypertensive, diabetic, neurodegenerative and liver 

diseases. But yet few studies that confirmed the ergogenic capacity of grape juice in athletes. 

In this context, the present study aimed to investigate the effects of the integral purple grape 

juice supplementation on oxidative stress, inflammation, immune response, muscle injury and 

performance in recreational runners. Therefore an experimental study, randomized and 

controlled was conducted with 28 recreational runners. Two groups were configured: grape 

juice (GJG; n= 15; 42,7±8,1 anos) who ingested 10 ml/ kg/ day of integral purple grape juice 

and control group (GC, n= 13; 36,3±8,1 anos) consumed isocaloric carbohydrate beverage, 

isoglicidic and isovolumetric daily for 28 days. The parameters evaluated were total 

antioxidant capacity - TAC, vitamins A and E, uric acid and malondialdehyde-MDA 

(oxidative stress); alpha-1- acid glycoprotein - AGP and high-sensitivity C-reactive protein – 

CRP-hs (inflammation); leukocytes, neutrophils, lymphocytes and monocytes (immune 

response); creatine kinase - CK and lactate dehydrogenase - LDH (muscle injury); and 

exhaustion test, anaerobic threshold and aerobic capacity (performance). Additionally we 

assessed food intake and body composition; training loads in the season; psychometric 

behavioral and sleep; cardiac autonomic modulation; liver and kidney enzymes; glucose and 

lipid profile; plasma nitrite. The statistical analysis showed that GJG increased in total 

antioxidant capacity (22.5±5.5 vs. 31.2±12.3; p= 0.009), vitamin A (35.5±3.2 vs 39.7±4.0; p= 

0.010) and uric acid (3.9±1.6 vs. 5.0±1.1; p= 0.005), when compared the pre and post 

intervention moments. MDA and vitamin E the values remained unchanged in both groups. 

The inflammatory marker AGP significantly decreased in GJG (77.2±17.5 vs 64.2±16.8; p= 

0.006), but the same not occurred in the CG (64.9±15.8 vs 62.8±19.5; p = 0.480). The run 

time to exhaustion significantly improved in GJG in 15.3% (89.1±49.9 vs 101.9±56.0; p= 

0.002), while GC showed a slight decrease of 2.2% (69.0±34.0 vs 68.2±33.2; p= 0.880). The 

anaerobic threshold increased 3.6% to GJG (10.6±2.3 vs 11.0±2.4; p= 0.510), while CG 

decreased 1.6% (11.8±2.1 vs 11.6 ± 2.8; p= 0.820), both descriptively, no significant changes. 

For aerobic capacity both groups showed discrete increases, but not significant (PGJ: 2.2% vs 

GC: 2.3%). Immunocompetence and injure muscle markers remained unchanged in both 

groups. Based on the results we can conclude that the intake of 10 ml/ kg/ day of integral 

purple grape juice for 28 days have ergogenic capacity to promote improved physical 

performance, accompanied by increase in antioxidant activity and possible reduced systemic 

inflammation. 

 

 

 

Key words: purple grape juice, ergogenic food, antioxidant, performance, oxitative stress, 

inflammation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de suplementos esportivos já é algo bem estabelecido na prática desportiva. 

Defensores deste procedimento alegam que vários suplementos promovem efeitos 

ergogênicos adicionais a dieta tradicional, seja por meio de um aporte nutricional adequado 

aos treinamentos, pela melhor biodisponibilidade dos nutrientes, pelo consumo adequado de 

um nutriente específico dificilmente atingido pela alimentação ou até mesmo pela praticidade 

do consumo (AMERICAN DIETETIC ASSOCIATION; DIETITIANS OF CANADA; 

AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE, 2009). De fato, existem relatos de que os 

suplementos nutricionais de carboidratos, proteínas, aminoácidos e micronutrientes 

antioxidantes desempenham papel ergogênico (FERGUSON-STEGALL et al., 2010; 

KREIDER et al., 2010; SINNOTT et al., 2012).  

No entanto, os anos recentes têm sido marcados pela descoberta de alimentos que 

desempenham atividade ergogênica similar à dos suplementos esportivos.  Estudos prévios já 

demonstraram que, o óleo de pequi promoveu uma recuperação pós-treino mais rápida, por 

meio de redução do dano muscular e de enzimas oxidativas em corredores (MIRANDA-

VILELA et al., 2009); o suco de cereja melhorou a atividade antioxidante, anti-inflamatória e 

reduziu a peroxidação lipídica em corredores recreacionais após uma maratona 

(HOWATSON et al., 2010); o suco de beterraba (MUGGERIDGE et al., 2013) e o suco de 

groselha (BRAAKHUIS; HOPKINS; LOWE, 2014) melhoraram o desempenho em ciclistas e 

corredoras, respectivamente. 

Atualmente sabe-se que uma das principais estratégias para melhorar o desempenho de 

atletas é uma rápida recuperação entre as cargas de treino, resultando na redução do processo 

oxidativo e inflamatório desencadeados por uma sessão de treino (GILSON et al., 2010; 

HOWATSON et al., 2010; PESCHEK et al., 2014).  

Nesse sentido, as uvas tintas e derivados também são uma classe de alimentos com 

alto potencial antioxidante e anti-inflamatório, demonstrando uma importância ergogênica 

particular para atletas. A rica composição em compostos polifenólicos como os flavanois, 

flavonois, ácidos fenólicos e antocianidinas atribui, especialmente às uvas tintas, as 

propriedades antioxidante e anti-inflamatória (TSELEPIS et al., 2005; BELVIRANLI et al., 

2012; GEORGIEV; ANANGA; TSOLOVA, 2014). Estas propriedades têm sido 

demonstradas do ponto de vista da saúde cardiometabólica, mas não ainda no contexto 

esportivo. Estudos demonstraram que o suco de uva tinto, bem como o vinho, o extrato e a 
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farinha da semente ou da casca da uva promoveram manutenção da função endotelial, 

aumento na produção de óxido nítrico, aumento da capacidade antioxidante, proteção contra a 

peroxidação lipídica, minimizaram as respostas inflamatórias e preveniram doenças como 

aterosclerose, hipertensão, diabetes, obesidade e Alzheimer (LIPPI et al., 2010; DAL-ROS et 

al., 2011; NATELLA et al., 2011; GOLLÜCKE; RIBEIRO, 2012; SIAHMARD et al., 2012; 

KIM et al., 2014).  

Curiosamente, o estresse oxidativo e o processo inflamatório, não são fenômenos 

comuns apenas nas doenças cardiometabólicas. O desgaste induzido pelo treinamento físico 

extenuante também pode resultar em prejuízo no estado redox e inflamação (KREHER et al., 

2012). Estes dados suportam a hipótese de que o suco de uva poderia ter efeito ergogênico 

para atletas do ponto de vista do estresse oxidativo e da inflamação. Nesta perspectiva, 

estudos demonstraram que produtos derivados das uvas foram capazes de reduzir as 

concentrações séricas de marcadores de estresse oxidativo e aumentar a atividade de enzimas 

antioxidantes, assim como reduzir o desgaste muscular provocado por treinamentos 

exaustivos em ratos (BELVIRANLI et al., 2012; DALLA CORTE et al., 2013).  

Apesar destas possibilidades, ainda são poucos os estudos que atestaram a capacidade 

ergogênica do suco de uva. O único estudo realizado com atletas não avaliou aspectos do 

desempenho, mas parâmetros microvasculares, homeostase da glicose e atividade 

antioxidante, apenas marcadores associados á saúde (GONÇALVES et al., 2011). Portanto, 

até o momento não se conhece nenhum estudo que tenha testado o efeito protetor do suco de 

uva tinto integral sobre estresse oxidativo, inflamação, imunocompetência e restauração do 

desgaste muscular, as quais representam variáveis determinantes para o desempenho de 

atletas submetidos a rotinas diárias de treinamento. 

Para sanar esta lacuna, o presente estudo teve como objetivo geral investigar os efeitos 

da suplementação de suco de uva tinto integral sobre estresse oxidativo, inflamação, 

imunocompetência, desgaste muscular e desempenho em corredores recreacionais. Como 

objetivos específicos: avaliar a influência do protocolo de suplementação com suco de uva 

tinto sobre atividade comportamental; qualidade do sono; modulação autonômica cardíaca; 

nitrito plasmático; perfil glicêmico e lipídico; e marcadores das funções hepáticas e renais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 BALANÇO REDOX, INFLAMAÇÃO E IMUNOCOMPETÊNCIA EM RESPOSTA AO 

EXERCÍCIO FÍSICO  

 

2.1.1 Balanço Redox 

  

Os radicais livres são átomos ou moléculas reativas que apresentam elétron 

desemparelhado em sua órbita mais externa. Esta condição resulta em instabilidade e confere 

uma característica reativa, de modo que o átomo precisa receber ou doar elétrons para se 

estabilizar (DRÖGE et al., 2002; PHANIENDRA; JESTADI; PERIYASAMY, 2015). 

Especialmente, radicais livres como as espécies reativas de oxigênio (ERO’s) são produzidas 

de forma contínua durante os processos fisiometabólicos normais, sobretudo na mitocôndria 

(FINAUD; LAC; FILAIRE, 2006). Sabe-se que, como resultado do metabolismo aeróbio, 5% 

do total de oxigênio molecular (O2) é transformado em ERO’s (KOURY; DONANGELO, 

2003; GEORGIEV; ANANGA; TSOLOVA, 2014).   

Sob condições fisiológicas normais, as ERO’s são consideradas agentes reguladores 

fundamentais na sinalização celular, além de desempenhar um papel importante no 

crescimento e diferenciação celular, adaptação às tensões fisiológicas e metabólicas, resposta 

imune, bem como proteção contra a invasão de patógenos (MURPHY et al., 2012; PANIERI 

et al., 2013). Por outro lado, quando a produção de espécies reativas é exacerbada causa danos 

ao DNA mitocondrial, oxidação de lipídios, açúcares e proteínas gerando por fim alterações 

na estrutura e funcionalidade celular (LEE; KOO; MIN, 2004; GOMES; SILVA; OLIVEIRA, 

2012). 

Para evitar os danos promovidos pelas ERO’s e outras espécies reativas, no organismo 

há um sistema endógeno capaz de neutralizar a atividade destas espécies. Trata-se de um 

sistema composto por enzimas antioxidantes (superóxido dismutase, glutationa peroxidase e 

catalase, como as mais importantes) (BANERJEE et al., 2003; HALLIWELL, 2011). O 

organismo tem ainda um sistema de defesa não enzimático que utiliza glutationa, coenzima Q, 

vitaminas (A, C, E e complexo B), minerais e ácido úrico para reagir com as espécies reativas, 

impedindo que estas oxidem os componentes celulares (WALCZAK-JEDRZEJOWSKA; 

WOLSKI; SLOWIKOWSKA-HILCZER, 2013). A figura 1 é uma representação esquemática 

em forma de balança que demonstra a produção de espécies reativas e a ação antioxidante 
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enzimática e não enzimática expressa pelas situações de balanço redox (balança equilibrada) e 

estresse oxidativo (balança desequilibrada). 

 

Figura 1 – Produção de espécies reativas e antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos nos 

estados de balanço redox e estresse oxidativo. 

Fonte: adaptada de FERREIRA, FERREIRA, DUARTE (2007). 

Legenda: CoQ10 – coenzima Q10; ERO – espécies reativas de oxigênio; ERN – espécies reativas de nitrogênio; 

ERE – espécies reativas de enxofre. 

 

Quando o sistema de defesa antioxidante consegue evitar os efeitos deletérios das 

espécies reativas, diz-se que o organismo atingiu um balanço redox (LEOPOLD; 

LOSCALZO, 2008; WAGENER; CARELS; LUNDVIG, 2013). No entanto, quando acontece 

um desequilíbrio entre a produção de espécies reativas e da defesa antioxidante, ocorre um 

estado de estresse oxidativo (HALLIWELL, 2011). É fato que já está bem estabelecida uma 

grande participação do estado de estresse oxidativo na etiologia do envelhecimento celular e 

da maioria das enfermidades crônico-degenerativas (GEORGIEV; ANANGA; TSOLOVA, 

2014). A oxidação das espécies reativas com as membranas celulares e DNA causam danos 

arteriais que resultam em hipertensão, acidente vascular cerebral e infarto (LEOPOLD; 

LOSCALZO, 2008), neoplasias (GACH; DŁUGOSZ; JANECKA, 2015), destruição neuronal 

que conduz ao mal de Parkinson e Alzheimer (HALLIWELL, 2006; BUTTERFIELD, 2011). 

Além disso, a mortalidade promovida pelo diabetes tem como principal mecanismo um estado 

de extremo estresse oxidativo (PITOCCO et al., 2010). 

Considerando que a geração as espécies reativas, especialmente as ERO’s, ocorrem na 

respiração mitocondrial, e que o exercício, principalmente aeróbio, é acompanhado por 

aumento no fornecimento de O2 para os tecidos em cerca de 100 a 200 vezes mais do que em 

situação de repouso (OGONOVSKY et al., 2005),  é algo óbvio estimar-se que uma sessão de 
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exercício aumenta exacerbadamente a produção de ERO’s (KOURY; DONANGELO, 2003; 

CRUZAT et al., 2007).  

Poderia se supor então que o exercício físico contribuiria para um grande aumento do 

estresse oxidativo. No entanto, a prática de exercício físico regular e de intensidade moderada 

é capaz de alterar positivamente a homeostase oxidativa de células e tecidos, através da 

diminuição dos danos oxidativos e do aumento da resistência ao estresse (COOPER et al., 

2002; RADAK; CHUNG; GOTO, 2008). O que explica este fenômeno é o fato de que, 

justamente este grande estresse oxidativo que ocorre no organismo dispara um efetivo sistema 

de defesa, a síndrome de adaptação geral, especificamente notada pelo aumento da atividade 

antioxidante endógena para níveis mais elevados do que o estresse oxidativo induzido pelo 

exercício (RAMEL; WAGNER; ELMADFA et al., 2004).  

Como consequência, diversos estudos têm mostrado que a atividade das enzimas 

antioxidantes, especialmente a mais importante (superóxido dismutase), está bastante 

aumentada em praticantes de exercício aeróbio de intensidade moderada em relação a 

congêneres sedentários (RADAK et al., 2001; CLARKSON; HUBAL, 2002; CRUZAT et al., 

2007). Entretanto, quando submetidos a sobrecargas exaustivas e consecutivas de treino, essa 

resposta adaptativa aos benefícios trazidos pelo exercício não é suficiente para limitar a 

produção excessiva de radicais livres, que sobrecarregam os mecanismos de defesa induzindo 

um desequilíbrio redox (GOMEZ-CABRERA; DOMENECH; VINÃ, 2008). 

Além das consequências do estresse oxidativo para a saúde, o desequilíbrio redox 

promovido pelo acúmulo de cargas intensas de treinamento é um dos principais fenômenos 

envolvidos na etiologia de um fenômeno indesejado que pode ocorrer em atletas que treinam 

em demasia denominado overtraining (SILVA; SANTHIAGO; GOBATTO, 2006; 

MARGONIS et al., 2007; TANSKANEN; ATALAY; UUSITALO, 2010). Este é 

caracterizado principalmente pelo decréscimo no desempenho, devido ao excesso de 

treinamento, além de recuperação e nutrição inadequadas (SMITH, 2000; ARMSTRONG; 

VANHEEST, 2002; ROBSON, 2003; HALSON; JEUKENDRUP, 2007), que tem além do 

estresse oxidativo, um processo inflamatório sistêmico e uma desordem neuroimunoendócrina 

que geram uma síndrome (quando uma doença é desencadeada por uma desordem simultânea 

em vários sistemas fisiológicos) (ROGERO; MENDES; TIRAPEGUI, 2005; KREHER; 

SCHWARTZ, 2012). 
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2.1.2 Inflamação 

 

O processo inflamatório é uma resposta protetora contra a lesão tecidual, irritação, 

invasões de agentes patogênicos, bem como um mecanismo de eliminação das células 

necróticas e danificadas (DANTZER et al., 2008). Vários fatores de estresse ambiental como 

lesões, radiação, infecção, poluição e estilo de vida pouco saudável podem conduzir a um 

processo inflamatório (GEORGIEV; ANANGA; TSOLOVA, 2014). Assim como as espécies 

reativas, em condições fisiológicas normais, as citocinas anti-inflamatórias agem como 

imunorreguladores controlando as reações inflamatórias (AGGARWAL et al., 2006). 

Entretanto, se a inflamação for prolongada, pode se instalar um processo inflamatório crônico 

(DINARELLO, 2010), que por sua vez é o principal mediador no desenvolvimento de 

doenças como câncer, diabetes, doenças neurodegenerativas, autoimunes, pulmonares e 

cardiovasculares (RUBIO-PEREZ; MORILLAS-RUIZ, 2012; TABAS; GLASS, 2013). 

A inflamação é considerada um processo benéfico e necessário quando relacionada ao 

treinamento físico regular e periodizado, uma vez que esta é um mecanismo necessário para 

ativar processos de regeneração das estruturas danificadas/ lesionadas pelo treinamento 

(ZALDIVAR et al., 2006). Na maioria das vezes, os microtraumas teciduais adaptativos 

resultam em uma resposta inflamatória moderada e local que tem como finalidade a 

“cicatrização”, sendo considerado um processo de adaptação benéfico na medida em que 

resulta na melhoria da função dos tecidos envolvidos no treinamento físico (ROBSON, 2003; 

SMITH, 2004). Porém, acredita-se que quando uma recuperação adequada não é alcançada 

pelos que realizam treinamentos de alto volume ou intensidade, a inflamação que era aguda e 

local, evolui para um quadro de inflamação crônica e de nível sistêmico (SMITH, 2000; 

ROGERO; MENDES; TIRAPEGUI, 2005), com todas as repercussões negativas, para a 

saúde, próprias da inflamação sistêmica crônica e ainda participando determinantemente da 

disfunção neuroimunoendócrina que caracteriza o fenômeno do overtraning (SMITH, 2004; 

KREHER; SCHWARTZ, 2012).  

Quando as cargas de treino estão inadequadas a ponto de provocar a evolução da 

inflamação, os mecanismos envolvidos são uma maior produção de citocinas (TNF, IL-1, 

IL6), acompanhada de aumento da proteína C- reativa ultrassensível (PCR-us) e recentemente 

tem sido demonstrado que a alfa-1-glicoproteína ácida (AGP) também aumenta no processo 

inflamatório de fase aguda, do mesmo modo que a PCR-us (PETIBOIS et al., 2003), embora 

estes aumentos ainda não tenha sido documentado em ensaios clínicos com atletas. A figura 2 
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esboça a evolução do microtrauma agudo (inflamação local) mediada por monócitos e 

macrófagos para a inflamação sistêmica (SMITH, 2000). Portanto, este processo inflamatório 

sistêmico é o fenômeno de ativação do sistema nervoso simpático seguido da supressão do 

eixo hipotálamo–hipófise, e do estado de desequilíbrio bioquímico, que resulta em disfunções 

neuroimunoendócrinas característica do overtraining (ROGERO; MENDES; TIRAPEGUI, 

2005). 

 

Figura 2 – Hipótese de indução de overtraining pela síntese de citocinas. 

Fonte: Adaptada de ROGERO, MENDES, TIRAPEGUI (2005). 

 

2.1.3 Imunocompetência  

 

 A resposta imune tem papel fundamental no reconhecimento de patógenos e na reação 

de defesa contra esses agentes. De todas as células natural killer do sistema imunológico, os 

neutrófilos e macrófagos apresentam as maiores mudanças em resposta ao estresse, tanto em 

números como em funcionalidade (NIEMAN, 2008). Muitos fatores de estresse físico 

específico, como por exemplo, cirurgia, trauma ou queimadura induzem respostas 

imunológicas. 
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A prática de exercício físico pode levar a efeitos positivos ou negativos sobre a função 

imunológica. Em 1994, Nieman relacionou o exercício à imunidade sob a forma de curva "J", 

como mostrado na Figura 3. Neste modelo pode-se observar que a prática moderada de 

exercícios físicos pode melhorar a função imunológica acima dos níveis de sedentarismo. Em 

contrapartida, exercícios de alta intensidade ou longa duração a longo prazo podem prejudicar 

a função imunológica deixando o organismo mais suscetível à infecções (NIEMAN, 1994).    

 

Figura 3 – Relação entre a prática de exercício físico e a função imunológica (Curva J). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptada de NIEMAN, 1994. 

 

Deste modo, a prática moderada e regular está associada a uma baixa incidência de 

infecção (TERRA et al., 2012). Porém, o acúmulo das cargas de treinos intensos e 

prolongados faz com que ocorram alterações negativas induzindo o aumento da atividade 

citotóxica e a proliferação de linfócitos, associadas à neutrofilia, monocitose e linfopenia, que 

geralmente duram de 3 à 24h após o exercício, dependendo da intensidade, duração e do 

condicionamento do praticante (GLEESON, 2007; NEUBAUER et al., 2008). O exercício 

intenso provoca aumento das concentrações plasmáticas das citocinas inflamatórias (IL-1, IL-

6 e TNF, IFN) e proteínas de fase aguda (PCR-us e AGP) que por sua vez influenciam nas 

funções dos leucócitos (STEENSBERG et al., 2000). 

Assim, é bem estabelecida esta resposta dual do exercício físico sobre à função imune, 

com a intensidade moderada promovendo imunocompetência e o exercício intenso ou 

prolongado diminuindo a capacidade imune. Na figura 4 estão apresentados os mecanismos 

envolvidos nesta resposta dual. O exercício moderado promove alterações nos parâmetros do 
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sistema imunológico, resultando em uma melhor resolução de infecções por microrganismos 

intracelulares, por outro lado, no exercício intenso estas alterações resultam no aumento da 

suscetibilidade à infecções por esses microrganismos.  

 

Figura 4 - Resumo dos efeitos do exercício físico de intensidade moderada e intensa na 

resposta imunológica.  

Fonte: adaptado de TERRA et al. (2012). 

Legenda: MHC= major histocompatibility complex; IL= interleucina; Th= linfócitos T helper; IFN-γ= interferon 

gama; NO= nitric oxide; TNF-α= tumor necrosis factor alpha; MØ – macrófagos; Nφ – neutrófilos; TGF-β= 

transforming growth factor beta; TLR= Toll-like receptor.  

 

 

Não somente um desajuste nas cargas de treino – descanso dos atletas, mas também 

outros fatores (estresse psicológico, ambiental e desajuste nutricional) fazem perceber que a 

causa do aumento na incidência de infecção em atletas é multifatorial (GLEESON, 2007). 

Estes fatores, juntamente com o aumento da exposição a patógenos, pode tornar o atleta mais 

vulnerável à infecções. Assim, esse risco torna-se maior para os atletas que realizam sessões 

repetitivas de exercícios extenuantes, e ainda são submetidos a fatores como privação de sono, 

estresse mental e nutrição inadequada, que acarretam no aumento do estresse ao sistema 

imune (KREHER; SCHWARTZ, 2012). 
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2.2 PROPRIEDADES NUTRICIONAIS E FUNCIONAIS DAS UVAS TINTAS  

 

A uva é uma fruta consumida em todo o mundo (DANI et al., 2007), e é uma das 

espécies mais importante economicamente devido à utilização comercial de todas as suas 

partes (casca, polpa e semente) na forma de vinho, sucos, extratos, farinhas, óleos e outros 

produtos alimentares (ALI; MALTESE; CHOI, 2010). É considerada uma das frutas mais 

ricas em polifenois, sendo estes representados em maior abundância pelos flavonoides 

(GEORGIEV; TSOLOVA, 2010). A maioria dos flavonoides é encontrada na casca e na 

semente, no entanto, cerca de 60% a 70% do total de polifenois estão contidos nas sementes 

da uva (NASSIRI-ASL; HOSSEINZADEH, 2009; TSAO, 2010).  

De acordo com Fuleki e Ricardo (2003), quando sucos tintos são produzidos, a polpa é 

aquecida juntamente com a casca e a semente, o que resulta na maior incorporação dos 

compostos bioativos presentes na casca e na semente ao suco. Os sucos de uva brasileiros são 

fabricados a partir das uvas Vitis labrusca, conhecidas como americanas e/ou híbridas, tais 

como Isabel, Bordô, Concord e Niágara (RIZZON et al., 1998; DANI et al., 2007). Quando 

comparado ao suco de uvas brancas e rosadas, o suco de uva tinto apresenta maiores teores de 

compostos fenólicos, assim como índices calóricos e carboidratos também maiores (DANI, 

2007). Segundo Abe et al. (2007), é possível que quanto mais intensa seja a coloração da uva, 

maior sua importância como alimento funcional, já que as uvas de coloração escura 

demonstram maior conteúdo de polifenois e atividade antioxidante. 

Nas uvas tintas é encontrada uma variedade de compostos fenólicos, tais como os 

flavonoides (flavanois, flavonois e antocianinas) e os não-flavonoides (ácidos fenólicos e 

estilbeno) (ALI et al., 2010; FLAMINI et al., 2013). Os compostos antioxidantes de cada uma 

das categorias de fenólicos, flavonoides e não-flavonoides, podem ser vistos na figura 5.  
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Figura 5 – Organograma do perfil fenólico presente nas uvas tintas produzidas no Brasil. 

Fonte: própria, 2014. 

 

Nas uvas tintas, as antocianinas constituem a maior porcentagem de compostos 

fenólicos, representando um constituinte importante para a produção de suco de uva tinto por 

contribuírem com as características sensoriais e, principalmente, a coloração (ABE et al., 

2007), sendo esses compostos encontrados apenas nas variedades de uvas tintas. Além das 

antocianinas, os ácidos orgânicos também apresentam importante influência sobre as 

propriedades organolépticas, tais como aroma e sabor, além da cor (CAMARGO, 2004). 

Principalmente os ácidos tartárico e málico, são encontrados no suco de uva em quantidades 

semelhantes às uvas in natura, representando características típicas dos sucos de uva 

(SOYER; KOCA; KARADENIZ, 2003). 

Foi por causa desta rica composição em polifenóis que os benefícios do consumo de 

produtos derivados ganharam destaque na literatura, e esse fato foi associado ao "paradoxo 

francês". Esse termo é utilizado desde 1992 para descrever a baixa incidência de doenças 

cardiovasculares na população francesa, apesar de uma elevada ingestão de gorduras 

saturadas, e esse fato foi potencialmente atribuído ao consumo de vinho tinto, um produto rico 

em compostos polifenólicos (RENAUD; DE LORGERIL, 1992). 

Nessa perspectiva, estudos experimentais sugerem que os compostos fenólicos do 

vinho tinto desempenham o principal papel na prevenção e na progressão da doença 

cardiovascular, possivelmente através dos inúmeros efeitos benéficos fornecidos pelo 
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consumo desta bebida (LIN; WENG, 2006; LIPPI, 2010; KHAN; ADHAMI; MUKHTAR, 

2010). Os flavonoides presentes no vinho tinto são os responsáveis por este fenômeno. 

Assim como o vinho tinto, o suco de uva apresenta importante atividade antioxidante 

(MALACRIDA; MOTTA, 2005; GEORGIEV; ANANGA; TSOLOVA, 2014; YANG; 

XIAO, 2013). O suco de uva é um produto apreciado e consumido no mundo todo (RIZZON; 

MENEGUZZO, 2007), de modo que sua produção no Brasil aumentou demasiadamente nos 

últimos anos de 126,9 para 220 milhões de litros entre 2008 e 2012 (MELLO, 2013). 

Atualmente vem sendo considerado uma excelente alternativa de bebida não-alcoólica rica em 

substâncias antioxidantes, principalmente compostos fenólicos (DANI et al., 2012).  Os 

principais elementos que compõe o suco de uva são água, açúcares, substâncias nitrogenadas, 

minerais, vitaminas, pectinas, ácidos orgânicos e compostos fenólicos (RIZZON; 

MENEGUZZO; 2007). A composição química do suco de uva pouco difere do fruto, exceto 

quanto ao conteúdo de fibras e pela presença dos compostos das sementes. 

Diversos estudos têm investigado as propriedades funcionais ou nutracêuticas do suco 

de uva e demonstrado seus benefícios (DANI et al., 2008; YUAN et al., 2011; KRIKORIAN 

et al., 2012). Evidências epidemiológicas, clínicas e experimentais in vivo e in vitro 

comprovaram que os compostos polifenólicos presentes nas uvas e produtos derivados, 

incluindo o suco, têm propriedades antioxidantes (DANI et al., 2009), antitumoral (KAUR et 

al., 2008; KAUR; AGARWAL; AGARWAL, 2009), anti-inflamatória (JANIQUES et al., 

2014), antimutagênica (LLÓPIZ et al., 2004), hepatoprotetora (DANI et al., 2008), 

cardioprotetora (LEIFERT; ABEYWARDENA, 2008), radioprotetora (ANDRADE et al., 

2011), neuroprotetora (KSIEZAK-REDING et al., 2012). 

Destas propriedades funcionais, destacam-se classicamente as características 

antioxidante e anti-inflamatória. Dani et al. (2009) demonstraram em ratos que o suco de uva 

tinto foi capaz de aumentar a atividade das enzimas antioxidantes e reduzir a peroxidação 

lipídica. Corroborando com Cho et al. (2015) que testaram a suplementação de suco de uva 

tinto (480mL/dia), em fumantes, durante oito semanas e observaram o aumento da atividade 

antioxidante enzimática e não enzimática, além de reduzir o dano oxidativo. Do mesmo 

modo, Janiques et al., (2014) observaram a suplementação de 12 gramas de uva liofilizada, 

em pacientes tratados com diálise, durante cinco semanas além de aumentar a atividade de 

enzima antioxidante, foi capaz de reduzir a inflamação por meio da PCR. Por fim, Yang et al. 

(2014) suplementaram camundongos com doença inflamatória intestinal com extrato de 

semente de uva durante 16 semanas e ressaltaram a supressão do processo inflamatório 
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existente. Nestes estudos foram observados apenas os aspectos antioxidante e anti-

inflamatório do ponto de vista da prevenção ou tratamento de doenças cardiometabólicas, 

hepáticas ou neurodegenerativas. 

 

2. 3 POSSIBILIDADES ERGOGÊNICAS DO SUCO DE UVA PARA O ATLETA  

 

Nos últimos anos, tem havido um grande interesse nos alimentos potencialmente 

antioxidantes no contexto esportivo, o que se expressa com o surgimento de uma nova linha 

de pesquisa na área da nutrição esportiva que investiga a possibilidade do potencial 

ergogênico em diversos alimentos, in natura e processados, similares aos suplementos 

esportivos (HOWATSON et al 2010; NIEMAN et al., 2012; SAMARAS et al., 2014). 

 Interessantemente, enquanto alguns estudos têm demonstrado melhoria do 

desempenho físico com extrato de uva (LAFAY et al., 2009), beterraba (MURPHY et al., 

2011),  suco de romã (TROMBOLD et al., 2011), óleo de hortelã-pimenta 

(MEAMARBASHI; RAJABI, 2013) e suco de groselha (BRAAKHUIS et al., 2013), a 

maioria dos estudos mostrou o efeito ergogênico apenas através da diminuição dos danos 

oxidativos (HARMS-RINGDAH; JENSSEN; HAGHDOOST, 2012;  DALLA CORTE et al., 

2013), inflamatórios (HOWATSON et al., 2010; NISHIZAWA et al., 2011; TARTIBIAN; 

MALEKI, 2012) e desgaste muscular induzido pelo treinamento intenso de atletas 

(APTEKMANN;CESAR, 2010; WANG et al., 2012) sem promover um melhor desempenho. 

Haja vista a reconhecida capacidade antioxidante e anti-inflamatória da uva e 

derivados em pessoas com enfermidades cardiometabólicas é possível hipotetizar que o suco 

de uva seja capaz de minimizar ou até mesmo inibir a produção de espécies reativas e a 

inflamação induzidas pelo exercício físico extenuante. Com base nas poucas evidências que 

existem acerca do consumo de uvas e derivados associados ao exercício físico esses tem 

demonstrado potencial antioxidante capaz de suprimir as espécies oxidativas geradas 

(MINEGISHI et al., 2011; BELVIRANLI et al., 2012; DALLA CORTE et al., 2013), assim 

como acontece nas doenças crônicas degenerativas.  

Nos estudos com modelo animal foi avaliado basicamente o efeito de produtos ou 

subprodutos derivados das uvas tintas sobre o estresse oxidativo, inflamação, desgaste 

muscular e desempenho físico. Minegishi et al. (2011) demonstraram que a suplementação de 

extrato das folhas de uvas tintas durante 10 semanas melhorou a capacidade de resistência na 

natação, reduziu as concentrações de lactato plasmático pós-exercício e aumentou a oxidação 
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de ácidos graxos no músculo esquelético em camundongos machos. Enquanto isso, Dal-Ros 

et al. (2011) demonstraram que a ingestão crônica de vinho tinto preveniu a disfunção 

endotelial, estresse oxidativo, a expressão das proteínas e o declínio do desempenho físico 

induzidos pelo processo de envelhecimento em ratos idosos. 

Belviranli et al. (2012) avaliaram a suplementação aguda e crônica de extrato da 

semente de uva (100 mg/kg de peso) em ratos Sprague–Dawley machos adultos. Agudamente, 

foram submetidos a exercício exaustivo de corrida e observaram que houve uma maior 

expressão das enzimas oxidantes, menor atividade enzimática antioxidante, sem alterações na 

produção de óxido nítrico e no desempenho. No protocolo de seis semanas apresentaram 

menor peroxidação lipídica, mantendo as concentrações de outras enzimas oxidantes, maior 

síntese de óxido nítrico e de enzimas antioxidantes. Entretanto, o tempo de corrida até a 

exaustão não mostrou diferença. Veskoukis et al. (2012) testaram uma dose (300 mg·kg
−1

) do 

extrato do bagaço da uva em ratos Wistar machos uma hora antes do exercício de natação e 

observaram que, in vitro houve uma ação antioxidante, reduzindo as espécies reativas e 

inibindo o dano oxidativo ao DNA, em contrapartida, in vivo não houve nenhuma alteração no 

estado antioxidante ou no desempenho. Nessa mesma perspectiva, Dalla Corte et al.(2013) 

demonstraram que a suplementação aguda de suco de uva tinto em ratos Wistar machos foi 

capaz de proteger diferentes tecidos contra danos oxidativos causados por exercício exaustivo. 

Apesar da existência de um número razoável de estudos com modelo animal e produtos 

derivados da uva, somente um destes foi feito com o suco da uva, sendo os demais com 

extratos da folha, da semente ou do bagaço da uva completa, além do vinho. 

Estudos em humanos ainda são bem mais escassos. Estes avaliaram o efeito de 

produtos ou subprodutos derivados das uvas tintas sobre estresse oxidativo, inflamação, 

desempenho, função microvascular e relação glicose/insulina, além da percepção subjetiva do 

estado de humor e de dor pós-exercício. Dentre eles, Lafay et al. (2009) observaram que a 

capacidade de resistência em handebolistas aumentou em 20% e o poder de explosão tendeu a 

aumentar 3% após 30 dias de suplementação com extrato de uva (400mg/dia) e essa melhoria 

na performance física foi atribuída ao aumento da capacidade antioxidante, redução da 

atividade da enzima de dano muscular (creatinoquinase), e aumento na concentração de 

hemoglobina, entretanto sem diferença nas concentrações plasmáticas das vitaminas C e E, 

ureia e ferritina. O’connor et al. (2013) testaram a ingestão de 46g de liofilizado de uva (uvas 

verdes, tintas e vermelhas, sem semente) durante 45 dias, em adultos saudáveis submetidos à 
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teste de corrida na esteira até a exaustão e não foram observadas nenhuma diferença sobre o 

VO2máximo, tempo de teste, estado de humor, inflamação e percepção de dor muscular.  

Apenas o estudo de Gonçalves et al. (2011) avaliou os efeitos da ingestão de uma dose 

(300 mL/dia) de suco de uva tinto orgânico em triatletas masculinos por um período de 20 

dias, e foi observado que houve aumento na produção de insulina, redução da glicemia, e 

melhoria do estado antioxidante a partir do aumento nas concentrações séricas de ácido úrico 

e polifenois, mas havendo redução da enzima superóxido dismutase eritrocitária,  e como 

resultado principal, melhorou a função microvascular. Apesar de ser o único estudo em que 

exatamente o suco de uva foi testado em atletas, nesta investigação foram avaliados aspectos 

cardiometabólicos, mas não os efeitos ergogênicos sobre o desempenho dos atletas.  

Em suma, os estudos que abordam o poder antioxidante e anti-inflamatório do suco de 

uva tinto envolvendo exercício físico e desempenho ainda são escassos. Poucas pesquisas 

estão disponíveis relacionando à eficácia do suco de uva tinto integral como um auxiliar na 

recuperação pós-exercício. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA  

 

 Esse estudo é caracterizado como experimental, randomizado e controlado. Segundo 

Cervo e Bervian (2004) consiste na administração de um ou mais tratamentos teste e um 

tratamento controle, distribuídos de forma aleatória aos grupos, com a finalidade de avaliá-lo. 

As variáveis são manipuladas diretamente e relacionadas com o objeto de estudo. Através da 

criação de situações de controle, procura-se evitar a interferência de variáveis intervenientes, 

estabelecendo uma relação de causa-efeito com o objetivo de testar uma hipótese 

experimental. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O estudo foi desenvolvido com corredores recreacionais adultos (19 a 55 anos), de 

ambos os gêneros, pertencentes a dois dos três principais grupos de corrida da cidade de João 

Pessoa-PB. Como critérios de inclusão, os atletas deveriam ter no mínimo um ano de 

treinamento, com frequência semanal de cinco treinos, dos quais no mínimo três deveriam ser 

de corrida, estar treinando há pelo menos três meses ininterruptamente na temporada e 

participar assiduamente de competições. Não poderiam apresentar nenhuma doença crônica 

degenerativa, ser tabagistas ou fazer uso contínuo de qualquer medicamento. Não deveriam 

ter hábito de consumir regularmente vinho tinto ou suco de uva tinto, assim como 

suplementos alimentares, vitamínicos ou os que apresentassem as substâncias ativas presentes 

na uva (polifenois). 

O tamanho amostral foi calculado segundo Eng (2003) utilizando o software Gpower 

3.1 (Franz Faul, Universitat Kiel, Germany). Considerou-se a investigação prévia de O’Byrne 

et al. (2002) em que a atividade antioxidante sérica aumentou de 3,6±0,2 mmol/L para 3,9 

±0,4 mmol/L em jovens saudáveis após consumo de uma dose de 10ml/kg de peso corporal de 

suco de uva tinto 100% natural durante duas semanas, o que resultou em um effect size de 

0,87. Adotando-se erro α de 0,05 e poder estatístico (erro β) de 0,90, foi determinado um 

tamanho amostral mínimo de 13 sujeitos por grupo. 

Os procedimentos para determinação dos grupos amostrais estão apresentados na 

figura 6. Foi realizada uma avaliação diagnóstica (triagem) com 91 corredores recreacionais 
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da cidade, escolhidos pelo critério de terem atendido ao convite para participar do estudo. 

Destes, 34 foram selecionados por atender aos critérios de inclusão e distribuídos 

aleatoriamente em grupos experimental e controle. Durante o estudo, os sujeitos que sofreram 

lesões musculotendinosas, modificaram o padrão habitual de alimentação ou de treinamento 

físico, bem como, os que não consumiram a quantidade de suco de uva ou bebida controle 

fornecida foram excluídos do estudo. Após perdas amostrais, o estudo foi conduzido com 28 

atletas, sendo 15 no grupo experimental (42,7±8,1 anos, sendo 11 homens) e 13 no grupo 

controle (36,3±8,0 anos, sendo 11 homens). 

 

Figura 6 - Organograma da distribuição dos grupos amostrais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 ASPECTOS ÉTICOS  

 

Este projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Lauro Wanderley da UFPB (HULW), sendo aprovado sob protocolo nº 637.299/14. Todos os 

participantes foram previamente esclarecidos quanto aos procedimentos aos quais seriam 

TRIAGEM  
(n= 91 corredores) 

Critérios de inclusão e 

exclusão 

Retirados nos critérios 
de exclusão 

(n= 37) 

Convite para 

participação 
Amostra inicial 

(n= 34) 

Seis desistências 

Amostra final 
(n= 28) 

Grupo 
Experimental 

(n= 15) 

Eletivos para o estudo 

(n= 54) 

Grupo 
Controle 
(n= 13) 
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submetidos durante o estudo e solicitados a assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) de acordo com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(APÊNDICE A). 

 

 3.4 DESENHO DO ESTUDO 

 

Conforme representado na figura 7, os voluntários foram inicialmente submetidos à 

avaliações: nutricional (composição corporal e inquéritos alimentares); psicométrica; do sono; 

atividade nervosa autonômica cardíaca (ANAC); bioquímicas (estresse oxidativo, inflamação, 

imunocompetência, desgaste muscular; nitrito plasmático, perfil glicêmico e lipídico, 

marcadores hepáticos e renais) e do desempenho. Posteriormente, foram randomicamente 

alocados em grupo experimental e controle (www.randomizer.org), e passaram a consumir 

duas doses diárias de suco de uva tinto ou bebida de carboidrato, sendo uma antes e a outra 

após os treinos durante 28 dias. No 14º dia e 48h após o 28º dia de suplementação os atletas 

foram submetidos às mesmas avaliações iniciais. 

 

Figura 7 - Desenho de estudo experimental. 

 

 

 

3.4.1 Sequências das coletas 
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 As avaliações fisiológicas foram realizadas no início da manhã (05:00 – 06:00) e 

sempre depois de 48 horas sem praticar qualquer tipo de exercício físico. Para as coletas 

sanguíneas os voluntários deveriam estar 12 horas em jejum, e imediatamente após a coleta 

recebiam um lanche. Considerando o grande volume de avaliações e para evitar que um teste 

interferisse no resultado de outro subsequente, foi tomado o cuidado de ordenar os testes. 

Desta forma as avaliações foram feitas na seguinte ordem descrita na figura 8. 

 

Figura 8 – Sequência das avaliações iniciais do estudo. 

Legenda: POMS - Profile of Mood States; ANAC – atividade nervosa autonômica cardíaca. 

 

3.4.2 Avaliação Nutricional 

 

3.4.2.1 Composição Corporal 

 

Antes do início do protocolo de suplementação, após 14 dias e ao final dos 28 dias de 

intervenção foram coletadas medidas antropométricas para avaliar o estado nutricional dos 

participantes, através do Índice de Massa Corporal (IMC) proposto pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS, 1995). Todas as medidas foram padronizadas conforme os parâmetros de 

avaliação física propostos por Petroski (2003). 

Mensurou-se o peso corporal utilizando uma balança digital (Plenna Lumina, modelo 

MEA-02550, Brasil) com precisão de 0,1 kg e capacidade de 150 kg, a estatura por meio de 

um estadiômetro portátil (Sanny, Standard, São Paulo, Brasil) com escala de medida em 0,1 

cm estando o indivíduo em posição anatômica adequada (plano de Frankfurt). 
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O percentual de gordura foi estimado pelo método das dobras cutâneas utilizando-se 

um plicômetro científico (Cescorf, Porto Alegre, Brasil) com sensibilidade de 0,1 mm.  A 

obtenção das dobras cutâneas seguiram os pontos antropométricos, e foram obtidas de forma 

padrão, no hemicorpo direito do atleta por um único avaliador realizando-se medidas em 

triplicata para cada dobra cutânea, sendo considerada a média entre os valores obtidos. Foram 

tomadas medidas de sete pontos antropométricos: subescapular, tricipital, peitoral, axilar 

média, suprailíaca, abdominal e femural. A estimativa da densidade e percentual de gordura 

foi realizada a partir da equação de Jackson, Pollock e Ward (1980) para mulheres, e Jackson 

e Pollock (1978) para homens.  

 

3.4.2.2 Consumo Alimentar 

 

Nos mesmos momentos das avaliações físicas foram aplicados recordatórios 

alimentares de 24h (APÊNDICE B), que consiste em definir e quantificar todos os alimentos 

e bebidas ingeridas no período anterior ao da entrevista, que pode ser de 24 horas precedentes 

ou, mais comumente, o dia anterior (GIBSON, 1990). Foram aplicados três vezes com cada 

atleta, sendo dois representativos de dias semanais e um de final de semana. Como referência 

para a adequação do consumo dietético foram considerados os limites propostos pela 

International Society of Sports Nutrition (KREIDER et al., 2010). Esse instrumento foi 

aplicado e avaliado por nutricionista, utilizando-se o software Avanutri Revolution versão 4.0 

(Avanutri Informática Ltda, Rio de Janeiro, Brasil). Juntamente aos recordatórios de 24 horas, 

foram registrados desconfortos gastrointestinais tais como, dor abdominal, inchaço, 

constipação, diarreia, azia, flatulência e náuseas (APÊNDICE C). 

Os voluntários foram orientados a não ingerir qualquer suplemento esportivo e a não 

utilizar nenhum novo alimento rico em antioxidantes durante o estudo, a fim de assegurar a 

exclusão de quaisquer efeitos associados à alimentação sobre o procedimento experimental. 

Neste período eles foram orientados a manterem seus padrões alimentares habituais. 

 

3.4.3 Protocolo de Suplementação 

 

O produto utilizado para a suplementação foi o suco de uva tinto integral Casa de 

Bento produzido pela Vinícola Aurora (Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil) 

elaborado com as variedades de uvas Isabel, Bordô e Concord. Caracterizado como uma 



38 

 

 

bebida natural, integral (100% fruta), não alcoólica, sem adição de açúcar, água, aromatizante 

ou conservantes, conforme informações do fabricante.  

Na tabela 1 está apresentada a composição nutricional do suco.  Para cada porção de 

200 ml, foram usados 340g de uva. A porção é constituída basicamente por carboidratos e 

açúcares provindos da fruta, sem presença de proteínas ou gorduras, de acordo com o 

fabricante. 

 

 

 

Amostras do suco foram avaliadas pelo Laboratório de Enologia da Embrapa 

Semiárido (Petrolina, Pernambuco, Brasil). Para as avaliações físico-químicas adotou-se pH, 

teor de sólidos solúveis, densidade, acidez titulável, acidez volátil e teor alcoólico de acordo 

com as metodologias descritas pelo Manual de Métodos de Análises de Bebidas e Vinagres do 

MAPA (BRASIL, 2005). A atividade antioxidante por DPPH (BRAND-WILIAMS et al., 

1995); polifenóis totais por Folin-Ciocateau (ROSSI; SINGLENTON, 1965); índice de 

polifenóis totais (HARBERTSON; SPAYD, 2006) e concentração de antocianinas 

monoméricas totais (LEE; DURST; WROLSTAD, 2005) também foram avaliadas. Essas 

variáveis e seus respectivos valores podem ser observados na tabela 2. 

 

 

 

Tabela 1 – Composição nutricional do suco de uva tinto integral. 

Quantidade por porção (200 mL) Valores Diários (%)* 

Fruta in natura (g) 340 - 

Valor energético (kcal) 138 7 

Carboidratos (g) 34 11 

Açúcares (g)*** 31 ** 

Proteínas (g) 0 0 

Gorduras (g) 0 0 

Fibra alimentar (g) 0 0 

Sódio (mg) 0 0 

Fonte: Fabricante (2014) 

*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal. 

** Valores Diários não estabelecidos 

*** Naturalmente presentes na uva. 
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Para as características físico-químicas todos os parâmetros avaliados encontravam-se 

dentro dos limites permitidos pela legislação de acordo com o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2010). A intensidade de coloração e tonalidade 

apresentou-se como adequada (RIZZON, 2010). Não foi detectada a presença de álcool etílico 

na amostra, demonstrando a pureza do produto.  

Na tabela 3 está apresentada a quantificação dos compostos fenólicos (flavanois, 

flavonois, ácidos fenólicos e antocianinas) nas amostras analisadas por cromatografia líquida 

de alta resolução (HPLC) (NATIVIDADE et al. 2013) Foram encontrados 22 dos 28 

compostos padrões permitidos pelo método validado pela EMBRAPA, Petrolina-PE.  De 

modo que, seis compostos não foram encontrados ou estavam abaixo dos limites de 

quantificação no suco avaliado. Dentre os quais estão um ácido fenólico, dois flavonols e três 

antocianinas.  

 

Tabela 2 – Características físico-químicas, compostos fenólicos, coloração, antocianinas, e 

atividade antioxidante do suco de uva. 

Físico-química 

pH  3,45 

Teor de sólidos solúveis  16,6ºBrix 

Densidade 1,07 

Acidez titulável  0,86 g.100g-1 

Acidez volátil  0,05g.100 

Teor alcoólico (v/v%) < 0,5 

Compostos fenólicos 

Fenólicos totais (g.L
-1

) 1,82 

Índice de polifenóis totais 39,27 

Coloração 

Antocianinas monoméricas totais (mg/L) 52,58 

Intensidade 13,21 

Tonalidade 1,0 

Atividade Antioxidante  

DPPH (µMol EAG. mL
-1

) 1,16 

Legenda: DPPH - 2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl. 



40 

 

 

 

Para suplementação dos atletas adotou-se o protocolo adaptado do estudo de O’Byrne 

et al. (2002). Homens e mulheres consumiram 10 ml/ kg/ dia de suco de uva divididos nos 

momentos antes da sessão (30 a 45 minutos pré treino) e imediatamente após o treino, durante 

28 dias. Nos dias em que não havia treino a suplementação era consumida nos lanches, à 

escolha dos atletas. 

O grupo controle recebeu uma bebida de carboidrato com sabor artificial de uva que 

foi administrada de forma isocalórica, isoglicídica e isovolumétrica em relação ao suco de 

uva, como proposto nos estudo de McLeay et al. (2012) e Tsitsimpikou et al. (2013) que 

utilizaram bebida de carboidrato como controle para sucos de fruta. 

Os produtos foram entregues aos voluntários a cada 14 dias de intervenção, de modo 

que fosse realizada uma visita durante o período de suplementação para entregar a quantidade 

suficiente para as duas semanas. Os produtos foram entregues em suas embalagens originais, 

juntamente com um medidor demarcando a quantidade a ser consumida diariamente. No caso 

Tabela 3 – Quantificação dos compostos fenólicos em miligramas/litro (mg/L) no suco de 

uva. 

Flavanois (8) Flavonois (7) 

Catequina 30,15 Caempferol-3-O-glicosídeo 0,80 

Cianidina-3-O-glucosídeo 3,65 Isorhamnetina-3-O-glicosídeo 1,85 

Galato epicatequina 1,65 Isoquercetina 7,55 

Epicatequina 1,00 Quercetina 0,10 

Galato epigalatocatequina 1,75 Rutina 0,35 

Procianida A2 0,60 Trans-Resveratrol - 

Procianidina B1 4,90 Miricetina - 

Procianidina B2 0,30   

Ácidos Fenólicos (6) Antocianinas (8) 

Ácido siríngico 3,75 Malvidina-3,5-di-O-glucosídeo 1,40 

Ácido o-cumárico 0,20 Malvidina-3-O-glucosídeo 1,40 

Ácido p-cumárico 4,05 Peonidina-3-O-glucosídeo 0,30 

Ácido vanílico 2,55 Petunidina-3-O-glucosídeo 0,30 

Ácido gálico 2,90 Pelargonidina-3-O-glucosídeo - 

Ácido ferrúlico - Cianidina-3,5-di-O-glucosídeo - 

  Delfinidina-3-O-glucosídeo - 
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do placebo, o medidor indicava além da quantidade em gramas do carboidrato, a quantidade 

em mililitros de água para diluição isovolumétrica. Os participantes foram convidados a 

preencher uma súmula simples (APÊNDICE D), marcando com X os dias em que 

consumissem o produto fornecido e deixando em branco os dias em que não o utilizassem. 

Para estimular a fidelização no consumo do produto fornecido, os pesquisadores faziam 

ligações, enviavam emails, mensagem SMS ou WhatsApp (por celular) para todos 

participantes. 

 

3.4.4 Avaliação Psicométrica 

 

Os sujeitos responderam à versão do questionário Profile of Mood States (POMS) 

adaptada para o desporto por Raglin e Morgan (1989) e traduzida por Viana, Almeida e 

Santos (2001) (ANEXO A). Esta é composta por 36 itens, distribuídos em seis dimensões - 

Tensão, Depressão, Hostilidade, Fadiga, Confusão e Vigor. O resultado é dado como 

Perturbação total de humor (PTH), sendo computado através da soma das cinco primeiras 

dimensões e subtração da Vigor. A este resultado foi somado o valor fixo de 100 para evitar 

valores negativos. Este instrumento foi adaptado ainda para a determinação de uma Escala de 

Desajuste ao Treino (Training Distress Scale – TDS) por Raglin e Morgan (1989). Para isto, 

são considerados seis itens adicionais (sem valor, inútil, culpado, miserável, imprestável e 

apático). Esta escala permite ajudar no diagnóstico dos efeitos indesejados de overreaching ou 

overtraining. 

 

3.4.5 Avaliação do Sono 

 

Os sujeitos foram avaliados a partir da versão brasileira da escala de sonolência diurna 

de Epworth, bem como, pelas horas de sono semanais e a percepção de descanso para as horas 

dormidas (ANEXO B).  

A Epworth Sleepiness Scale (ESS) foi idealizada por Johns (1991) com base em 

observações relacionadas à natureza e à ocorrência da sonolência diurna. Posteriormente, foi 

adaptada e traduzida por Bertolazi et al. (2009) para Escala de Sonolência de Epworth (ESE-

BR). Trata-se de um questionário autoaplicável que avaliou a probabilidade de adormecer em 

seis situações envolvendo atividades diárias, algumas delas conhecidas como sendo altamente 

soporíficas (JOHNS, 2000). O escore global varia de 0 a 18, sendo considerado o diagnóstico 
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de sonolência diurna excessiva para os escores acima de 10 (JOHNS, 2000).  A escala de 

sonolência tem sido amplamente usada por ser simples, de fácil compreensão e de rápido 

preenchimento. É um instrumento válido e confiável para a avaliação da sonolência diurna 

(BERTOLAZI et al., 2009). 

De modo complementar a avaliação da qualidade do sono quantificou-se as horas de 

sono contínuas ao longo da noite e durante o dia, tanto para os dias de semana (DDS) como 

para os finais de semana (FDS). Além disso, foi avaliada a percepção de descanso para as 

horas dormidas dentro de uma escala de “sempre” a “nunca” suficientes para descansar. 

 

3.4.6 Avaliação da Atividade Nervosa Autonômica Cardíaca 

 

A atividade nervosa autonômica cardíaca (ANAC) foi avaliada por meio da 

variabilidade da frequência cardíaca, uma medida simples e não invasiva dos impulsos 

autonômicos originados no bulbo e direcionados para o coração. Esta medida foi feita por 

meio de avaliação das oscilações no intervalo entre batimentos cardíacos consecutivos 

(intervalos R-R) da frequência cardíaca (VANDERLEI et al., 2009). 

As medidas foram registradas por meio de um monitor de frequência cardíaca (Polar 

Electro RS800CX, Kempele, Finlândia), instrumento validado perante registro com 

eletrocardiograma em repouso e durante o exercício (NUNAN et al., 2008; PORTO; 

JUNQUEIRA, 2009).  Em uma sala reservada e silenciosa, os voluntários ficaram sentados 

em repouso por 15 minutos e o registro dos intervalos R-R tomado nos últimos cinco minutos.  

Os dados foram transferidos para um computador provido do software do mesmo 

fabricante e, em seguida, transferidos para o software Kubios HRV, versão 2.0 (University of 

Kuopio, Finlândia). Os dados foram analisados no domínio da frequência, considerando as 

bandas de baixa frequência (0,04 a 0,15 Hz) e alta frequência (0, 15 a 0,4 Hz), como medidas 

de atividade elétrica proveniente de impulsos parassimpático e simpático respectivamente. Foi 

adotada ainda a razão baixa frequência/ alta frequência como balanço autonômico. 

 

3.4.7 Coleta Sanguínea e Análises Bioquímicas 

 

Amostras de 10 mL de sangue venoso foram coletadas por uma enfermeira treinada, 

em seguida, centrifugadas a 3000 rpm por 10 minutos para obtenção de soro e plasma usando 

EDTA como anticoagulante, transferido para microtubos e refrigerado a -20°C até as análises, 
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que ocorreram no máximo 30 dias após as coletas. Todas as coletas e análises foram 

realizadas no Laboratório de Estudos do Treinamento Físico Aplicado ao Desempenho e à 

Saúde (LETFADS, Departamento de Educação Física/UFPB), exceto as análises de 

hemograma completo que foram realizadas em laboratório particular e as vitaminas A e E no 

Centro de Investigação em Micronutriente (CIMICRON/UFPB).  

 

3.4.7.1 Estresse Oxidativo 

 

3.4.7.1.1 Capacidade Antioxidante Total 

  

 Imediatamente após a coleta, as amostras de plasma foram colocadas em microtubos 

protegidos da luminosidade. A análise foi baseada no método descrito por Brand-Williams, 

Cuvelier e Berset (1995) no qual uma alíquota de 1,25 mg de 2,2 diphenyl-1-picrylhydrasyl 

(DPPH) foi diluída em 100 mL de etanol (álcool etílico absoluto 99,5%), mantida sob 

refrigeração e protegida da luz. Foram adicionados 3,9 mL da solução de DPPH a 100 µL de 

plasma em tubos, que em seguida foram agitados em vórtex e deixados em repouso por 30 

minutos. Posteriormente, foram centrifugados a 10.000 rpm à temperatura de 20ºC por 15 

minutos e o sobrenadante utilizado para a realização da leitura em espectrofotômetro 

(Biospectro SP-22, Curitiba, Brasil) a um comprimento de onda de 515 nm. Os resultados 

foram expressos como percentual da atividade antioxidante (AOA): 

 

AOA= 100 – [DPPH•R]t /[DPPH•R]B 100) 

 

onde, [DPPH•R]t e [DPPH•R]B correspondem as concentrações de DPPH• remanescente 

após 30 minutos, avaliadas na amostra (t) e no branco (B) preparado com água destilada. 

 

3.4.7.1.2 Vitamina A (retinol) e E (α-tocopherol) 

 

Amostras sanguíneas foram coletadas e após centrifugação o sobrenadante foi 

transferido para um microtubo e acondicionado a –20ºC, protegidas da influência luminosa 

com papel laminado desde a coleta até as análises. Após o descongelamento, foram pipetados 

100µL de soro em tubos cônicos de vidro e adicionados 100µL de Etanol (Merck). O 

conteúdo foi agitado por 10 segundos em vórtex para precipitação das proteínas. Para 
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extração das vitaminas foram adicionados 200µL de Hexano (Merck), agitados por 45 

segundos e em seguida centrifugados a 3000 rpm por cinco minutos. Posteriormente extraiu-

se 100µL do sobrenadante e o colocou em um tubo pequeno de vidro para evaporar a amostra 

em nitrogênio. O resíduo da amostra foi redissolvido com 100µL de metanol e retirados 20µL 

para injetar na HPLC (High Pressure liquid Chromatography), (Dionex, Ultimate 3000) 

operando na região ultravioleta a 325nm para quantificação da Vitamina A (retinol) e 295nm 

para vitamina E (α-Tocopherol). As análises foram realizadas em duplicata de modo que a 

amostra com diferença maior que 10% da rotina diária, eram desprezadas. Durante todas as 

etapas tomou-se o cuidado de manter a semiobscuridade do ambiente.  

 

3.4.7.1.3 Ácido Úrico 

 

As concentrações de ácido úrico foram quantificadas em soro pelo método 

Enzimático-Trinder, por meio do kit comercial Ácido Úrico Liquiform, conforme instruções 

do fabricante (Labtest, Minas Gerais, Brasil). A absorbância foi obtida no analisador 

automático Labmax 240 premium (Labtest, Minas Gerais, Brasil), no comprimento de onda 

520nm. 

 

3.4.7.1.4 Malondialdeído 

 

A atividade oxidante foi quantificada por meio da reação do ácido tiobarbitúrico 

(TBARS) com os produtos de decomposição dos hidroperóxidos, conforme método descrito 

por Ohkawa, Ohishi e Yagi (1979). Para isso, 250 µL do plasma foi incubado em banho maria 

a 37° C por 60 minutos. Em seguida, a amostra foi precipitada com ácido perclórico AA 35% 

e centrifugada a 14000 rpm por 20 minutos à 4°C . O sobrenadante foi transferido para novos 

microtubos onde adicionou-se 400µl de ácido tiobarbitúrico a 0,6% e incubado à 100° C por 

60 minutos. Após resfriamento, o material foi lido em espectrofotômetro ultravioleta 

(Biospectro SP-22, Curitiba, Brasil) a um comprimento de onda de 532nm, em temperatura 

ambiente. 

 

3.4.7.2 Inflamação 

 

3.4.7.2.1 Proteína C Reativa ultrassensível e Alfa-1-glicoproteína ácida 



45 

 

 

As concentrações plasmáticas de proteína-C reativa ultrassensível (PCR-us) e alfa-1-

glicoproteína ácida foram quantificadas por imunoturbidimetria em amostras de soro. Tais 

concentrações foram determinadas por meio de kits comerciais específicos (Labtest, Minas 

Gerais, Brasil) conforme instruções do fabricante. Para calibração da PCR-us foi utilizado o 

calibrador Calibra Plus PCR-ultra (Labtest: Ref-345) e para AGP utilizou-se o Calibra Plus 

Proteína (Labtest: Ref-346). Para ambos, a absorbância foi obtida no analisador automático 

Labmax 240 premium (Labtest, Minas Gerais, Brasil) no comprimento de onda 540nm. e 

340nm, respectivamente. 

 

3.4.7.3 Imunocompetência 

 

3.4.7.3.1 Hemograma Completo 

 

As análises foram realizadas a partir de amostra de 4mL do sangue total com 

anticoagulante (EDTA) pelo analisador hematológico automatizado Cell Dyn 3500 (Abbott, 

Wielkopolskie, Polônia) e hematoscopia convencional (microscopia direta). Para avaliar 

quantitativamente os glóbulos brancos e vermelhos, bem como as plaquetas. Obteve-se a 

quantificação de leucócitos totais e a diferenciação em monócitos, linfócitos e neutrófilos, 

além da série vermelha a partir dos hematócrito, hemoglobina e eritrócitos. 

 

3.4.7.4 Desgaste Muscular 

 

3.4.7.4.1 Creatinoquinase 

 

As concentrações plasmáticas de creatina quinase foram quantificadas em modo 

cinético através do método UV-IFCC (INTERNATIONAL FEDERATION OF CLINICAL 

CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE, 2002) por meio do kit comercial CK-

NAC Liquiform (Labtest, Minas Gerais, Brasil) seguindo as instruções do fabricante. A 

absorbância foi obtida no analisador automático Labmax 240 premium (Labtest, Minas 

Gerais, Brasil), no comprimento de onda 340nm.  
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3.4.7.4.2 Lactato Desidrogenase 

  

As concentrações plasmáticas da enzima Lactato Desidrogenase foram quantificadas 

através do método Piruvato-Lactato em modo cinético, por meio do kit comercial LDH 

Liquiform (Labtest, Minas Gerais, Brasil) seguindo as instruções do fabricante. A absorbância 

foi obtida no analisador automático Labmax 240 premium (Labtest, Minas Gerais, Brasil), no 

comprimento de onda 340nm. 

 

3.4.7.5 Enzimas Hepáticas 

 

3.4.7.5.1 Alanina Amino Transferase e Aspartato Amino Transferase  

 

As atividades da Alanina Amino Transferase (ALT) e da Aspartato Amino Transferase 

(AST) foram quantificadas em modo cinético, em soro, por meio dos kits comerciais 

ALT/GPT Liquiform e AST/GOT Liquiform (Labtest, Minas Gerais, Brasil), seguindo as 

instruções do fabricante. As concentrações foram determinadas em analisador automático 

Labmax 240 premium (Labtest, Minas Gerais, Brasil), no comprimento de onda 340 nm. 

 

3.4.7.6 Marcadores Renais 

 

3.4.7.6.1 Creatinina 

 

As concentrações de creatinina foram quantificadas em soro através do método 

birreagente Picrato Alcalino (Jaffé) por meio do kit comercial Creatinina K, conforme 

instruções do fabricante (Labtest, Minas Gerais, Brasil). A absorbância foi obtida no 

analisador automático Labmax 240 premium (Labtest, Minas Gerais, Brasil), no comprimento 

de onda 510nm. 

 

3.4.7.6.2 Ureia 

 

As concentrações de ureia foram quantificadas em soro através do método birreagente 

Enzimático-Trinder por meio do kit comercial Ureia UV Liquiform, conforme instruções do 
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fabricante (Labtest, Minas Gerais, Brasil). A absorbância foi obtida no analisador automático 

Labmax 240 premium (Labtest, Minas Gerais, Brasil), no comprimento de onda 340nm. 

 

3.4.7.7 Nitrito Plasmático  

 

 A produção endógena de NO foi estimada em função da concentração plasmática do 

seu metabólito nitrito. A concentração de nitrito foi determinada pela reação de Griess que 

quantifica o nitrito na amostra através da reação de diazotizerção formando um cromóforo de 

cor rósea. O reagente foi preparado utilizando partes iguais de ácido fosfórico 5%, 

sulfanilamida 1% em ácido fosfórico a 5%, N-(1-Naphtyl)-ethylenediamine dihydrochloride 

(NEED) a 0,1% e água destilada. Segue-se a detecção do nitrito/nitrato com adição de 500 µL 

do reagente de Griess a 500 µL do plasma. Após 10 minutos, a absorbância foi medida em um 

espectrofotômetro (Biospectro SP-22, Curitiba, Brasil) a um comprimento de onda de 532nm. 

As concentrações de nitrito foram calculadas por extrapolação para uma curva padrão de 

NaNO2 e os dados expressos em micromoles (GREEN; TANNERNBAUM; GOLDMAN, 

1981). 

 

3.4.7.8 Perfil Glicêmico e Lipídico 

 

3.4.7.8.1 Glicose Plasmática 

 

As concentrações de glicose sanguínea foram determinadas através do método 

enzimático colorimétrico da glicose oxidase (GOD-Trinder), através do kit comercial Glicose 

PAP Liquiform (Labtest, Minas Gerais, Brasil), seguindo as instruções do fabricante. A 

absorbância foi obtida no analisador automático Labmax 240 premium (Labtest, Minas 

Gerais, Brasil), no comprimento de onda 505nm.  

 

3.4.7.8.2 Colesterol Total e HDL-C 

 

As concentrações plasmáticas foram determinadas através dos métodos enzimático-

Trinder e Colorimétrico-acelerador detergente seletivo, por meio dos kits comerciais 

específicos Colesterol Liquiform e HDL LE (Labtest, Minas Gerais, Brasil), respectivamente. 

Seguindo as instruções do fabricante, a absorbância foi obtida no analisador automático 
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Labmax 240 premium (Labtest, Minas Gerais, Brasil) no comprimento de onda 500 e 600nm, 

respectivamente. 

 

3.4.7.8.3 LDL-C e VLDL-C 

 

Os valores das lipoproteínas de baixa densidade (LDL-c) e lipoproteínas de muito 

baixa densidade (VLDL-c) foram estimados pelas equações de Friedewald (1972) [LDL-C= 

(CT – HDL-C) – (TG /5)] e [VLDL-C= TG /5]. 

 

3.4.7.8.4 Triglicerídeos 

 

Os valores de triglicérides foram determinados através do método Enzimático-Trinder, 

por meio do kit comercial Triglicérides Liquiform (Labtest, Minas Gerais, Brasil), seguindo 

as recomendações do fabricante. A absorbância foi obtida no analisador automático Labmax 

240 premium (Labtest, Minas Gerais, Brasil), no comprimento de onda 505nm. 

 

3.4.8 Monitoração dos Treinamentos e Testes de Desempenho Físico 

 

3.4.8.1 Monitoração das Cargas Diária de Treinamento 

 

 Os corredores seguiram o programa de treinamento previamente estabelecido na 

planilha de periodização prescrita pelo treinador. Dessa forma, a pesquisa não modificou a 

rotina de treinos dos voluntários. Os treinos foram monitorados pelo pesquisador, 

semanalmente, durante os 28 dias do estudo e os corredores orientados a registrarem 

diariamente na súmula fornecida as sessões de treino, além das competições, com a maior 

riqueza de detalhes possível (APÊNDICE E). Os atletas foram orientados a manter seus 

treinamentos habituais, realizando no mínimo cinco treinos por semana, sendo pelo menos 

três treinos de corrida e dois de outras atividades que auxiliariam no desempenho do 

treinamento. O volume de corrida semanal mínimo de 30 km e duração/ intensidade que 

variavam de acordo com o objetivo das sessões. 
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3.4.8.2 Teste de esforço cardiopulmonar 

 

Na semana anterior e vinte e quatro horas depois da suplementação, os voluntários 

realizaram teste ergoespirométrico seguindo o protocolo de rampa (BRUCE et al., 1963) com 

cargas incrementais a cada três minutos, para mensurar a capacidade funcional máxima 

(consumo de oxigênio de pico). Como preparação para o teste foram solicitados á não 

praticarem qualquer tipo de exercício físico nas 24 horas que antecediam o teste. O teste de 

esforço cardiopulmonar (TECP) ou ergoespirométrico foi realizado sempre às 07:00 h, por um 

médico cardiologista, estando a temperatura ambiente entre 22 e 25ºC e a umidade relativa do 

ar em torno de 65%. Para a medida dos gases expirados foi utilizado o Metalyzer 3B (Córtex, 

Leipzig, Alemanha), com medidas a cada respiração, associado ao ErgoPC Elite (Micromed, 

Brasília, Brasil) e uma esteira ergométrica Centurion 200 (Micromed, Brasília, Brasil). O 

monitoramento cardíaco foi obtido através do traçado eletrocardiográfico contínuo sempre 

através de treze derivações.  

Todos os atletas receberam orientações prévias sobre a metodologia do TECP e 

realizaram teste sintoma-limitado, sendo estimulados a prosseguir até o esforço máximo. 

Durante o teste aplicou-se a escala de Borg (1982) modificada entre nove e dez, além de um 

coeficiente respiratório (R)  ≥ 1,101-3. Para isso foram considerados critérios de interrupção 

do teste: estar próximo da frequência cardíaca máxima prevista, ausência de aumento da 

frequência cardíaca, incapacidade de continuar o teste referido (neste momento, os atletas 

eram estimulados a produzir um esforço máximo final) ou qualquer situação que o 

ergoespirometrista julgasse relevante. 

 O VO2 de pico foi considerado o máximo consumo alcançado nos últimos segundos 

do exercício. O liminar anaeróbio foi determinado pela concordância dos métodos V-Slope e 

Equivalente Ventilatório. Já o ponto de compensação respiratória foi determinado a partir do 

momento de queda sustentada da pressão expiratória final do CO2 e elevação da pressão 

expiratória do O2. 

 

3.4.8.3 Tempo de corrida até a exaustão 

 

Solicitou-se aos atletas que nas 48 horas antecedentes ao teste não realizassem 

qualquer exercício físico. No dia do teste, antes do início os voluntários foram avaliados 

quanto ao estresse e recuperação dos últimos três dias através do questionário RESTQ-Sport 
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(COSTA; SAMULSKI, 2005) (ANEXO C). Em seguida foram notificadas frequência 

cardíaca de repouso (Polar Electro RS800CX, Kempele, Finlândia) e lactato de repouso. O 

lanche pré-teste de exaustão foi registrado e solicitado aos atletas que realizassem o mesmo 

nos momentos de avaliação pré e pós-suplementação.  

O teste de desempenho (tempo de exaustão) foi realizado em velocidade constante do 

limiar anaeróbio, pré-determinada pelo ponto de compensação respiratório do VO2 máximo, 

obtido através do TECP individualmente. O teste de corrida até a exaustão ocorreu em esteira 

ergométrica (Movement LX 160 GII, São Paulo, Brasil) em ambiente com temperatura e 

umidade controladas por termohigrógrafo (TFA HT-7429, São Paulo, Brasil). O critério de 

interrupção do teste foi à incapacidade de manter-se na velocidade determinada, mesmo 

diante de estímulo verbal dos pesquisadores. O resultado foi dado em minutos e segundos de 

corrida. Frequência cardíaca e lactato sanguíneo foram avaliados durante o teste a cada 10 

minutos, enquanto a percepção subjetiva de esforço foi tomada a cada 10 minutos durante o 

esforço (variáveis de controle, dados não apresentados). 

 

3.4.8.3.1 Avaliação de Estresse e Recuperação 

 

Os atletas foram avaliados quanto à eventos potencialmente estressantes ou 

tranquilizantes e suas consequências subjetivas nos últimos três dias através do questionário 

RESTQ-Sport (COSTA; SAMULSKI, 2005). Este instrumento é composto 76 questões 

divididas em 19 escalas - estresse geral, estresse emocional, estresse social, conflitos/pressão, 

fadiga, falta de energia, queixas somáticas, sucesso, recuperação social, recuperação física, 

bem-estar geral, qualidade de sono, perturbações nos intervalos, exaustão emocional, lesões, 

estar em forma, aceitação pessoal, autoeficácia e autorregulação. A análise dos resultados foi 

realizada utilizando o programa próprio (software RESTQ-Sport®) em plataforma 

Windows®, onde os valores médios de cada uma das escalas foram calculados (variável de 

controle, dados não apresentados). 

 

3.4.8.3.2 Registro da Percepção Subjetiva de Esforço de Borg 

  

Durante o teste de corrida até a exaustão o esforço máximo foi registrado a cada 10 

minutos, nos testes inicial e final, através da escala de Percepção Subjetiva de Esforço (PSE) 

proposta por Borg (1982) (ANEXO D). Esta é uma escala arbitrária de 0 a 10, que em escala 
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percentual equivale de 60 a 100% do esforço máximo. Os escores pares da PSE apresentam 

adjetivos que vão de extremamente leve à extremamente pesado, para auxiliar o sujeito na 

determinação do esforço desenvolvido (dados não apresentados).  

 

3.4.8.3.3 Lactato Sanguíneo 

 

As coletas foram realizadas em repouso e durante o exercício com um intervalo de 10 

minutos entre elas. Foram retirados 25µl de sangue do lóbulo da orelha em capilares 

heparinizados previamente calibrados para este volume. Logo em seguida transferidos para 

microtubos contendo 400µl de ácido tricloroacético a 4% e as amostras refrigeradas a -20 ºC. 

As análises foram realizadas de acordo com o protocolo de Engel e Jones (1978). 

Inicialmente foi preparada a solução à base de Estoque de Glicina/EDTA (Glicina 18,7 g; 

EDTA 1,9 g; Água Destilada 500 mL) e em seguida o reativo onde 50mL da solução era 

adicionado a 1,24mL de Hidrato de Hidrazina 100%, posteriormente acertando o pH 8,85. As 

amostras foram centrifugadas a 3.000 rpm por 10 minutos e em seguida, foram retirados 

100μl do sobrenadante, transferidos para novos microtubos, e adicionando-se 500μl do reativo 

preparado. Posteriormente, agitadas e incubadas em banho maria à 37ºC durante 20 minutos. 

As concentrações de lactato foram lidas em espectrofotômetro (Biospectro SP-22, Curitiba, 

Brasil) em comprimento de onda de 340nm (variável de controle, dados não apresentados).  

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados estão apresentados como média e desvio padrão da média. A normalidade e 

homogeneidade dos dados foram previamente avaliadas por meio dos testes de Shapiro-Wilk 

e Levene respectivamente. Comparações dos momentos inicial, 14 dias e 28 dias após a 

intervenção entre os grupos ou intragrupo foram feitas por meio do teste t, ANOVA one-way 

ou ANOVA para medidas repetidas, conforme o caso, com post hoc de Tuckey. Para as 

variáveis analisadas apenas nos momentos inicial e final foi utilizado o teste T dependente 

para comparações intragrupo.  Adotou-se nível de significância estatística de p < 0,05. As 

análises foram realizadas por meio do software GraphPad Instat 3.0 (GraphPad, San Diego, 

CA, USA). 
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Resumo 

Recentes estudos tem apontado para um potencial ergogênico de alimentos similar ao de 

suplementos desportivos. O presente estudo teve como objetivo investigar o potencial efeito 

ergogênico do suco de uva tinto integral sobre o desempenho de corredores recreacionais. 

Vinte e oito voluntários de ambos os sexos (39,8±8,5 anos; consumo de oxigênio de pico 

[VO2pico] de 43,2±8,5 ml/kg/min) foram randomizados em grupo que recebeu suco de uva 

(grupo suco de uva - GSU, n = 15; 10 ml/kg/min durante 28 dias) ou grupo que recebeu 

bebida controle isocalórica, isoglicídica e isovolumétrica (grupo controle – GC; n = 13). 

Foram realizados testes de tempo de exaustão, teste de limiar anaeróbio e da capacidade 

aeróbia, juntamente com a avaliação dos marcadores de estresse oxidativo, inflamação, 

resposta imunológica e dano muscular, realizados no início do estudo e 48 horas após o 

protocolo de suplementação. O GSU apresentou um aumento significativo (15,3%) no tempo 

de exaustão (p= 0,002), sem melhorias significativas no limiar anaeróbio (3,6%, p= 0,511) ou 

a capacidade aeróbica (2,2%; p = 0,605). Além disso, GSU mostrou aumentos significativos 

da capacidade antioxidante total (38,7%; p= 0,009), vitamina A (11,8%; p= 0,016) e ácido 

úrico (28,2%; p= 0,005), ao passo que a concentração plasmática de alfa-1-glicoproteína ácida 

diminuiu significativamente (20,2%; p= 0,006) a de proteína C-reativa ultrassensível 

permaneceu inalterada. Em contraste, não houve mudança significativa em qualquer uma 

dessas variáveis no GC. Conclui-se que a suplementação com suco de uva tinto apresenta 

efeito ergogênico em corredores recreacionais, promovendo o aumento do tempo até a 

exaustão, acompanhado pelo aumento da atividade antioxidante e uma possível redução nos 

marcadores inflamatórios. 

 

Palavras-chave: polifenois, alimento funcional, antioxidante, estresse oxidativo, inflamação, 

desempenho atlético 
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Abstract 

Recent studies have indicated that certain food products have ergogenic potential similar to 

that of sports supplements. The present study aimed to investigate the potential ergogenic 

effect of integral purple grape juice on the performance of recreational runners. Twenty eight 

volunteers of both genders (39.8 ± 8.5 years; peak oxygen consumption [VO2peak] of 43.2 ± 

8.5 mL/kg/min) were randomized into either a group that received grape juice (grape juice 

group – GJG, n=15; 10 mL/kg/min for 28 days) or a group that received an isocaloric, 

isoglycemic and isovolumetric control beverage (control group – CG, n=13). A time-to-

exhaustion exercise test, anaerobic threshold test and aerobic capacity test were performed, 

together with assessments of markers of oxidative stress, inflammation, immune response and 

muscle injury, performed at baseline and 48 hours after the supplementation protocol. The 

GJG showed a significant increase (15.3%) in running time-to-exhaustion (p=0.002) without 

significant improvements in either anaerobic threshold (3.6%; p=0.511) or aerobic capacity 

(2.2%; p=0.605). In addition, GJG exhibited significant increases in total antioxidant capacity 

(38.7%; p=0.009), vitamin A (11.8%; p=0.016) and uric acid (28.2%; p=0.005), whereas 

alpha-1-acid glycoprotein significantly decreased (20.2%; p=0.006) and high-sensitivity C-

reactive protein levels remained unchanged. In contrast, no significant changes occurred in 

any of these variables in the CG. Concluded that supplementation with purple grape juice 

shows an ergogenic effect in recreational runners by promoting increased time to exhaustion, 

accompanied by increased antioxidant activity and a possible reduction in inflammatory 

markers. 

 

Keywords: polyphenols, functional food, antioxidant, oxidative stress, inflammation, athletic 

performance 
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Introduction 

In recent years several studies have reported ergogenic effects in athletes using raw or 

processed food products (Nieman et al. 2012; Samaras et al. 2014). In most cases, the 

observed ergogenic effects include decreases in oxidative stress and in the inflammatory 

process (Howatson et al. 2010; Miranda-Vilela et al. 2009; Tartibian and Maleki 2012). 

Purple grapes and derivatives are recognized as food products with the highest 

antioxidant and anti-inflammatory activities (Dani et al. 2007). These properties have been 

demonstrated by their cardioprotective, neuroprotective, hepatoprotective and 

anticarcinogenic effects (Dani et al. 2008b; Georgiev et al. 2014; Toaldo et al. 2014), which 

are conferred by phenolic compounds, including anthocyanidins, catechins, quercetin and 

resveratrol, that possess high antioxidant and anti-inflammatory activities (Ali et al. 2010; 

Flamini et al. 2013). Among grape derivatives, the juice has received attention in recent years, 

with a worldwide production of approximately 12 million hectoliters (Lima et al. 2014). 

Meanwhile, intense training can result in impaired redox balance and inflammation 

(Kreher and Schwartz 2012; Yaegaki et al. 2008). Considering the antioxidant and anti-

inflammatory potential of purple grapes and derivatives, it is plausible to hypothesize that 

purple grape juice may have an ergogenic effect in athletes, as has been demonstrated for 

other food products. In fact, previous studies using animal models have shown that grape 

derived products improve redox balance (Belviranli et al. 2012; Dalla Corte et al. 2013; 

Veskouski et al. 2012) and decrease muscle injury caused by intense training (Minegishi et al. 

2011). In addition, physical performance was improved after the intake of red grape leaf 

extract (Minegishi et al. 2011), red wine (Dal-Ros et al. 2011), grape seed extract (Belviranli 

et al. 2012) and grape pomace extract (Veskoukis et al. 2012) in rats.  

However, only a few studies have investigated these effects in humans. A single study 

reported increased antioxidant capacity and reduced muscle injury followed by improved 
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muscle resistance and strength with the intake of grape extract in handball players (Lafay et 

al. 2009). Another study involving healthy non-athlete adults did not observe any 

improvements in peak oxygen consumption (VO2peak), time-to-exhaustion running and 

inflammation after the consumption of freeze-dried grapes (O'Connor et al. 2013). Similarly, 

Gonçalves et al. (2011) supplemented triathletes with organic grape juice (Vitis labrusca – 

Bordeaux), however what they observed were improvements in microvascular parameters, 

glucose homeostasis and antioxidant activity, which are markers associated to health and are 

not directly associated with the performance capacity in athletes. Therefore, studies on the 

ergogenic potential of grapes and derivatives in athletes are scarce, although some studies 

support the hypothesis that these effects may influence the physiological parameters involved 

in performance. In addition, each V. labrusca grapes variety presents a phenolic composition 

and bioactive properties peculiar. This evaluation and this profile are important to 

identification of nutritional content of beverages made from grape (Dani et al. 2007). 

To explain this gap, the present study aimed to investigate the effects of integral 

purple grape juice supplementation on oxidative stress, inflammation, immune response and 

muscle injury and whether possible improvements in these variables would result in higher 

performance in recreational runners. 

 

Materials and methods 

 

Subjects 

 The study was conducted with men and women who train and participate in an 

amateur way rustic run without being top athletes, but in order to improve personal 

performance. Twenty eight runners were randomly (www.randomizer.org) distributed in two 

groups: 15 were assigned to a group receiving grape juice (grape juice group – GJG; 42.7 ± 

8.1 years, 11 men), and 13 were assigned to a control group (CG; 36.3 ± 8.0 years, 11 men). 

../../../../www.randomizer.org
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The sample size was calculated as proposed by Eng (2003), considering a increase in serum 

antioxidant activity from 3.6 ± 0.2 mmol/L to 3.9 ± 0.4 mmol/L in response to integral purple 

grape juice supplementation – concord grape, Vitis labrusca (O'Byrne et al. 2002). A 

minimum of 13 subjects were assigned to each group, considering α error of 0.05 and 

statistical power of 0.90.  

 To participate of the study, volunteers should have at least one year of training with 

frequency of five training sessions per week (at least three sessions should be running) at least 

three months without interruption in the season and should be participating in competitions on 

a regular basis. The participants should not have any chronic degenerative diseases, not be a 

smoker and not make continued use of any medication. In addition, they should not have the 

habit of consuming red wine or purple grape juice regularly, along with any dietary 

supplements, vitamins or bioactive grape products (polyphenols). During the study athletes 

with musculotendinous injuries, those who changed their usual eating or physical training 

patterns, started drug therapy and those who did not consume the proper amounts of products 

provided during the study period were excluded from the study. 

 The study was approved by the Research Ethics Committee of the Lauro Wanderley 

University Hospital, Federal University of Paraiba under protocol nº 637299/14. The 

participants signed an Informed Consent form according to Resolution 466/12 of the National 

Health Council.  

  

Experimental design 

 As shown in Figure 1, after 48 hours without training and a 12 hours fasting period, 

the athletes were initially subjected to assessment of their nutritional and sleep status, blood 

collection for analysis of markers of oxidative stress, inflammation, immune response and 

muscle injury and performance tests. Subsequently, the groups started the supplementation 
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protocol for 28 days. On the 14
th

 day and 48 hours after the 28
th

 day of supplementation the 

volunteers were subjected to the same initial assessments, except for the performance tests, 

which were conducted only at the beginning and end of the study. 

 

Nutritional assessment 

Dietary intake was assessed by 24-hours dietary recalls administered three times for 

each individual, being twice during the week and once during the weekend. The average 

dietary intake was used to calculate the intake of nutrients using Avanutri Revolution 

software, version 4.0 (Avanutri®, Rio de Janeiro, Brazil). Body fat percent of was assessed 

according with protocol proposed by Jackson et al. (1980) for women and Jackson and 

Pollock (1978) for men, using a scientific plicometer (Cescorf, Porto Alegre, Brazil). 

 

Supplementation protocol 

 The study used whole purple grape juice from Brazil (Casa de Bento, Bento 

Gonçalves, Rio Grande do Sul) produced from grapes of the varieties Isabel, Bordeaux and 

Concord (Vitis labrusca). The quantification of juice phenolics was previously evaluated 

according to Rossi and Singleton (1965) to total phenolic compounds, to total monomeric 

anthocyanins using proposed by Lee et al. (2005) and antioxidant activity according to Brand-

Williams et al. (1995). 

 The GJG consumed 10 mL/kg/day of purple grape juice (O'Byrne et al. 2002) divided 

in doses prior to and immediately after training for 28 days. On the days without training the 

supplementation was consumed during meals. The CG received a carbohydrate based 

beverage (artificial grape flavor) with the same amount of calories, carbohydrates and volume 

as the grape juice, as proposed by McLeay et al. (2012) and Tsitsimpikou et al. (2013). 
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Anaerobic threshold and aerobic capacity 

In the week prior to and 24 hours after supplementation, the participants underwent a 

cardiopulmonary exercise test following the ramp protocol (Bruce et al. 1963) with 

incremental loads at every 3 minutes. Analysis of exhaled gases was performed using a 

Metalyzer 3B (Cortex, Leipzig, Germany) associated with an ErgoPC Elite computerized 

system (Micromed Biotecnologia®, Brasília, Brazil). A cardiologist performed the tests under 

controlled temperature and humidity. Peak functional capacity (VO2peak) and the point of 

respiratory compensation were considered indicative of the anaerobic threshold. 

 

Time-to-exhaustion running  

A time-to-exhaustion exercise test with constant speed, performed at the anaerobic 

threshold was conducted one week prior to the beginning of supplementation and at the end, 

always 48 hours after the cardiopulmonary exercise test. The test was performed on a 

treadmill (Movement LX 160 GII, São Paulo, Brazil) under controlled temperature and 

relative humidity. The test was interrupted when the runner exhibited an inability to follow 

the treadmill’s speed in addition to verbal confirmation by the athlete and a reference between 

19 and 20 on the Borg Rating of Perceived Exertion Scale (1982). The total run time was 

recorded. 

 

Oxidative stress 

Oxidative stress was measured through of the lipid peroxidation which was quantified 

by malondialdehyde (MDA) metabolic product. For this adopted the thiobarbituric acid 

reaction (TBARS) in the plasma according to method described by Ohkawa et al. (1979). In 

addition, total antioxidant capacity (TAC) was quantified in the plasma by measuring the 
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scavenging activity of the free radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl using the method 

described by Brand-Williams et al. (1995).  

The serum levels of vitamins A and E were measured using high-performance liquid 

chromatography (Dionex Ultimate 3000; Thermo Scientific, Massachusetts, USA) at 325 nm 

for the quantification of vitamin A (retinol) and 295 nm for the quantification of vitamin E (α-

tocopherol).  

The serum level of uric acid was measured by the Trinder’s glucose oxidase method 

using a specific commercial kit (Labtest, Minas Gerais, Brazil) in an automated analyzer 

(LabMax 240 Premium; Labtest, Minas Gerais, Brazil) according to the manufacturer 

instructions.  

 

Inflammation 

The plasma concentrations of high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) and alpha-

1-acid glycoprotein (AGP) were quantified by immunoturbidimetry using specific commercial 

kits (Labtest, Minas Gerais, Brazil) and an automatic analyzer (LabMax 240 Premium; 

Labtest, Minas Gerais, Brazil) according to the manufacturer instructions.  

 

Immune response  

Total leukocytes were quantified in EDTA whole blood samples and were 

differentiated into monocytes, lymphocytes, and neutrophils by electronic cell counting using 

an automated hematology analyzer (Cell Dyn 3500; Abbott, Wielkopolskie, Poland) 

according to the manufacturer instructions.  
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Muscle injury 

The plasma level of creatine kinase (CK) was measured using catalytic activity 

method and concentrations of lactate dehydrogenase (LDH) using the pyruvate-lactate 

method, both with specific commercial kits (Labtest, Minas Gerais, Brazil) in an automated 

analyzer (LabMax 240 Premium; Labtest, Minas Gerais, Brazil) according to the 

manufacturer  instructions. 

 

Statistical analysis 

Data are presented as means ± standard deviations. Normality and homogeneity were 

evaluated using the Shapiro-Wilk test and Levene test respectively. Data were analyzed using 

Student t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) or repeated measures ANOVA, with 

Tukey post-hoc test, as appropriate. Values of p < 0.05 were considered statistically 

significant. The software GraphPad Instat 3.0 (San Diego, CA, USA) was used. 

 

Results 

Quantification of grape juice phenolics  

 The polyphenols were quantified in grape juice and found 1.82 g.L
-1 

of the total 

phenolic compounds found 52.58 mg.L
-1

 of the total monomeric anthocyanins and found 1.16 

µMol EAG mL
-1 

of the antioxidant activity.  

 

Study group characterization 

The baseline characteristics of the groups are shown in Table 1. The aerobic capacity 

of these athletes was classified as good for health purposes (ACSM 2000). However, the 

capacity was rated as average for competitive purposes. Therefore, they were classified as 

recreational athletes. The results of the anaerobic threshold test and the time-to-exhaustion 
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exercise test, in addition to most of the variables evaluated, including running experience, 

weekly training load and all physiological variables were similar between the groups. 

However, the number of hours of sleep was different between the two groups and was higher 

in the CG. All athletes practiced running at least three times a week, complemented by other 

activities, including functional training, weight lifting or cycling.  

 

Nutritional assessement 

During the 28 days of study the GJG had an average consumption of 32.4±11.4 

kcal/kg/day being 4.5±1.5 g/kg/day carbohydrate, 1.4±0.5g/kg/day proteins and 1.0±0.5 

g/kg/day lipids, while CG consumed 40.9±16.6 kcal/kg/day being 5.5±2.7 g/kg/day 

carbohydrate, 1.6±0.8 g/kg/day proteins and 1.2±0.4 g/kg/day lipids. This food consumption 

of the groups was similar with regard to the intake of calories and macronutrients, as well as 

for micronutrients coming from the diet. Considering the reference values proposed by the 

International Society of Sports Nutrition (Kreider et al. 2010), runners in both groups 

consumed a low-calorie diet. The GJG consumed a hypoglycemic diet, whereas the CG 

consumed a hyperlipidic diet. Both groups presented low intake of vitamins A and E, 

selenium and copper. During the intervention, the groups did not change their eating habits. In 

addition, body weight to GJG (67.9±12 vs 68.3±12 kg; p=0.20) and to CG (77.5±14 vs 

77.0±14 kg; p=0.36) did not change during the intervention period. Fat percentage to GJG 

(21.2±7.8 vs 21.0±8.1; p=0.25) and to CG (20.0±9.1 vs 20.6±8.9; p=0.24) also remained 

unchanged. 

 

Anaerobic threshold, aerobic capacity and time-to-exhaustion 

Supplementation with grape juice significantly increased the time-to-exhaustion 

running by 15.3% in the GJG, whereas the CG showed a small and no significant decrease of 
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2.2%. The absolute values during pre- and post-supplementation are shown in Table 2. The 

improved performance of the GJG was accompanied by a minor and no significant increase of 

3.6% in the anaerobic threshold, whereas CG showed a small and no significant decrease of 

1.6%. The peak aerobic capacity did not change significantly after 28 days of 

supplementation, with only a minor increase observed in both groups (table 2). 

 

Oxidative stress 

The MDA data indicated that grape juice supplementation did not prevent lipid 

peroxidation in athletes as shown in Figure 2. Similarly, the CG showed no significant 

differences between the pre- and post-intervention periods. In contrast, of the four variables 

associated with antioxidant activity, three variables were significantly improved with grape 

juice supplementation, which were not observed in the CG (Figure 3). The TAC in the GJG 

increased by 38% on the 28
th

 day, compared with the pre-intervention period (Figure 3, panel 

D), accompanied by a 12% increase in the serum levels of vitamin A (Figure 3, panel A). In 

addition, the serum levels of uric acid significantly increased by 23% on the 14
th

 day and 

remained at this level until the 28
th

 day, compared with the pre-intervention period (Figure 3, 

panel C). The serum levels of vitamin E remained unchanged throughout the study period in 

both groups (Figure 3, panel B). 

 

Inflammation 

Grape juice supplementation promoted a marked decrease in the serum level of the 

inflammatory marker AGP to GJG by 13% on the 14
th

 day and by 20% on the 28
th

 day of 

supplementation, compared with the beginning of nutritional intervention (Figure 4, panel A). 

In contrast, hs-CRP levels remained unchanged in response to supplementation (Figure 4, 
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panel B). The levels of all inflammatory markers remained unchanged in the CG during the 

study period. 

 

Immune response and muscle injury 

Serum counts of leukocytes, monocytes, lymphocytes and neutrophils remained 

unchanged at post-intervention moment in both groups, as shown in Table 3. Similarly, the 

activity of enzymes involved in muscle damage (CK and LDH) remained unchanged at 14
th

 

and 28
th

 days compared with the pre-intervention period in both groups as observed in Table 

3. 

 

Discussion 

This study demonstrated that daily supplementation with purple grape juice at 10 

mL/kg for 28 days significantly improved performance in recreational runners, followed by 

increases in total antioxidant capacity, vitamin A and uric acid and a possible decrease in 

inflammation.   

The varieties of grapes used in juice are widely produced in the country where this 

study was conducted, and therefore the most widely consumed by this population. The results 

of the composition of phenolic content found in our study were quite different from previous 

studies. While we found 1.82 g/ L, Gonçalves et al. (2011) found 5.32 g/ L. What accounts for 

this difference is that Gonçalves et al. (2011) analyzed the organic juice, while we evaluated 

the phenolic content of the integral juice. Corroborating this explanation, O'Byrne et al. 

(2002) also evaluated the integral juice and found different values, but much closer to our 

results (0.56 g/ L). 

The main finding of this study was the capacity of grape juice to increase time-to-

exhaustion running. It should be noted that the magnitude of the increase in performance of 
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up to 15% was much higher than previously reported for most food products tested. Other 

studies have reported an increase of 5% in the running speed of recreational athletes after the 

consumption of sugar beet (Murphy et al. 2012), a 24.9% increase in time-to-exhaustion and a 

10% increase in VO2peak in recreational runners after the consumption of peppermint 

(Meamarbashi and Rajabi 2013) and a 1.9% increase in the speed of female runners after the 

consumption of blackcurrant juice (Braakhuis et al. 2013). Therefore, our data suggest the 

inclusion of grape juice as a potential ergogenic food product for athletes. 

The consistency of our data is enhanced by the specificity of the test used, time-to-

exhaustion, which is the determining variable for performance in street running. This protocol 

has been the one most used by researchers to evaluate specific performance in endurance 

runners (Lunn et al. 2012; Meamarbashi and Rajabi 2013; Peschek et al. 2014) and cyclists 

(Kalpana et al. 2013; Muggeridge et al. 2014; Pritchett and Pritchett 2012). 

Interestingly, the improvement in performance in this particular test was not 

accompanied by a significant increase in anaerobic threshold. However, the improvement of 

3.6% in this test in the GJG represents an estimated additional 160 meters traveled in a 30-

minute run, considering that runners can remain at their anaerobic threshold speed for 

approximately 30 minutes. In contrast, the CG showed a decrease of 1.6%, which would 

correspond to 95 meters less for the same event. In terms of athletic performance, these data 

represent a large competitive “window” in the placement of athletes in a runner competition.  

Historically, the antioxidant effect has been attributed to the polyphenolic compounds 

present in grape juice (Lippi et al. 2010; Renaud and De Lorgeril 1992). However, our data 

suggest that the increase in TAC may have been aided by the increase in the serum levels of 

uric acid. Uric acid is a major antioxidant in plasma and functions as a scavenger of peroxyl 

and hydroxyl radicals (Fabbrini et al. 2014). These results corroborate to Gonçalves et al. 

(2011), who observed a 33% increase in the serum levels of uric acid in male triathletes after 
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ingestion of 300 mL/day of organic purple grape juice for 20 days. In this respect, the strong 

correlation observed between the levels of uric acid and the antioxidant activity in plasma was 

considered one of the beneficial effects of the consumption of apple juice in healthy adults 

(Godycki-Cwirko et al. 2010). 

In addition, among the two antioxidant vitamins analyzed, only vitamin A 

significantly increased after supplementation. This result is corroborated by Choi et al. (2012), 

who reported significant increases in the levels of total vitamin A and retinol after grape seed 

extract supplementation in rats. The unchanged levels of vitamin E in our study corroborate 

the results of O'Byrne et al. (2002), who supplemented the same daily dose of grape juice for 

two weeks. In contrast, Lafay et al. (2009) reported that grape extract supplementation 

increased serum vitamin E levels in athletes. 

Interestingly, AGP analysis indicated a significant reduction in systemic inflammation 

in athletes, whereas hs-CRP levels remained unchanged. Systemic inflammation has been 

considered as one of the most important physiological stress markers in athletes (Kreher and 

Schwartz 2012; Rogero et al. 2005; Smith 2000), considering that this process is involved in 

the etiology of overtraining (Carfagno and Hendrix 2014; Smith 2000). All of the studies 

conducted to date have used cytokines and hs-CRP as inflammatory markers. However, recent 

studies have considered AGP to be an effective marker of systemic inflammation, strongly 

associated with cytokines and a better diagnostic marker than hs-CRP because, although hs-

CRP has a faster response (1 to 2 days), AGP levels remain elevated for longer periods (5 to 6 

days) (Ayoya et al. 2010; Fournier et al. 2000). Furthermore, AGP has been used as a 

diagnostic marker of systemic inflammation in cardiometabolic diseases (Piccirillo et al. 

2004; Toscano et al. 2014).   

 These differences can be explained by the fact that hs-CRP levels decreased during the 

supplementation period. Therefore, the AGP behavior observed in the present study suggests 
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a reduction in systemic inflammation in the athletes. Notwithstanding the above, the 

evaluation of pro- and anti-inflammatory cytokines is necessary to confirm these effects and it 

is prudent before to suggest the potential reduction in inflammation as the beneficial effect of 

grape juice supplementation in athletes. 

 While the findings related to the reduction of oxidative stress and inflammation can be 

explained similarly to previous studies in which these effects were found in cardiometabolic 

diseases (i.e. antioxidant and anti-inflammatory action of the polyphenols), the mechanisms 

by which grape juice promoted performance improvement are still not investigated. The most 

plausible explanation is that the improvement of redox state and inflammatory status can have 

contributed to better recovery between daily training sessions. But only daily analysis (pre 

and post exercises) assessing the acute responses to sessions training could confirm this 

possibility. 

 Taken together, this study showed that a supplementation protocol with grape juice for 

28 days resulted in increased performance in the time-to-exhaustion test, followed by 

increased antioxidant activity and a possible reduction in systemic inflammation in 

recreational runners. Although Gonçalves et al. (2011) have tested the effect of grape juice in 

athletes, these authors evaluated only cardiometabolic parameters related to health but no one 

variables related to the performance was evaluated. So this is the first study in which the 

sports ergogenic effect is attributed to the full purple grape juice.  

 The practical implication of this study involves the indication of grape juice as a food 

product with ergogenic properties for recreational athletes. Therefore, grape juice is an 

attractive alternative for athletes seeking improved sports performance but who want to avoid 

the use of dietary supplements owing to the controversies on their efficacy and safety (Silva et 

al. 2014). This effect was detected with the use of 10 mL/ kg / day, which can be regarded as 

high compared to other studies with doses ranging from 100 mL/ day to 480 mL/ day (Castilla 
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et al. 2006; Cho et al. 2015). For dose used in the study, five of the fifteen athletes reported 

mild gastrointestinal discomfort in the first, second or third day, however these symptoms 

disappeared after this period. Furthermore, no hepatic or renal events were detected, 

according markers used in this study and no athlete complained of the doses administered. On 

the other hand, the cost of full purple grape juice is high compared to other types of juices or 

fruit so that the effectiveness of lower doses still deserves to be tested. The continued use of 

the juice with lower doses deserves to be investigated with view to future proposals for 

insertion of purple grape juice in the daily dietary habits of the athletes. 

 Future prospects include the performance of studies involving high-performance 

athletes because the results presented herein are valid only for recreational athletes. In 

addition, further studies on cytokines should be conducted to elucidate the anti-inflammatory 

role of grape juice.  
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Figure 1. Design of the experimental study 
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Figure 2. Effects of red grape juice on serum concentrations of MDA. Data are expressed as 

the mean±SD. * indicates a difference (p<0.05) in relation to the 14th day; # indicates a 

difference (p<0.05) in relation to baseline (repeated measures ANOVA and one-way 

ANOVA).  
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Figure 3. Effects of red grape juice on serum concentrations of vitamins A and E, uric acid 

and total antioxidant capacity. Data are expressed as the mean±SD. * indicates a difference 

(p<0.05) in relation to the 14th day; # indicates a difference (p<0.05) in relation to baseline 

(repeated measures ANOVA and one-way ANOVA). 
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Figure 4. Effects of red grape juice on serum concentrations of proteins AGP and hs-CRP. 

Data are expressed as the mean±SD. * indicates a difference (p<0.05) in relation to the 14th 

day; # indicates a difference (p<0.05) in relation to baseline (repeated measures ANOVA and 

one-way ANOVA). 
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Table 1 - Baseline characteristics of the groups. 

 
Grape Juice 

(n=15) 
Control 

(n=13) 
P 

Age (years) 42.7±8.1 36.3±8.0 0.05 

Gender (M/ F) 11/ 04 11/ 02  

BMI (kg/m²) 24.1±3.8 25.3±3.4 0.40 

Body Fat (%) 21.0±7.7 20.3±9.2 0.72 

RHR (bpm) 57.1±8.3 59.5±7.8 0.50 

VO2peak (mL/kg/min) 45.0±8.1 48.8±10.0 0.43 

TAn (km/h) 10.6±2.3 11.8±2.1 0.32 

Exhaustion time (minutes) 89.1±49.9 69.0±34.0 0.34 

Training (years) 7.4±7.8 4.5±4.8 0.28 

Training frequency (day/weeks) 4.4±0.9 4.3±1.1 0.79 

Training time (minutes/session) 77.9±23.9 78.3±38.1 0.96 

Training volume (km/weeks) 48.1±16.8 52.5±35.2 0.67 

Complementary activity (minutes/weeks) 167.3±76.6 191.4±87.8 0.54 

Work (hours/day) 7.1±2.8 8.9±3.3 0.13 

Sleep (hours/weeks) 7.5±1.4 8.8±1.2 0.01* 

ESS-BR 4.4±2.5 4.3±3.2 0.98 

MDA (µM) 3.8±1.3 4.3±1.0 0.79 

TAC (%) 22.5±5.5 24.5±7.9 0.48 

Vitamin A (µg/dL) 35.5±3.2 34.5±4.8 0.64 

Vitamin E (µg/dL) 10.3±1.6 8.4±1.7 0.05 

Uric acid (mg/dL) 3.9±1.6 4.4±1.5 0.45 

hs-CRP (mg/dL) 1.83±1.0 1.61±0.9 0.58 

AGP (mg/dL) 77.2±17.5 64.9±15.8 0.07 

Leukocytes (mm³) 5813±711 5475±619 0.24 

Monocytes (mm³) 324±78 316±62 0.80 

Lymphocytes (mm³) 1950±454 1804±685 0.54 

Neutrophils (mm³) 3254±828 3254±511 0.99 

CK (U/L) 133±93 136±74 0.93 

LDH (U/L) 203±56 250±92 0.14 

Data are expressed as the mean±SD. BMI – body mass index; RHR - resting heart rate; 

TAn – Anaerobic Threshold; ESS-BR – Epworth Sleepiness Scale – Brazil (Bertolazi et al. 

2010); MDA – malondialdehyde; TAC – total antioxidant capacity; hs-CRP – high-

sensitivity C-Reactive Protein; AGP – α1-Acid glycoprotein; CK – creatine kinase; LDH – 

lactate dehydrogenase. * indicates a difference (p<0.05) when comparing the groups using 

unpaired t test. 
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Table 2 - Effects of red grape juice on physical performance tests. 

 Initial 28 days ∆ percentage (%) 

Exhaustion test (min)    

 GJG 89.1±49.9 101.9±56.0
#
 ↑15.3±9.2 

 CG 69.0±34.0 68.2±33.2 ↓2.2±23.9 

Anaerobic Threshold (km/h)    

 GJG 10.6±2.3 11.0±2.4 ↑3.6±14.6 

 CG 11.8±2.1 11.6±2.8 ↓1.6±19.6 

VO2peak (mL/kg/min)    

 GJG 45.0±8.1 45.9±8.8 ↑2.2±11.9 

 CG 48.8±10.0 49.9±10.9 ↑2.3±9.0 

Data are expressed as the mean±SD. # indicates a difference (p<0.05) compared to baseline 

values (paired t test and unpaired t test). 
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Table 3 - Effects of red grape juice on immunocompetence markers and muscle damage 

enzymes. 

 Initial 14 days 28 days P 

Leukocytes (mm³)     

 GJG 5813±711 - 6025±1080 0.50 

 CG 5475±619 - 5295±1207 0.65 

Monocytes (mm³)     

 GJG 324±78 - 319±70 0.84 

 CG 316±62 - 310±69 0.72 

Lymphocytes (mm³)     

 GJG 1950±454 - 1956±423 0.95 

 CG 1804±685 - 1763±585 0.74 

Neutrophils (mm³)     

 GJG 3254±828 - 3436±843 0.51 

 CG 3254±511 - 2963±894 0.44 

CK (U/L)     

 GJG 133±93 125±74 148±93 0.53 

 CG 136±74 153±71 196±120 0.11 

LDH (U/L)     

 GJG 203±56 213±69 260±138 0.14 

 CG 250±92 255±53 277±75 0.46 

Data are expressed as the mean±SD. Data were tested using repeated measures ANOVA, 

one-way ANOVA and dependent t test; p<0.05 indicates a significant difference. 
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APÊNDICE B – OUTROS RESULTADOS 

 

 

 

Tabela 1 - Efeitos do suco de uva tinto sobre o estado psicométrico e o estado de 

sonolência/descanso dos corredores. 

 Inicial 14 dias 28 dias P 

PTH     

 GSU 89,5±12,0 90,2±12,9 92,6±15,9 0,67 

 GC 96,5±13,0 96,6±11,8 93,2±10,8 0,64 

EDT     

 GSU 0,77±0,9 0,54±0,8 0,77±1,9 0,87 

 GC 1,50±1,9 1,50±1,8 1,08±1,0 0,52 

ESE-BR     

 GSU 4,4±2,5 4,0±3,3 4,2±3,0 0,51 

 GC 4,3±3,2 4,9±4,1 5,0±4,5 0,56 

DDS (horas)     

 GSU 6,9±1,1 6,8±0,9 6,4±1,6 0,28 

 GC 7,8±1,2 8,0±1,7 7,6±1,2 0,36 

FDS (horas)     

 GSU 8,0±1,9 8,2±1,7 7,8±2,0 0,68 

 GC 9,7±1,8
$
 10,4±2,0* 9,4±1,8* 0,15 

Os dados estão expressos em média±desvio padrão. Os dados foram testados em ANOVA 

para medidas repetidas, ANOVA one way e teste t dependente; ($) indica diferença no 

momento basal entre os grupos (p <0,05). (*) indica diferença entre grupos no mesmo 

momento. PTH; Perturbação Total de Humor; EDT: escala de desajuste ao treino; ESE-BR: 

Escala de Sonolência de Epworth; DDS: dias de semana; FDS: final de semana.
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Tabela 2 - Efeitos do suco de uva tinto sobre a atividade nervosa autonômica cardíaca de 

corredores. 

 Inicial 14 dias 28 dias P 

LF (ms²)     

 GSU 1377±1301 1520±790 1334±1146 0,92 

 GC 1348±1202 1577±1256 1773±1287 0,70 

HF (ms²)     

 GSU 692±772 746±338 841±799 0,88 

 GC 1107±802 764±436 1099±813 0,29 

LF/HF     

 GSU 2,5±1,7 1,9±1,1 2,0±0,9 0,49 

 GC 1,7±1,0 1,9±0,8 1,8±1,2 0,89 

Os dados estão espressos em média±desvio padrão.  Os dados foram testados em ANOVA 

para medidas repetidas, ANOVA one way e teste t dependente; diferença significativa (p 

<0,05). LF: low frequency; HF: high frequency; LF/HF: low frequency/ high frequency. 
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Tabela 3 - Efeitos do suco de uva tinto sobre os marcadores hepáticos e renais de 

corredores. 

 Inicial 14 dias 28 dias P 

AST (U/L)     

 GSU 24,6±8,7 28,3±5,7 28,8±5,9 0,27 

 GC 31,5±10,3 31,7±3,3 34,0±7,7 0,48 

ALT (U/L)     

 GSU 14,1±5,1 13,5±2,9 12,3±2,8 0,40 

 GC 16,2±7,6 17,2±9,2 19,4±9,9 0,28 

Creatinina (mg/dL)     

 GSU 0,75±0,08 0,77±0,07 0,77±0,09 0,56 

 GC 0,76±0,12 0,80±0,13 0,79±0,14 0,42 

Ureia (mg/dL)     

 GSU 23,8±8,3 23,5±7,6 26,2±5,9 0,27 

 GC 22,7±8,4 24,6±8,3 26,8±8,7 0,43 

Os dados estão espressos em média±desvio padrão. Os dados foram testados em ANOVA 

para medidas repetidas, ANOVA one way e teste t dependente; diferença significativa (p 

<0,05); AST: aspartato amino transferase; ALT: alanina aminotransferase. 
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Tabela 4 - Efeitos do suco de uva tinto sobre a glicose de jejum e perfil lipídico de 

corredores. 

 Inicial 14 dias 28 dias P 

Glicose (mg/dL)     

 GSU 84,9±15,1 83,5±15,9 86,0±11,2 0,81 

 GC 83,3±8,4 81,5±10,8 84,0±12,0 0,57 

Colesterol Total (mg/dL)     

 GSU 180±21 168±28 172±17 0,27 

 GC 167±17
$
 170±20 170±26 0,84 

Triglicerídeos (mg/dL)     

 GSU 99,9±24,6 98,6±40,4 110,9±46,1 0,47 

 GC 98,8±33,2 115,8±53,5 105,7±45,5 0,17 

HDL-c (mg/dL)     

 GSU 46,4±11,5 50,8±11,2 53,0±9,0 0,10 

 GC 48,4±6,3 47,0±9,6 47,3±9,7 0,84 

LDL-c (mg/dL)     

 GSU 115±25
$
 100±22 99±18 0,11 

 GC 98±14 99±23 100±20 0,93 

VLDL-c (mg/dL)     

 GSU 20,0±5,0 19,7±8,2 22,1±9,2 0,49 

 GC 20,0±6,6 23,1±10,8 21,2±9,1 0,20 

Os dados estão espressos em média±desvio padrão. Os dados foram testados em ANOVA 

para medidas repetidas, ANOVA one way e teste t dependente; ($) indica diferença no 

momento basal entre os grupos (p <0,05). AST: aspartato amino transferase; ALT: alanina 

aminotransferase; HDL-c: high density lipoprotein cholesterol; LDL-c: low density 

lipoprotein cholesterol; VLDL-c: very low density lipoprotein cholesterol. 
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Figura 1 - Efeitos do suco de uva tinto sobre as concentrações séricas de nitrito em 

corredores. Os dados estão expressos em média±desvio padrão. Os dados foram testados em 

ANOVA para medidas repetidas e ANOVA one way; * indica diferença significativa 

(p<0,05) do momento inicial para o 14º dia. 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO 

 

TERMO DE COMPROMISSO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

O presente estudo intitula-se “Efeitos da suplementação de vinho tinto e suco de uva sobre a imunocompetência, estresse 

oxidativo, inflamação e estado de overreaching/overtraining em corredores recreacionais”.  O objetivo desta pesquisa é investigar os 

efeitos da suplementação aguda e crônica de vinho tinto e suco de uva tinto sobre a imunocompetência, estresse oxidativo, inflamação e 

estado de overreaching/ overtraining em corredores recreacionais, e como o estado fisiológico e nutricional prévio exercem influência sobre 

os efeitos deste alimento nas variáveis que serão investigadas. Está sendo desenvolvida por Lydiane Tavares Toscano mestranda do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Nutrição – Nutrição Clínica – UFPB, sob a orientação da Prof. Dr. Alexandre Sérgio Silva. 

Serão aplicados questionários socioeconômico, de avaliação psicológica (Profile Of Moods States - POMS) e questões referentes 

ao treino/ descanso/alimentação. A avaliação do consumo alimentar será realizada através de um questionário (Recordatório 24h) e pelo 

Questionário de frequência de consumo de antioxidantes, aplicados por um pesquisador devidamente treinado, para isso serão necessárias 

três visitas. Também serão realizadas: avaliação física (peso corporal, estatura e dobras cutâneas), variabilidade da frequência cardíaca 

(através de um cardiofrequencímetro), coleta de sangue em jejum 12h para avaliação dos marcadores inflamatórios (Proteína C Reativa 

ultrasensível_PCR-us e α-glicoproteína), de estresse oxidativo (malondialdeído-MDA), de dano muscular (creatina kinase-CK, lactato 

desidrogenase-LDH e lactato), perfil lipídico (colesterol total e frações; triglicerídeos), glicêmico (glicemia de jejum), função renal 

(creatinina e ureia) e função hepática (transaminase glutâmica oxalacética – TGO e transaminase glutâmica pirúvica – TGP). Os atletas serão 

suplementados com vinho tinto (3ml/kg de peso corporal por dia), suco de uva (10ml/kg de peso corporal por dia) ou controle (isocalórico) 

em dois momentos: agudamente (durante e após o treino para suco de uva e pré e pós treino para vinho - em um único dia) e cronicamente 

(duas doses diárias – pré e pós treino para suco de uva e ao dormir para o vinho - durante quatro semanas). 

Solicitamos sua colaboração para participação dos procedimentos necessários para a pesquisa e disponibilidade para os execução 

dos protocolos. Estes procedimentos não trarão riscos previsíveis para os participantes, tendo como benefícios o acompanhamento dos 

aspectos fisiológico, psicológico, nutricional e demográfico dos corredores recreacionais da cidade de João Pessoa-PB, além de trazer 

estratégias nutricionais custo-benefício, a partir de alimentos com potencial ergogênico que possam otimizar o desempenho físico desses 

atletas nos treinos e competições. 

Os dados serão utilizados apenas para fins acadêmicos. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome e da entidade que 

representa será mantido em sigilo. Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) não é obrigado (a) a 

fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador (a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver 

a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. O pesquisador estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu consentimento para participar da pesquisa. 

Estou ciente que receberei uma cópia desse documento. 

 

 

Atenciosamente, 

_______________________________                               ________________________________            

          Lydiane Tavares Toscano                          Assinatura do Participante 

         (Pesquisador responsável)                                         

 

Contato do Pesquisadores Responsável: Lydiane Tavares Toscano 

Telefone: (83) 8879-2920 – E-mail: lyditavares@hotmail.com 

Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley:  

Campus I , S/N - Cidade universitária - João Pessoa-PB CEP: 58050-000  

Telefone: (83) 3216-7042; e-mail: hulw@hulw.ufpb.br 
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APÊNDICE D – RECORDATÓRIO ALIMENTAR DE 24 HORAS 

 

RECORDATÓRIO ALIMENTAR DE 24 HORAS 
                                      1°(   )   2°(   ) 3°(   )    

Nome:__________________________________________________ ____________ Idade:_____________ 

Data: ______  /______  /_____ 

Refeição/horário Preparação e/ou alimentos Medida caseira 
Quantidades 

(gramas/ml) 
Observações 

 

Desjejum 

 

 

Lanche 

 

 

 

Almoço 

 

 

Lanche 

 

 

 

Jantar 

 

 

Colação 

 

 

 

Suplementação 

 

 

 



106 

 

 

APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO DE DESCONFORTO GASTROINTESTINAL 

 

 

1. Nessas duas semanas teve episódios de dor abdominal e desconforto intestinal? 

(   ) não  (     )algumas vezes (poucas) (    )frequentemente      (     ) muitas vezes 

Se sim, em momentos específicos como: 

1.1 logo após consumir a suplementação 

1.2 durante o treino (devido a suplementação pré-treino) 

1.3 logo após algum tempo de suplementação 

 

2. Durante esse período, percebeu que o seu intestino passou a funcionar menos ou mais 

frequente do que o usual? 

(    ) sim _____________    (    ) não 

 

3. Por vezes sente o estômago inchado (distensão abdominal)? 

(    ) sim                        (    ) não 

 

4. Nesse período você teve alguma diarreia, obstipação (prisão de ventre) ou gases? 

(    ) sim________________              (    ) não 

 

OUTRAS OBSERVAÇÕES: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F – SÚMULA DE SUPLEMENTAÇÃO 
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APÊNDICE G – SÚMULA DE MONITORAÇÃO DOS TREINOS 
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ANEXOS 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO PROFILE OF MOOD STATES (POMS) 
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ANEXO C - ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH (ESE-BR) 
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ANEXO D – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO ESTADO DE ESTRESSE E 

RECUPERAÇÃO (RESTQ-SPORT) 
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ANEXO E - ESCALA DE PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO DE BORG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


