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É a capacidade de um grupo muscular para realizar

contrações repetidas contra uma carga ou para sustentar

uma contração (isométrica) por um longo período de

tempo

Endurance:



Ou seja, são atividades aeróbicas 

como pedalar, nadar, correr etc...



Ultimamente temos visto cada vez mais pessoas

praticarem tais atividades, muitas vezes almejando provas

mais extenuantes como maratonas, longões de ciclismo

Nos esportes de longa duração como maratona, ciclismo, triatlo, entre outros, o corpo

utiliza como fonte principal de energia as vias glicídicas e lipídicas. Por isso, é

fundamental o ajuste dietético mantendo o equilíbrio não apenas dos macro, mais

também dos micronutrientes para que esses esportistas não tenham um déficit

nutricional (Solominos et al., 2017)



Objetivos nutricionais específicos para o Atleta

❖ Retardar a fadiga

❖ Melhorar a performance

❖ Otimizar os depósitos de energia e força

❖ Estimular (em alguns casos) o anabolismo muscular

❖ Reduzir ou reparar as lesões musculares

❖ Promover a recuperação muscular

❖ Melhorar a saúde geral do atleta

❖ Repor os eletrólitos
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Glicólise

Sistema aeróbico 

Ø Ocorre na mitocôndria

Ø Necessitam de oxigênio

Ø Processo lento

Ø Produz muita energia

Sistema anaeróbico 

Ø Ocorre no citoplasma

Ø Não necessitam de oxigênio

Ø Processo rápido

Ø Produz pouca energia



Fosforilação oxidativa

Formação de ATP na cadeia transportadora 

de elétrons na presença de O2



Conceitos

Radical livre: Qualquer espécie química capaz de existir independentemente

e que contenha um ou mais elétrons

Espécie reativa de Oxigênio ou Nitrogênio (ERON): Qualquer espécie

derivada de Oxigênio ou Nitrogênio, incluindo radicais livres, que são

agentes oxidantes ou facilmente convertidos em radicais livres

Estresse Oxidativo: Desequilíbrio entre a formação e remoção dos radicais

livres do organismo decorrente da diminuição de antioxidantes endógenos

e/ou aumento da geração de radicais livres e/ou ERON

Antioxidante: São substâncias que neutralizam os radicais livres reduzindo-

os pela adição de um elétron do íon hidrogênio



• Situações fisiológicas:

• Estresse oxida vo:



Principais radicais livres: 

➢ Superóxido (O-
2)

➢ Peróxido de Hidrogênio (H2O2)

➢ Radical Hidroxila (OH)



Relação entre estresse oxidativo e patologias

O estresse oxidativo está envolvido em diversas patologias humanas:

➢ Câncer

➢ Mal de Parkinson

➢ Aterosclerose

➢ Artrite Reumatóide



Exercício X Antioxidantes

Exercício moderado pode proteger o organismo

dos efeitos deletérios dos radicais livres

Aumenta a capacidade antioxidante celular



O estresse mecânico induzido durante o exercício físico é

um dosprincipaisresponsáveispelodanomuscular

Atletas profissionais de alto rendimento são submetidos a

uma rotina anual de treinose competiçõesintercaladascom

períodosderepousonem sempreadequados



Aumentando assim, o risco de desenvolvimento de lesões

musculareseafastamentos



Cada sessão de treinos resulta em diferentes graus de

microtraumas no tecido muscular, que em algumas vezes pode

progredir para lesões subclínicas quando o atleta está exposto a

treinosexaustivos

Na prática esportiva está cada vez mais comum a utilização de

Biomarcadores sanguíneos para individualização das cargas de

treino ou períodosde descanso com o intuito de prevenir lesões



v CREATINOCINASE (CK)

v DESIDROGENASE LÁCTICA (DHL)

v ASPARTATO AMINOTRANSFERASE (AST)

v MIOGLOBINA

v TIROSINA

v 3-METILHISTIDINA

Biomarcadores de dano ou desgaste muscular





Exercício e Sistema Imune
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Biomarcadores de estresse metabólico

➢ Ácido úrico

➢ Ácido ascórbico

➢ Glutamina

➢ Albumina

➢ Vitamina C

➢ Vitamina E

➢ Glutationa Reduzida e peroxidase

➢ Catalase



Exercício e produção de ERON: 

➢ Cadeia transportadora de elétrons

➢ Catabolismo de ATP

➢ Leucocitose

➢ Metabolismo das catecolaminas

➢ Comprometimento de enzimas antioxidantes

➢ Acidose



“Se o atleta consome uma dieta balanceada, não há 

evidências que suportem a necessidade de 

suplementação com nutrientes antioxidantes.”

Suplementação Antioxidante



Também conhecido como tocoferol, é um dos mais

poderosos antioxidantes do nosso organismo

Vitamina E

Excelente agente atuante na recuperação muscular



Vitamina E

Reduz a liberação das enzimas Creatina Quinase, lactato

desidrogenase, que são marcadores de lesão



Vitamina E



Vitamina E

Recomendações



Vitamina C

❖ Aumenta a defesa contra vírus e bactérias

❖Melhora a velocidade de cicatrização

❖ Aumenta a síntese de colágeno

❖Melhora o desempenho físico

❖Melhora o desempenho mental

❖Melhora a tolerância ao estresse

❖ Antioxidante hidrossolúvel

❖ Absorção de ferro



Vitamina C
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Vitamina C



Estabilidade das vitaminas

Legenda: * Perdas máximas

E: estável

I: instável
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Zinco

Principais atuações antioxidantes:

➢ Componente de várias enzimas tais como:

• Lactato desidrogenase

• Anidrase carbônica

• Fosfatase alcalina

• Superóxido dismutase

• Piruvato carboxilase

➢ Manutenção da integridade da função imunológica



Zinco
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Glutamina



Glutamina

O que é:

Um aminoácido não-essencial e sintetizada a partir do

ácido glutâmico, valina e Isoleucina. A glutamina possui

diversas funções importantes como, por exemplo, ser

fonte de energia para o sistema imune

Para que serve:

Nosso organismo utiliza a Glutamina para o transporte

de amônia e nitrogênio pela corrente sanguínea. Além de

ser também uma fonte primária de energia para o nosso

sistema imunológico, concluindo que sua escassez no

organismo pode aumentar a incidência de doenças.



Glutamina

Para que serve:

O chamado overtraining pode ter seus sintomas

reduzidos, pois ele é característico de uma deficiência

de Glutamina. Esse termo é utilizado para remeter ao

aumento do hormônio Cortisol, que possui efeito

catabólico, o baixo desempenho durante os treinos,

fadigas, principalmente muscular, náuseas e até

oscilações de humor, então podemos notar a

importância que o uso de Glutamina pode somar ao

condicionamento físico.



Glutamina



Glutamina

Objetivo:

Examinar o efeito da suplementação de glutamina sobre

índices de recuperação de exercício excêntrico.

Metodologia:

15 indivíduos fisicamente ativos, divididos no grupo controle

e com intervenção com glutamina. Cada participante

realizou 100 saltos de 0,6 m seguidos Por ingestão de 0,3

glutamina Kg-1 às 0, 24, 48 e 72 horas pós-exercício.

a Dor e atividade plasmática de creatina quinase foram

medidas em 0, 1, 24, 48, 72 e 96 horas após o exercício..



Glutamina

Resultado I:

Desenvolvimento de dores musculares e avaliação da creatina quinase



Exercício e Sistema Imune



Whey protein



Whey protein

Os concentrados de proteína de soro de leite têm sido vastamente

pesquisados na prevenção e no tratamento do câncer, além de ser utilizado

na recuperação muscular. Acredita-se que a estimulação da glutationa seja

o principal mecanismo de imunomodulação



Ácidos Graxos Poli-insaturados - PUFA
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Hipervitaminose

O excesso de vitaminas no organismo humano é

denominado de Hipervitaminose

❖ Pode ser a consequência da ingestão, ou da administração

exagerada de vitaminas

❖ Pode ocasionar intoxicação orgânica crônica dependendo

do tempo de uso



Nutr Rev. 2010 Apr;68(4):207-13. 

Vitamin/mineral supplements: of questionable benefit for the general 
population. 

McCormick DB. 

Department of Biochemistry, Emory University, Atlanta, Georgia 30322, USA. biocdbm@emory.edu 

Abstract 
In the United States today, there is a multibillion dollar industry in dietary supplements with at least a third 

sold as vitamin/mineral pills and drinks. Though everyone requires small amounts of these essential 

micronutrients, and supplements are of benefit to some within the population, the considerable majority of 

people can fulfill their needs with the intake of healthy diets of mixed foods. In addition, the fortification of 

some processed foods adds extra amounts of several micronutrients, especially those for which there is 

deemed to be a need in special segments of our population. In spite of this safe and adequate level of 

intake, there are many who have been led to believe that the frequent ingestion of supplements will be 

helpful in their efforts to maintain optimal health, live longer, and even prevent or cure non-deficiency 

diseases. It is the intent of this article to unravel the causes and misconceptions behind this practice and to 

emphasize that most of the money spent on unnecessary supplementation could be better used for other 

purposes. 



Deficiência de micronutrientes pode provocar a diminuição

da performance

Suplementação micronutrientes é desnecessária quando o

indivíduo tem alimentação balanceada

Atletas necessitam de um monitoramento dos

micronutrientes, mesmo que tenham alimentação equilibrada

Suplementos de micronutrientes apenas para atletas com

condições alimentares especiais

Ingestão excessiva de micronutrientes vitaminas pode levar o

individuo a um episódio de toxicidade

Vitaminas e minerais x Atividade Física
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