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Resumo  

A recuperação muscular e metabólica é fundamental em atletas. A proteína é um 

nutriente crucial na recuperação. A proteína de ervilha (PP) é uma alternativa 

com alto valor biológico, não alergênica e de baixo custo, comparada à proteína 

do soro do leite (WP). A avaliação metabolômica possibilita observar alterações 

metabólicas induzidas pelo exercício e nutrição, tornando-se uma poderosa 

ferramenta para avaliação de atletas. Os dois principais objetivos da tese são: 1 

– caracterizar o perfil bioquímico e metabolômico de atletas de pentatlo moderno 

e 2 – compreender o efeito da suplementação com PP e WP em jogadores de 

futebol. No primeiro artigo, seis atletas de pentatlo moderno do sexo masculino 

realizaram treinamento por três semanas. As coletas de sangue ocorreram no 

início e no final de cada semana. Avaliou-se creatina quinase (CK), cortisol (Co), 

lactato (LA) e peróxido de hidrogênio (Per). No artigo dois, usando um 

delineamento cruzado e duplo-cego, 12 atletas do sexo masculino foram 

alocados no grupo PP ou WP. Cada participante recebeu 0,5 g/kg de PP ou WP 

por dez dias consecutivos. As amostras de sangue foram coletadas nos 

momentos pré, pós, 24h, 48h e 72h após o jogo e analisado CK, LA, alanina 

aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase, ácido úrico, ureia e 

creatinina. O perfil metabolômico foi realizado por espectroscopia de RMN nos 

dois artigos. Os dados de RMN mostraram alterações nos metabólitos glicose, 

glicerol, lactato, alanina, corpos cetônicos e creatina para os atletas de pentatlo. 

Observou-se um aumento na concentração de Per (4,76 ± 0,25, 6,22 ± 0,45 e 

6,81 ± 0,52 µmol/mL) e Co (154 ± 11, 156 ± 12 e 186 ± 12 ng/mL) durante cada 

semana (p <0,05). A sarcosina aumentou comparando a primeira com a terceira 

semana (P = 0,028). No artigo dois, o grupo PP, comparado com WP, possuiu 

valores de CK menores em todos os momentos, LA após o jogo e ALT 24h após 

jogo. Dos 48 metabólitos analisados, 22 apresentaram diferenças significativas, 

como aminoácidos, corpos cetônicos e metabolismo da glicose. O glutamato e 

LA aumentaram significativamente entre os momentos pré e pós no WP. Outros 

metabólitos foram reduzidos após o jogo no WP e esse comportamento não foi 

observado no PP. Não houve diferença em nenhum metabólito comparando os 

momentos Pré e 72h. As sessões de treinamento de pentatlo moderno induziram 

alterações relevantes no perfil metabolômico dos atletas. Alterações metabólicas 



 
 

demonstraram aumento da mobilização de ácidos graxos e aminoácidos em três 

semanas de treinamento moderno em pentatlo. Além disso, níveis aumentados 

de peróxidos, cortisol e sarcosina podem ser possíveis marcadores precoces de 

fadiga. A suplementação proteica promoveu alterações no perfil bioquímico e 

metabolômico de atletas após uma partida de futebol. PP demonstrou ser uma 

alternativa de suplemento para acelerar a recuperação muscular. A RMN provou 

ser uma ferramenta importante na avaliação dos indicadores metabólicos. 

Palavras chave: Metabolômica; RMN; Proteína; Ervilha; Whey; Recuperação; 

Dano muscular. 

  



 
 

Abstract 

Muscle and metabolic recovery are essential in athletes. Protein is a crucial 

nutrient in recovery. Pea protein (PP) is an alternative with high biological value, 

non-allergenic and low cost, compared to whey protein (WP). Metabolic analysis 

makes it possible to observe metabolic changes induced by exercise and 

nutrition, making it a powerful tool for evaluating athletes. The two main objectives 

of the thesis are: 1 - to characterize the biochemical and metabolomic profile of 

modern pentathlon athletes and 2 - to understand the effect of supplementation 

with PP and WP on soccer players. In the first article, six male athletes of modern 

pentathlon were trained for three weeks. Blood samples were collected at the 

beginning and at the end of each week. Creatine kinase (CK), cortisol (Co), 

lactate (LA) and hydrogen peroxide (Per) were evaluated. In the second article, 

using a double-blind cross-over design, 12 male soccer athletes were randomly 

allocated to the PP or WP group. Each participant received 0.5 g/kg of PP or WP 

for ten consecutive days. Blood samples were collected pre, post, 24h, 48h and 

72h after the game and CK, LA, alanine aminotransferase (ALT), aspartate 

aminotransferase, uric acid, urea, and creatinine were analyzed. The metabolic 

profile was performed by NMR spectroscopy in both articles. NMR data showed 

changes in metabolites glucose, glycerol, lactate, alanine, acetoacetate, fatty 

acids, carnitine, and creatine for pentathlon athletes. An increase in Per (4.76 ± 

0.25, 6.22 ± 0.45 and 6.81 ± 0.52 µmol/mL) and Co (154 ± 11, 156 ± 12 and 186 

± 12 ng/mL) during each week (p <0.05). Sarcosine increased comparing the first 

with the third week of training (P = 0.028). In soccer athletes, the PP group 

(compared to WP) had lower CK values at all times, LA after the game and ALT 

24h after the game. Of the 48 metabolites analyzed, 22 showed significant 

differences, such as amino acids, ketone bodies and glucose metabolism. 

Glutamate and LA increased significantly between the pre and post moments in 

the WP group, causing a difference between the groups. Other metabolites were 

reduced after the game in the WP group and this behavior was not observed in 

the PP group. There was no difference in any metabolite comparing the Pre and 

72h moments. The training sessions of the modern pentathlon induced relevant 

changes in the metabolomic profile of the athletes. Metabolic changes 

demonstrated increased mobilization of fatty acids and amino acids in three 



 
 

weeks of modern pentathlon training. In addition, increased levels of peroxides, 

cortisol and sarcosine may be possible early markers of fatigue. Protein 

supplementation promoted changes in the biochemical and metabolomic profile 

of athletes after a soccer match. Pea protein has been shown to be a protein 

supplement alternative to accelerate muscle recovery. NMR has proven to be an 

important tool in the evaluation of metabolic parameters. 

Keywords: Metabolomics; NMR; Protein; Pea; Whey; Recovery; Muscle damage. 
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1 Introdução 

Durante o exercício físico, a geração de espécies reativas de oxigênio (EROs) aumenta de acordo com maior consumo de 

oxigênio (O2
-) e, consequentemente, há maior desemparelhamento de elétrons da cadeia transportadora de elétrons. Entre outros 

motivos, como a micro lesão mecânica, a geração de EROs, ao exceder as defesas antioxidantes, pode contribuir para danos 

musculares e hepáticos (MACH & BOTELLA, 2017). Estes danos podem ser detectados pela medição de marcadores séricos como 

creatina quinase (CK), aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT) (LEE et al., 2017).  

 No mesmo sentido, vários estudos demonstraram uma associação entre estresse oxidativo, dano celular, inflamação e 

diminuição do desempenho físico após o exercício ou partidas consecutivas (FRASSON et al., 2018; PALUCCI et al., 2018; 

FATOUROS et al., 2010). Viana-Gomes et al. (2018) mostraram que o intervalo entre dois jogos de futebol profissional não é 

suficiente para diminuir o estresse oxidativo causado na partida anterior. Com isso, o jogo seguinte contribui para o aumento do 

estresse oxidativo e a manutenção ou agravamento da lesão celular.  

Por outro lado, as alterações causadas pelo exercício contínuo controlado (treinamento) podem promover o mecanismo de 

compensação ao estresse oxidativo nas fibras musculares esqueléticas por meio da adaptação dos sistemas antioxidantes 

(PEREIRA, 2013).  
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A adaptação das enzimas antioxidantes é uma das mudanças fundamentais na resposta ao exercício físico no músculo 

esquelético, e em outros tecidos. De fato, o aumento dos níveis de EROs e o dano oxidativo são iniciadores de respostas adaptativas 

específicas, como aumento da atividade de enzimas antioxidantes e produção de células de defesa (neutrófilos e macrófagos) para 

reparo tecidual. Essa adaptação ocorre em atletas de alto nível, como jogadores de futebol, maratonistas e atletas do pentatlo 

moderno (VEZZOLI et al., 2014; ZIVKOVIC et al., 2013; LEWANDOWSKI & HÜBNER-WOŹNIAK, 2010). 

Além das enzimas antioxidantes e de marcadores para dano muscular e hepático, é possível avaliar os metabólitos que são 

gerados pelo exercício físico. Para tal, A metabolômica se apresenta como ferramenta inovadora na identificação do perfil de 

metabólitos para elucidar os complexos mecanismos e distúrbios associados à prática de exercícios (CANUTO et al., 2018; 

ZAFEIRIDIS et al., 2016). Al-Khelaifi et al. (2018) avaliaram o perfil metabolômico de atletas de elite de diversas modalidades e 

concluíram que esses exibem perfil distinto da população sedentária, refletindo a biossíntese de esteroides, metabolismo de ácidos 

graxos, estresse oxidativo e os metabólitos relacionados à energia. 

 Nesse contexto, vários estudos avaliaram o efeito da suplementação nutricional na redução do dano muscular (PARSAIE et 

al., 2018; WANG et al., 2018; AMMAR et al., 2018), estresse oxidativo (JÓWKO et al., 2018; ORLANDO et al., 2018) e aumento de 

desempenho (APOSTOLIDIS et al., 2018; HSU et al., 2018; AMMAR et al., 2018). Dentre os diversos nutrientes e compostos 



37 
 

bioativos existentes, as proteínas possuem destaque como objeto de pesquisa, existindo uma grande quantidade de estudos que 

avaliam sua eficácia (TORRE-VILLALVAZO et al., 2019; HUECKER et al., 2019; JÄGER et al., 2017). 

As proteínas têm diversas funções na recuperação muscular, como auxiliares no metabolismo energético, reposição do 

glicogênio, redução de respostas inflamatórias indesejadas, contribuição para recuperação de força e como ativadoras de proteínas 

sinalizadoras da cascata de síntese proteica (FORBES et al., 2020; CINTERO et al., 2018). Apesar das principais fontes proteicas 

estudadas serem de origem animal, as fontes vegetais vêm ganhando destaque, com desempenho similar (BERRAZAGA et al., 

2019).   

Além dos vegetarianos, outras pessoas procuram fontes vegetais de proteína por apresentarem restrições alimentares, 

quererem reduzir o impacto ambiental ou por decidirem reduzir o consumo de produtos animais (LYNCH et al., 2018). Com isso, 

necessitam recorrer frequentemente à soja como um substituto comparável à proteína do soro de leite (WP) (FUHRMAN et al., 2010). 

Embora a alguns autores tenham demonstrado que a suplementação de WP e proteína de soja, em conjunto com o 

treinamento resistido, tenha sido ambígua (CANDOW et al., 2006; PHILLIPS et al., 2009; TANG et al., 2009), Volek et al. (2013) 

demonstraram que a suplementação de WP, durante 9 meses, acompanhada de treinamento resistido, produziu ganhos superiores 

na massa corporal magra em comparação com o grupo suplementado com proteína de soja. 
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Comparada à soja ou a outras proteínas vegetais, a proteína da ervilha (PP) é caracterizada por sua alta digestibilidade e 

possui respostas relativamente menos alergênicas (LU et al., 2019). A PP é um tipo relativamente novo de proteína vegetal e se 

torna cada vez mais popular na indústria de alimentos devido à sua disponibilidade, baixo custo, valores nutricionais e benefícios à 

saúde (LAM et al., 2018). 

A qualidade nutricional da PP foi descrita em vários estudos (MITCHELL et al., 2009; FOLTZ et al., 2008; LETERME, 2002). Quando 

comparado à referência de padrão de aminoácidos (FAO, 1957), a PP é uma boa fonte de aminoácidos essenciais, como a leucina que possui 

papel anti-inflamatório e imunomodulador (ROWLANDS et al., 2016; NELSON et al., 2013; LI et al., 2007), sendo limitante apenas em 

aminoácidos sulfurados. 

Devido à qualidade nutricional da PP, Babault et al. (2015) compararam o efeito da suplementação diária de WP, PP e Placebo 

(PLA), após treino de força, durante 12 semanas. Observaram que não houve diferença entre as fontes e ambos foram melhores do 

que o PLA. Banaszek et al. (2019) realizaram o único estudo de comparação entre fontes proteicas com objetivo de recuperação 

muscular em atletas de Crossfit®. Ao suplementarem, por oito semanas, não encontraram diferenças em força, performance, 

composição corporal e dano celular e muscular quando comparado ao WP. 

O primeiro objetivo deste estudo foi investigar os perfis metabolômico e bioquímico referentes ao dano celular, capacidade 

antioxidante e dano oxidativo em atletas profissionais durante a temporada competitiva para entender as alterações provocadas pelo 
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exercício. Após, foi avaliar o efeito da intervenção com suplementos alimentares proteicos de origem animal e vegetal nos parâmetros 

bioquímicos e metabólicos, verificando se houve diferença entre as fontes proteicas.  
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2 Revisão bibliográfica 

2.1 Estresse físico em atletas profissionais e biomarcadores associados  

Os atletas competitivos são rotineiramente levados aos limites de suas habilidades físicas. Idealmente, um cronograma de 

treinamento altamente exigente deve ser compensado por períodos de descanso e recuperação. Quando isso não acontece, o atleta 

pode desenvolver a síndrome do supertreinamento (OTS; overtraining syndrome, em inglês), com consequências capazes de 

prejudicar sua saúde e sua carreira. Embora atletas e treinadores entendam a importância dos períodos de descanso, o início da 

OTS reduz lentamente a eficácia dos tempos de recuperação, fazendo com que o atleta não seja mais capaz de conquistar objetivos 

previamente atingíveis (CARFAGNO & HENDRIX, 2014).  

Os jogadores de futebol de elite têm enfrentado exigências físicas crescentes nas últimas décadas. As demandas fisiológicas 

do esporte mais popular do mundo são desafiadoras e variam muito, dependendo da natureza do treinamento, horários de jogo e 

intensidade da atividade. A partida moderna inclui aumento do número de passes, sprints, velocidade e diminuição do tempo de 

reação, gerando movimentos rápidos em todas as direções e necessitando de habilidade de reagir e parar rapidamente. O número 

de partidas por temporada também aumentou, com clubes de elite jogando mais de 60 partidas competitivas ao longo de uma 

temporada. Períodos de congestionamento de jogos resultam em uma a três partidas por semana e são comuns no futebol de elite, 
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levando ao aumento da fadiga dos jogadores. Essa condição de estresse, combinada com uma recuperação inadequada, pode levar 

a um desempenho insuficiente dos atletas e/ou um risco aumentado de lesões (OLIVEIRA et al., 2017).  

Obter o melhor desempenho durante o treinamento e a competição, melhorar e acelerar a recuperação, alcançar e manter 

um peso corporal e uma condição física ideais e minimizar o risco de lesões e doenças são preocupações fundamentais no futebol 

de elite contemporâneo. Diferentes campos do conhecimento científico investigam tais questões, incluindo a nutrição, buscando 

desenvolver e aprimorar recomendações específicas para jogadores de futebol (OLIVEIRA et al., 2017). 

Esse fenômeno acontece com atletas de todos os esportes, sobretudo os que estão ganhando presença e popularidade, como 

as competições esportivas de resistência e ultrarresistência (que duram pelo menos quatro horas). Um exemplo é o pentatlo 

moderno, que consiste na prática consecutiva de cinco modalidades diferentes – esgrima, natação, salto e uma combinação de tiro 

de pistola com corrida de cross-country. As competições podem durar até oito horas, tornando a exaustão física quase inevitável 

(LOUREIRO et al., 2015).  

Identificar biomarcadores que se correlacionam com o excesso de treinamento pode auxiliar na prevenção de um ciclo 

potencialmente negativo (CARFAGNO & HENDRIX, 2014). Biomarcador é um produto ou substância mensurável usada como 

indicador do estado biológico, para determinar objetivamente os processos fisiológicos ou patológicos do corpo. No esporte, os 
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biomarcadores são indicadores fundamentais para avaliar o impacto do exercício em diferentes sistemas, tecidos e órgãos (LEE et 

al., 2017). 

O estudo de biomarcadores permite avaliar o grau de dano oxidativo e inflamação muscular, bem como seus efeitos no 

desempenho físico e tempo de recuperação. A adaptação promovida pelo treinamento físico depende das vias de sinalização 

provenientes da resposta aguda ao exercício. Todavia, a cascata de sinalização promovida pelo aumento das EROs pode promover 

dois fenômenos distintos: o aumento da capacidade antioxidante ou o agravamento temporal do dano celular (ABREU et al., 2017). 

A diferença entre a adaptação e o dano celular em resposta ao exercício está no tempo de estímulo, intensidade e capacidade física 

do praticante (EGAN & ZIERATH, 2013). 

Para a adaptação aos diferentes tipos de estresses, as células, incluindo o músculo esquelético, possuem um sistema de 

defesa antioxidante composto por enzimas antioxidantes – superóxido dismutase (SOD), catalase, glutationa peroxidase, glutationa 

redutase – que participam da remoção e eliminação das EROs, permitindo a manutenção do balanço oxidante-redutor, chamado de 

estado redox (PISOSCHI & POP, 2015). 

A literatura tem mostrado que, após esforço físico intenso, há aumento de processo causadores de dano oxidativo, como 

oxidação de lipídios e proteínas. Esse efeito pode ser mensurado pelos métodos de avaliação de peróxidos de hidrogênio, 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico e proteína carbonilada (SCHNEIDER et al., 2018). 



37 
 

Fatouros (2010) e Ispirlidis (2008) mostraram que o aumento de peroxidação lipídica e carbonilação de proteína, assim como 

dos marcadores de dano celular creatina quinase (CK) e lactato desidrogenase (LDH), ocorre até 72 horas após esforço físico. É 

importante ressaltar que, além dos biomarcadores, também houve diminuição do desempenho físico, medido por testes de salto 

vertical e sprint de 20 metros, sugerindo que os danos celular e oxidativo estão associados a perda funcional. 

A CK é usada como marcador de dano das fibras musculares, pois seu aumento sérico ocorre quando o sarcolema e os discos 

Z são danificados (BRANCACCIO et al., 2010). As concentrações sanguíneas de CK estão relacionadas com a intensidade e a 

duração do exercício. Quando o treinamento excede os limites ao qual o músculo está adaptado, aumenta a permeabilidade de 

membrana. Este aumento permite que a CK extravase para o fluido intersticial, entrando em circulação pelo sistema linfático 

(BRANCACCIO et al., 2007). O limiar de intensidade para induzir o aumento na CK, a duração deste aumento e sua extensão após 

o exercício são afetados por fatores individuais e variáveis relacionadas ao exercício (MOHAMMADI et al., 2018; CALLEGARI et al., 

2017). 

Viana-Gomes (2018) mostrou que, após duas partidas de futebol profissional, o dano muscular dos atletas permanece 

elevado. Isso ocorre porque o sistema antioxidante dos jogadores não foi suficiente para diminuir esse dano. Na tentativa de equilibrar 

o estado redox, a glutationa reduzida diminui significativamente após esses esforços, assim como aumenta a atividade da SOD e 

catalase. 
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A avaliação da condição física do atleta e seu grau de desgaste tem como grande aliada a pesquisa de biomarcadores 

específicos relacionados à prática de exercício físico. De posse dessa avaliação, o nutricionista esportivo pode trabalhar de forma 

assertiva na recomendação dietética aos atletas, contribuindo para a otimização dos resultados de treinos e competições. 

Para praticantes de esportes de resistência, a alimentação apropriada proporciona maior imunidade, melhor desempenho, 

menor suscetibilidade a lesões e a alterações endócrinas, bem como a prevenção da psicopatologia alimentar e da tríade da mulher 

atleta com distúrbios menstruais (LOUREIRO et al., 2015). O exercício de ultrarresistência impõe desafios sobre o corpo em termos 

de fadiga, nutrição subótima e déficit de energia. Contribuindo para atenuar ou evitar as possíveis complicações médicas desse tipo 

de exercício, uma abordagem nutricional individualizada revela-se importante (VITALE & GETZIN, 2019). 

A nutrição esportiva busca melhorar o desempenho físico ou aumentar a velocidade de recuperação entre os esforços com 

auxílio de alimentos ou suplementos alimentares, os chamados recursos ergogênicos. Antioxidantes e proteínas são as fontes mais 

utilizadas nas práticas científicas, mas ainda está longe do consenso.  

No intuito de reduzir o dano oxidativo, Gomez-Cabrera et al. (2008) administraram antioxidantes simultaneamente ao período 

de treinamento e observaram inibição das vias promotoras de antioxidantes endógenos, como Fator nuclear eritroide 2 relacionado 

ao fator 2 e SOD1. Por outro lado, Yen et al. (2017) suplementaram ratos com resveratrol de forma aguda antes de uma sessão de 

exercício físico e encontraram melhora significativa no desempenho físico dos animais.  
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A ciência da nutrição é um tópico complexo, em permanente evolução e, às vezes, contraditório. Dada a complexidade do 

tema, há um constante debate entre nutricionistas, cientistas esportivos, médicos e outros profissionais de saúde quanto à 

suplementação ideal para atletas de elite (VITALE & GETZIN, 2019). Apesar dos avanços significativos no entendimento dos 

requisitos nutricionais de atletas, ainda há muito o que ser pesquisado e descoberto, pois fatores como o tipo de suplemento, sua 

concentração e formas de administração são cruciais para definir as respostas do organismo. 

2.2 Proteína 

A proteína é um componente fundamental nos tecidos e no metabolismo de animais e humanos, sendo essencial para a 

saúde, crescimento, desenvolvimento, reprodução, lactação e sobrevivência dos organismos (WU, 2016; HERRING et al., 2018). Na 

nutrição humana, a proteína é geralmente fornecida por alimentos de origem animal e vegetal. Em estudos de intervenção 

suplementar, as proteínas mais comumente consumidas são de origem animal, extraídas de alimentos como leite e ovos, em 

diferentes formas, como concentrada, isolada e hidrolisada (HUECKER et al., 2019).  

Contudo, fontes alimentares de proteínas vegetais ganharam destaque globalmente nas áreas de ciência e tecnologia de 

alimentos e nutrição humana, pelo baixo impacto ambiental de sua produção e pelo potencial nutritivo para alcançar as 

recomendações nutricionais proteicas (ADEBIYI, 2011). 
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O interesse por proteínas de origem vegetal vem crescendo na população. Nos estados Unidos, 38% acreditam que consumir 

alimentos/suplementos ricos em proteína ajudará no envelhecimento saudável e 53% da população alegam que proteínas vegetais 

são mais saudáveis e melhores para o meio ambiente (MINTEL, 2019). No Brasil, segundo dados do IBOPE (2018), 14% da 

população se autodeclaram vegetarianos. 

 Devido à importância da proteína na constituição e no funcionamento do corpo, diversas publicações (IOM, 2017; WHO, 2007; 

TRUMBO et al., 2002) tentaram definir a quantidade diária desse macronutriente a ser ingerida por humanos e em que medida a 

prática de exercício físico influenciaria tal dosagem (JÄGER et al., 2017; ACSM, 2009; TARNOPOLSKY et al., 1992).  

2.2.1 Recomendações de ingestão de proteína  

Inicialmente, a dose diária recomendada (RDA) para a ingestão de proteína foi definida para evitar a desnutrição e não para 

otimizar a saúde e a performance física (TRUMBO et al., 2002). Dessa forma, foi sugerida a quantidade de 1,5 g de proteína/kg de 

peso/dia para crianças, 1,0 g/kg/dia para adolescentes e 0,8 g/kg/dia para adultos (Tabela 1). 

Tabela 1: Recomendação diária de ingestão de proteína 

Recomendação Grupo  RDI (g/kg/dia) 

Pessoas saudáveis 

e não praticantes de 

atividade física* 

Criança  1,5 

Adolescente  1 

Adulto  0,8 
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Tipo de atividade 

física (ACSM) 

Recreativa  1 

Endurance  1,2 a 1,4 

Força/Potência  1,2 a 1,7 

Objetivos 

específicos 

(ISSN) 

Manutenção de massa muscular  1,4 a 2,0 

Ganho de massa muscular  1,4 a 3,3 

Manutenção de massa muscular com 
restrição calórica 

 2,3 a 3,1 

ACSM – Colégio Americano de Medicina Esportiva; IOM – Instituto de Medicina; ISSN – Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. * Recomendação 
baseada no IOM (2005). 

 

O Colégio Americano de Medicina do Esporte (ACSM), em 2009, ao considerar que a atividade física poderia exercer influência 

sobre a necessidade proteica do indivíduo, passou a recomendar doses diárias de proteína baseadas no tipo de atividade física, 

sendo 1 g/kg/dia para atividade física recreativa; 1,2 a 1,4 g/kg/dia para atividades aeróbias de maior duração, classificadas como 

de resistência (endurance), e 1,2 a 1,7 g/kg/dia para atividade física de força/potência. De forma genérica, o ACSM (2009) sugere a 

dose entre 1,2 e 1,7 g/kg/dia. 

Naquele momento, a recomendação do ACSM guiou-se pelas pesquisas de Tarnopolsky et al. (1992), que sugere o consumo 

de 0,9 g/kg/dia para sedentários e 1,4 g/kg para fisicamente ativos - e Lemon (1998) - que reforça a recomendação de 0,9 g/kg/dia 
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para sedentários, mas diferencia os indivíduos ativos em endurance e força, sugerindo 1,4 g/kg/dia e 1,8 g/kg/dia, respectivamente. 

Na diretriz do ACSM (2009) não houve citações de trabalhos que contrariaram essa faixa de ingestão. 

 Jäger et al. (2017) realizaram extensa revisão bibliográfica para a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva (ISSN) e 

publicaram uma diretriz na revista da ISSN (Journal of ISSN). Na publicação, afirmam que a recomendação de 1,2a 1,4 g/kg/dia da 

ACSM (2009) se baseou em técnica que utilizava o balanço de nitrogênio, podendo subestimar as necessidades proteicas. Os 

autores concordam com a recomendação proposta pelo Instituto de Medicina (IOM) de 1,4 a 2 g/kg/dia, publicada também em 2017 

(WOLFE et al., 2017), meses antes da revisão, para indivíduos fisicamente ativos com objetivo de manutenção de massa muscular.  

A diretriz da ISSN sugere um possível benefício da ingestão de até 3,3 g/kg/dia para indivíduos que desejam ganho de massa 

muscular e 3,1 g/kg/dia para manutenção da massa muscular em dietas com restrição energética maior que 30% do gasto energético 

total.  

Entretanto, essa sugestão é baseada em publicações de Antônio et al. (2014; 2015; 2016) que não apresentaram evidências 

de mudança da composição corporal e/ou aumento do desempenho físico em grupos que ingeriram quantidades maiores de proteína 

(acima de 3 g/kg/dia), comparados aos que ingeriram doses dentro da recomendação (de até 2 g/kg/dia). Ainda assim, na discussão, 

os autores indicam que quantidades acima de 2 g/kg/dia de proteína pode ser benéfica. Vale ressaltar que, além de Antônio, outros 
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pesquisadores que participaram da elaboração da diretriz da ISSN informaram possível conflito de interesse por serem donos ou 

funcionários de empresas de suplementos alimentares. 

Algumas alegações para a maior ingestão proteica em dietas restritivas devem-se a seus supostos efeitos térmicos e 

sacietógenos (WESTERTERP-PLANTEGA et al., 2012; CHUNGCHUNLAM et al., 2017). Apesar de os estudos avaliarem o consumo 

de proteínas animais, alguns autores como Klementova et al. (2019), Nielsen et al. (2018) e Kristensen et al. (2016) observaram que 

refeições com proteínas vegetais induziram à saciedade de forma igual ou até maior quando comparadas com refeições contendo 

proteínas animais, sem a necessidade de grandes porções devido à quantidade de fibras. 

Entre 1992 e 2017, período entre as publicações supracitadas, alguns autores perceberam que em vez de estipular uma dose 

diária, seria mais adequado definir quantidades por refeição.  

Por exemplo, Moore et al. (2009) descobriram que a síntese proteica muscular (MPS) era otimizada após a ingestão de, 

aproximadamente, 20 g de suplemento de albumina oriunda de ovo em indivíduos fisicamente ativos. Os voluntários realizaram 

exercício de força com apenas uma das pernas e os pesquisadores compararam a MPS entre as pernas. Witard et al. (2014) 

forneceram diferentes doses de suplemento contendo WP (0, 10, 20 e 40 g) após exercício resistido e concluíram que a dose de 20 

g não teve diferença significativa comparada à dose de 40 g, quanto às taxas de MPS. 
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Na população idosa, uma dose maior parece fazer diferença. Yang et al. (2012) avaliaram 37 homens idosos (idade média de 

71 anos) que consumiram doses incrementais de WP isolado (0, 10, 20 e 40 g), após exercício de força com membros inferiores, e 

concluíram que a dose única de 40 g após o exercício obteve resultados melhores referentes às taxas de MPS para essa população. 

Embora os resultados desses estudos ofereçam indicações sobre quais podem ser as quantidades absolutas ideais de 

dosagem, Phillips (2014), em revisão sistemática, sugeriu a dose relativa de 0,25 g de proteína por kg de peso corporal por dose. 

Um dos artigos que deu suporte à afirmação, foi a publicação de Areta et al. (2013).  

No estudo supracitado, os autores avaliaram três grupos que ingeriram 1,5 g/kg/dia de peso, sendo 0,5 g/kg/dia oriundos de 

alimentos, e 1 g/kg/dia oriundos de WP. A diferença entre os grupos estava no fracionamento e momento da suplementação. Um 

grupo recebeu duas doses de 0,5 g/kg, ao final do exercício e 6 horas depois, o segundo grupo recebeu quatro doses de 0,25 g/kg, 

ao final do exercício e após intervalos de 3h, e o último grupo recebeu oito doses de 0,125 g/kg ao final do exercício e após intervalos 

de 1,5h. O grupo que recebeu doses de 0,25 g/kg teve a taxa MPS superior aos outros grupos. 

 Phillips (2014) ressalta que a dose diária recomendada deve ser fracionada em refeições que atinjam a quantidade adequada 

(entre 0,2 e 0,4 g/kg/peso), pois não fará diferença aumentar a quantidade de proteína diária sem aumentar o número de refeições. 

Para o autor, como existe um limite de refeições a serem feitas no dia, normalmente, recomendações elevadas de proteínas são 

irreais de serem atingidas com alimentos. 
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 Morton et al. (2018) publicaram uma meta-análise com 49 estudos e 1.863 participantes, com o objetivo de avaliar o efeito da 

proteína na força e na mudança da composição corporal. Os autores chegaram à conclusão de que doses acima de 1,6 g/kg/dia não 

obtiveram melhores resultados. Um ano depois, o mesmo grupo publicou um infográfico (Figura 1) sobre o estudo (MURPHY et al., 

2019), destacando o efeito da proteína na mudança da composição corporal e no aumento de força dos voluntários, principalmente 

no grupo treinado. Entretanto, os autores reforçam que a ingestão acima de 1,6 g/kg não resultou em maior aumento da massa livre 

de gordura (Figura 1). 
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Figura 1: Efeito da suplementação proteica no ganho de massa magra e força induzido por treinamento resistido. Desenvolvido por Yann Le Meur, a partir de 

Morton et al. (2018) e traduzido de Murphy et al. (2019). 

Schoenfeld et al. (2018) corroboram com a afirmação de Phillips (2014) quanto ao limite de refeições diárias, dizendo que o 

padrão americano é de quatro refeições, chegando a cinco refeições no caso de atletas. Entretanto, para os autores, a quantidade 
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de 0,25 g/kg foi definida com base em um protocolo de exercícios em apenas uma sessão. Estudos que avaliaram treinamentos com 

mais de um grupamento muscular, observaram benefícios em doses maiores, entre 0,3 e 0,6 g/kg (MACNAUGHTON et al., 2016; 

KIM et al., 2016). Com isso, os autores recomendam 0,4 g/kg/dose, fracionados em 4 a 5 refeições, totalizando 1,6 a 2,2 g/kg/dia.  

Analisando as publicações citadas, a recomendação diária de ingestão de proteína para praticantes de atividade física, em 

geral, variou de 1,2 até 2 g/kg/dia, dependendo da intensidade e duração do exercício. Devido aos resultados dos estudos que 

avaliaram as taxas de MPS em grupos que receberam diferentes quantidades de suplemento após exercício, alguns autores sugerem 

fracionar a recomendação de ingestão diária por refeição, considerando entre quatro e cinco refeições diárias. Dessa forma, a 

quantidade entre 0,2 e 0,6 g/kg/dose, utilizada nos estudos de suplementação com diferentes tipos de exercício, tornou-se a 

recomendação dos autores para a ingestão de proteína por refeição.   
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2.2.2 Efeito da suplementação proteica em praticantes de exercício físico 

Os estudos que desejaram definir a quantidade ideal de proteínas a ser ingerida por praticantes de exercício físico, basearam-

se no aumento das taxas de síntese proteica em relação à quantidade de proteína consumida. Apesar de o foco maior ser o aumento 

na massa muscular, a melhora da dor muscular e a recuperação após o exercício também estão relacionados à taxa de síntese 

proteica e ao consumo de proteínas (MCGINNIS et al., 2018).  

Por essas razões, o uso de suplementos proteicos é comum em atletas de diferentes modalidades. Em estudos que avaliaram 

os efeitos da suplementação de proteína em atletas (MCADAM et al., 2018; JÄGER et al., 2017; THOMAS et al., 2016; REIDY et al., 

2014; LIEBERMAN et al., 2010), os resultados de desempenho ocorreram por diversos mecanismos, tais como:  

1) reduzir a oxidação de carboidratos (CHO) endógenos durante o exercício prolongado, aumentando assim a capacidade de 

exercício;  

2) acelerar a recuperação dos estoques de glicogênio muscular reduzidos durante o exercício anterior, aumentando assim a 

capacidade de exercício durante o trabalho prolongado subsequente;  

3) influenciar a capacidade de exercício por meio de mecanismo central que limita o aumento da serotonina no cérebro e, 

assim, retarda as sensações de fadiga;  
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4) aumentar a retenção de líquidos durante e/ou após o exercício no calor para evitar desidratação e promover maior 

resfriamento evaporativo durante o exercício subsequente;  

5) reduzir as taxas de degradação proteica após o exercício, levando a menos dor muscular e recuperação mais rápida da 

função muscular;  

6) acelerar o acúmulo de proteínas miofibrilares e mitocondriais durante o treinamento, retornando, assim, aumentos mais 

rápidos e maiores da força muscular e da potência aeróbia e anaeróbia.  

Morton et al. (2017) em meta-análise, constataram que apesar do efeito benéfico da proteína em força e massa livre de 

gordura, os resultados não são expressivos. A média do ganho de massa muscular foi de 300g, sendo 150 g para sedentários e 1,05 

kg para indivíduos treinados. Para força, a suplementação de proteína não exerceu efeito benéfico nos estudos avaliados (Figura 2). 

Os estudos selecionados tinham, pelo menos, seis semanas de duração. 
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Figura 2: Forest plot dos resultados da meta-análise mostrando a diferença média com intervalos de confiança (ICs) de 95% sobre a carga de uma repetição 

máxima em kg (1RM) e massa livre de gordura em kg (FFM) em participantes não treinados e treinados. Para cada estudo, o círculo representa a diferença 

média do efeito da intervenção, com a linha horizontal cruzando-o como os limites inferior e superior do IC de 95%. O tamanho de cada círculo representa o 

peso relativo que o estudo levou na meta-análise. O losango representa a diferença média ponderada de não treinados, treinados e do grupo total. 

 

Em revisão mais recente, incluindo também estudos de efeitos agudos, Huecker et al. (2019) avaliaram nove trabalhos 

diferentes de Morton et al. e relataram que apenas cinco trabalhos controlaram a ingestão proteica diária, variável de maior influência. 

Destes, apenas um não observou efeitos benéficos da suplementação de proteína comparada com CHO ou PLA.  
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Apesar dos efeitos modestos da suplementação de proteína em força e massa livre de gordura, a ingestão de WP combinada 

com CHO, após protocolo de geração de dano muscular por meio de treino de resistência excêntrica, ajudou de forma significativa 

a atenuar a esperada redução de força e velocidade em sprints no período de 24 a 72 horas após o treino, em comparação com o 

grupo que recebeu somente CHO (COCKBURN et al., 2013; COCKBURN et al., 2010; COCKBURN et al., 2008). 

West et al. (2017) também relataram resultados positivos da suplementação de proteína quando comparados ao grupo que 

recebeu CHO, sugerindo que talvez seja mais do que apenas uma questão de reposição calórica. Eles compararam os efeitos de 

um suplemento de WP (25 g de proteína, 2,5 g de gordura e 3 g de CHO) com uma bebida isocalórica contendo CHO (32,5 g), em 

jovens treinados. Avaliaram variáveis de desempenho físico entre 10 e 24 horas após protocolo de treinamento resistido agudo e 

observaram efeito significativo na recuperação de força e potência anaeróbia, em relação àqueles que consumiram CHO. 

Com o foco na recuperação da função muscular, Davies et al. (2018) realizaram uma meta-análise sobre trabalhos que 

utilizaram a suplementação de WP em protocolos de exercício resistido em comparação com suplemento de CHO e placebos não 

calóricos. Os autores destacam que o efeito a favor da suplementação foi maior nos testes físicos após 24 horas do protocolo de 

treinamento. Entre 48 e 96 horas, todos os trabalhos utilizados na meta-análise encontraram efeito positivo para o grupo 

suplementado com proteína. 
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Para treinos de endurance, os resultados encontrados não foram diferentes. Em revisão sistemática, Stearns et al. (2010) 

analisaram 11 publicações e observaram que o consumo de proteína e CHO resultou em uma melhora média de 9% no desempenho 

(definido como tempo até a exaustão e desempenho do contrarrelógio), comparado ao grupo que recebeu apenas CHO/PLA. Os 

autores destacam que o resultado foi mais positivo quando avaliado o dano muscular, apesar de não ser o foco da revisão. 

Em 2014, Pasiakos et al. (2014) publicaram uma revisão sistemática incluindo apenas trabalhos que avaliaram dano muscular, 

dor e recuperação da função muscular entre grupos suplementados com proteína ou não. Para dano muscular, mensurados CK, 

LDH e Mioglobina (Mb), 80% dos estudos citados verificaram efeito positivo com a suplementação de proteína. Para dor e 

recuperação da função muscular, 25% e 43% dos estudos, respectivamente, obtiveram resultado favorável à suplementação de 

proteína. 

Em 2019, um grupo de pesquisadores questionaram se existia evidência para a suplementação de proteína em esportes 

coletivos com objetivo de otimizar a recuperação dos atletas. Para responder à pergunta, Poulios et al. (2019) realizaram uma revisão 

sistemática selecionando 10 trabalhos, sendo sete sobre futebol. No quesito dano muscular - avaliado por CK, LDH, Mb e granulócitos 

- 75% dos estudos tiveram efeito positivo quando comparado a PLA ou CHO. Apenas 20% verificaram redução de marcadores 

inflamatórios e de estresse oxidativo, 55% observaram melhora de performance (tempo contrarrelógio, altura de salto vertical e 

tempo para fadiga) e nenhum relatou redução de dor muscular com a suplementação de proteína. 
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Independentemente do tipo de exercício, a relação da proteína com a recuperação muscular vai além dos aspectos de 

reposição de glicogênio. A presença de proteína pode auxiliar desde a captação de líquidos intestinais, favorecendo a reidratação 

(LEIPER, 1998), até a melhora de marcadores inflamatórios, dano celular e dor muscular relatada pelos voluntários (POULIOS et 

at., 2019).  

Os aminoácidos de cadeira ramificada (BCAA) podem ter papel importante nesse processo, existindo algumas hipóteses 

sobre sua atuação. A primeira é de que os BCAA regulam positivamente a geração de óxido nítrico durante o exercício agudo e 

diminuem a expressão do fator nuclear kappa B (MOURA et al., 2017; NICASTRO et al., 2012), sugerindo a importância dessas 

moléculas para manter baixas concentrações de citocinas pró-inflamatórias, como Fator de necrose tumoral alfa e Interleucina 6. 

Outra hipótese é de que a suplementação de BCAA poderia neutralizar os efeitos inflamatórios indesejáveis do exercício, como a 

degradação de proteínas nas células musculares, suprimindo a proteólise do músculo esquelético e estimulando a síntese proteica, 

por meio da inibição da sestrina 2, indiretamente ativando o complexo da proteína alvo da rapamicina (mTOR) (SAXTON & 

SABATINI, 2017). 

A suplementação de BCAA em corredores de longa distância aumentou a proliferação de linfócitos e modificou o padrão de 

produção de citocinas, mudando a resposta imune de células T helper 2 para T helper 1, o que é benéfico para recuperação e reparo 
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muscular (BASSIT et al., 2002). Indivíduos suplementados com BCCA que realizaram exercício excêntrico tiveram níveis de CK 

menores e relataram menos dor muscular nas 48 e 72 horas após o exercício, em comparação ao grupo que recebeu CHO. 

2.2.3 Comparação entre proteínas vegetais e animais: absorção, síntese proteica e efeitos no exercício físico  

Alguns aspectos diferenciam a proteína de origem vegetal da proteína de origem animal. Além dos fatores antinutricionais, 

um aspecto importante na proteína vegetal é a quantidade de aminoácidos essenciais. Particularmente importantes para promover 

a MPS, os BCAAs incluem leucina, isoleucina e valina (DEVRIES et al., 2018), aminoácidos mais concentrados em proteínas de 

origem animal em comparação com proteínas vegetais (VLIET et al., 2015). 

A soja foi a primeira proteína vegetal a ser comparada com fontes proteicas animais em estudos que avaliaram absorção 

(MCNAUGHT et al., 1936), performance de praticantes que suplementaram proteína após protocolo de treino (ISTFAN et al., 1983) 

e síntese proteica (CANDOW et al., 2006; HAUB et al, 2002). 

TANG et al. (2009) avaliaram a absorção de aminoácidos e MPS em indivíduos fisicamente ativos que ingeriram 

aproximadamente 22 g de proteína oriundas de WP, caseína e soja após o treino. A hipótese inicial dos pesquisadores era de que 

a soja estimularia menos síntese proteica devido a seu baixo valor biológico. Entretanto, a soja estimulou mais MPS do que a caseína, 

e WP estimulou mais do que os dois outros grupos. 
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A diferença entre as fontes proteicas ocorreu por dois motivos em especial: velocidade de absorção e quantidade de 

aminoácidos. A suplementação de WP, apesar da mesma quantidade proteica, tinha 21,8% mais leucina e 15% mais BCAA do que 

a soja. As quantidades de BCAA nos suplementos de soja e caseína eram bem parecidas, entretanto o isolado vegetal teve uma 

absorção maior nos primeiros 60 minutos após a ingestão, indicando absorção mais rápida.  

Outros estudos observaram resultados de MPS semelhantes, comparando suplementos de proteína vegetal e animal, 

somente quando atingida a quantidade de 3 g de leucina na dose. Joy et al. (2013) não encontraram diferença nas taxas de MPS e 

na mudança de perímetros corporais quando suplementaram, após o exercício, uma dose de 50 g de proteínas oriundas de WP ou 

misto de proteína de arroz e ervilha em voluntários com planejamento alimentar controlado. Esta quantidade de suplemento de 

proteína vegetal permitiu atingir mais de 3 g de leucina, dose comumente encontrada nos estudos que utilizaram suplementos de 

WP. 

Uma das explicações é que a expressão de proteínas envolvidas na síntese proteica, como mTOR e proteína ribosomal S6 

kinase beta-1 (P70S6K), está relacionada com o aminograma da fonte alimentar. Mitchell et al. (2015) viram menor expressão de 

P70S6K na suplementação com soja, em comparação com WP. Apesar de a expressão ser igual nas duas primeiras horas, a menor 

quantidade de aminoácidos da proteína vegetal, principalmente leucina, fez com que a expressão reduzisse nas duas horas 

seguintes. 
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Devries e Phillips (2015) publicaram uma revisão sistemática propondo quantidades ideais de aminoácidos envolvidos no 

processo de síntese proteica, colocando a quantidade leucina como o fator mais limitante para esse processo. Segundo os autores, 

a quantidade de 1,8 a 3 g de leucina por dose, independente da fonte proteica, é o suficiente para estimular a MPS e doses acima 

desta quantidade não farão diferença no estímulo, sugerindo este patamar. 

Após estas publicações, diversas fontes vegetais de proteínas foram estudadas. A preferência pelas leguminosas ocorre, 

principalmente, devido ao seu aminograma e por serem consideradas o maior potencial de exploração em linha com os objetivos do 

desenvolvimento sustentável (ONU, 2017).  

Baseados nesses achados, Babault et al (2015) compararam o efeito da suplementação diária de PP com WP, além da 

proteína alimentar, em 161 homens, com idade entre 18 e 35 anos, submetidos a protocolo de treino de força durante 12 semanas. 

Observaram que a suplementação de 50 g de proteína pós treino, independentemente do tipo de fonte, atingia a quantidade 

necessária de aminoácidos para estímulo da MPS, recomendada por Phillips et al. (2015). Dessa forma, não houve diferença entre 

os suplementos utilizados e ambos foram melhores do que o PLA.  

Com objetivo diferente dos trabalhos supracitados que realizaram a comparação entre suplementos com foco em síntese 

proteica, Xia et al. (2018) realizaram intervenção com proteína de aveia, atingindo a recomendação de aminograma, ou CHO, após 
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corrida em declive, em jovens adultos. Os autores encontraram resultados superiores em relação à redução do dano celular e dor 

muscular tardia, além do aumento de força, no grupo suplementado com proteína. 

Apesar de não comparar fontes proteicas, o estudo demostrou que a proteína vegetal pode auxiliar na recuperação muscular, 

no mesmo sentido que a animal. Banaszek et al. (2019) realizaram o único estudo, até hoje, com esse foco, comparando 

suplementação de PP e WP, em atletas de Crossfit®. Devido ao alto teor de BCAA na ervilha, e com a evolução tecnológica no 

isolamento da proteína, a dose recomendada de 3 g de leucina foi atingida com 30 g de suplemento, diferentemente das altas doses 

requeridas para alcançar o mesmo nível com outros suplementos vegetais. Após oito semanas de suplementação, não foram 

encontras diferenças em força, performance, composição corporal e dano celular e muscular, comparativamente ao WP. 

2.2.4 Proteína de ervilha  

A ervilha (Pisum sativum L.) é a quarta leguminosa mais produzida no Brasil, sendo sua produção direcionada principalmente 

para formulação da ração animal e/ou como cobertura vegetal do solo (BRASIL, 2011). Com o clima favorável da região do cerrado 

brasileiro, o cultivo de ervilhas apresenta uma produtividade cerca de 30 a 40% maior que a média mundial (EMBRAPA, 1997).  

A área de cultivo de ervilha para alimentação humana no Brasil, em 2010, foi de 2.575 hectares, com produção de 5.963 

toneladas (BRASIL, 2010). Em geral, as sementes de ervilha contêm 20 a 25% de proteína, 40 a 50% de amido e 10 a 20% de fibra 

(TULBEK et al., 2016). Por possuírem fatores antinutricionais, como proteínas antigênicas, inibidores de tripsina, inibidores de α-
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amilase, lectinas, alcaloides, taninos e sonononas, podem possuir baixa biodisponibilidade quando consumidas em sua forma integral 

(ROHE et al., 2017). 

O processamento de ingredientes alimentares mostrou reduzir os fatores antinutricionais e, assim, melhorar o valor nutricional 

(AKANDE & FABIVI, 2010). As ervilhas são processadas por meio de várias técnicas comerciais, como isolamento do conteúdo 

proteico, eliminando a maior parte do conteúdo não proteico. A técnica de isolamento envolve o uso de extração alcalina para separar 

a PP, seguida de precipitação ácida produzindo os isolados de PP com baixas concentrações de fatores antinutricionais e melhor 

palatabilidade (SUMNER et al., 1981). 

A qualidade nutricional das PP é muito próxima aos padrões de referência de alto valor biológico, de origem animal, como 

caseína e ovoalbumina. Isto ocorre devido à sua composição aminoacídica (GORISSEN & WITARD, 2018). Os aminoácidos mais 

abundantes na ervilha são glutamina, asparagina e leucina (BABAULT et al., 2015).  

Em geral, vegetais são limitados em alguns aminoácidos, como lisina e metionina. Entretanto, a ervilha possui teores desses 

aminoácidos superiores aos da soja e outras fontes vegetais. Apesar de existirem outras fontes vegetais com maior percentual de 

aminoácidos do que a ervilha, o percentual de proteína em 100 g de alimento dessas outras fontes é menor, necessitando de maior 

quantidade para atingir determinado valor proteico. Por exemplo, para atingir 3 g de leucina, é necessário 180 g de ervilha, 264 g de 

milho, 500 g de arroz, 876 mL de leite e 164 g de bife bovino (Tabela 2).  
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Tabela 2: Concentrações de aminoácidos em alimentos fontes de proteína 

Fontes 
Aminoácidos essenciais, 

% proteína total 
Leucina, % 

proteína total 
Lisina, % 

proteína total 
Metionina, % 
proteína total 

Fontes vegetais 

Espirulina 41 8,5 5,2 2 

Micoproteína 41 6,2 6,7 1,5 

Lentilha 40 7,9 7,6 0,9 

Quinoa 39 7,2 6,5 2,6 

Feijão preto 39 8,4 7,3 1,6 

Milho 38 12,2 2,8 2,1 

Soja 38 8 6,2 1,3 

Ervilha 37 7,8 6,3 1,6 

Arroz 37 8,2 3,8 2,2 

Aveia 36 7,7 4,2 1,9 

Cânhamo 34 6,9 4,1 2,3 

Batata 33 5,2 5,7 1,7 

Trigo 30 6,8 2,8 1,9 

Fontes animais 

Soro do leite 52 13,6 10,6 2,3 

Leite 49 10,9 8,6 2,7 

Caseína 48 10,2 8,1 2,7 

Bife bovino 44 8,8 8,9 2,5 

Ovo 44 8,5 7,1 3 

Bacalhau 40 8,1 8,8 3 

Músculo humano 45 9,4 8,7 2,2 

Fonte: Traduzido de van Vliet et al. (2015) 
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De acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde e Organização das Nações Unidas para a Alimentação 

e Agricultura (WHO/FAO/UNU, 2007), os requisitos alimentares diários para a lisina são de 30 mg/kg por dia ou 4,5% do conteúdo 

total de proteína consumida na dieta. Para a metionina, estima-se que as necessidades alimentares diárias sejam de 10 mg/kg ou 

de 1,6% do total de proteína consumida. 

Metionina e lisina são aminoácidos envolvidos no processo de síntese proteica. Sabatini (2017), um dos descobridores da 

mTOR, ao longo dos seus mais de 25 anos de pesquisa sobre o assunto, demonstrou diversos processos influenciados por 

aminoácidos. A metionina é precursora de s-adenosilmetionina, que quando presente na célula inibe SAMTOR (sensor de s-

adenosilmetionina), ativando indiretamente a mTOR (Figura 3). Lin et al. (2018), estudando células epiteliais mamárias, observaram 

a importância da lisina no processo de síntese proteica.  



37 
 

 

Figura 3: Esquema mostrando componentes de detecção de nutrientes (Leucina [Leu], Arginina [Arg] e Metionina [Met]) na via metabólica do mTORC1, 

incluindo os muitos complexos multiproteicos que regulam as Rag GTPases, bem como os sensores de aminoácidos Sestrin2, CASTOR1, SLC38A9 e 

SAMTOR. Retirado de Sabatini (2017) 

 

Tais aspectos conferem às proteínas da ervilha um status nutricional atrativo para nutrição humana, e, mais especificamente, 

para indivíduos com requerimentos proteicos específicos, como os atletas, por necessitarem de proteínas com alto escore de 

aminoácidos e biodisponibilidade (BABAULT et al., 2015). 



37 
 

Além do valor nutricional, as proteínas da ervilha possuem propriedades químicas de interesse comercial e científico, como 

formação de géis, espumas e emulsões, sendo, portanto, muito interessante para o desenvolvimento de novos alimentos e 

suplementos para diversos fins nutricionais (LAM et al., 2018; CHAO et al., 2018; WAN et al., 2013; SUN et al., 2010).  

2.3 Abordagem Metabolômica 

O sequenciamento de genes de diversos organismos resultante do projeto Genoma (1990-2005) representou um avanço importante 

para a ciência mundial, em especial para as pesquisas em saúde. Entretanto, com o desenrolar do projeto muitas lacunas tornaram-se 

evidentes, dando início ao desenvolvimento de outras técnicas “ômicas”, além da genômica. Essas técnicas incluem o mapeamento e estudo 

da expressão dos genes (transcriptômica), da tradução de proteínas (proteômica) e da produção de metabólitos (metabolômica) 

(GOODACRE, 2005). 

O conceito de metabolômica é fundamental para o estudo desenvolvido nesta pesquisa. Introduzido em 2001, por Oliver Fiehn, o termo 

metabolômica (metabolomics, em inglês) compreende a análise abrangente e quantitativa do metaboloma de um sistema biológico. O 

metaboloma é o conjunto de metabólitos de baixa massa molecular (até 1.500 Da1) presentes ou alterados em um sistema biológico. O 

metaboloma permite identificar compostos de baixa massa molecular, intra ou extracelulares, produtos da expressão gênica e representações 

do fenótipo conforme determinadas condições fisiológicas. Já os metabólitos são os produtos intermediários ou finais do metabolismo em 

 
1  Dalton – simbolizado por Da – é a unidade de medida de massa de partículas atômicas (massas atômicas de elementos ou compostos) definida como 1/12 
da massa de um átomo de carbono-12 em seu estado fundamental. 
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uma amostra biológica (CANUTO et al., 2018). A metabolômica é uma ferramenta para a detecção simultânea de várias alterações no perfil 

metabólico de bio fluidos (misturas complexas) induzidos por estímulos fisiológicos ou estados patológicos (GOWDA et al., 2015).  

O campo da metabolômica não se ocupa somente em identificar e quantificar metabólitos, mas também em relacionar dados de 

metabólitos a genes, proteínas, vias metabólicas, fisiologia e fenótipos. Qualquer informação química gerada pela metabolômica pode ser 

vinculada a causas bioquímicas e consequências fisiológicas. Dessa maneira, as abordagens computacionais da metabolômica devem 

combinar duas disciplinas de informática muito diferentes: a bioinformática e a quimioinformática (WISHART, 2010). 

As análises metabolômicas podem ser classificadas em dois grupos principais: a metabolômica alvo (targeted metabolomics) 

e a metabolômica global ou não-alvo (untargeted/non-targeted metabolomics) (Figura 4).  
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Figura 4: Procedimentos experimentais das análises metabolômicas alvo e global (não alvo). Extraído de Canuto et al. (2018). 

A metabolômica alvo auxilia a quantificação de metabólitos específicos pré-selecionados que modulam uma função biológica de 

interesse, enquanto a metabolômica global baseia-se na análise qualitativa do maior número de metabólitos possível, pertencentes a diversas 

classes químicas, contidas no sistema biológico em estudo (CANUTO et al., 2018). Neste último caso, é empregada uma coleção analítica 

de amplo escopo e uma técnica de medição pela qual todos os metabólitos detectáveis são identificados, quantificados, agrupados e 

prospectados para indicar condições predefinidas (por exemplo, metabólitos que discriminam entre o diagnóstico de indivíduos doentes e 

saudáveis) (HEANEY et al., 2019). 

A metabolômica global é utilizada quando a pesquisa visa explorar um amplo perfil metabólico. Esse método possibilita a 

detecção de alterações em resposta a vários estados fisiológicos, como pré/pós-exercício e doenças, auxiliando no exame de saúde 

e na inferência de diagnóstico e prognóstico, bem como na concepção terapêutica, além de poder gerar descobertas de biomarcadores 

com potencial impacto tanto para atletas profissionais quanto para o público em geral (HEANEY et al., 2019).  

Um estudo metabolômico inicia-se com um problema biológico previamente definido, que visa responder uma ou mais 

perguntas. A escolha do tipo de análise metabolômica pertinente ao estudo influencia a definição da técnica a ser utilizada e as 

etapas do planejamento experimental e de análise (VIANT et al., 2017; VUCKOVIC et al., 2012). 
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O planejamento experimental compreende a definição do tipo e número de amostras a serem avaliadas em cada grupo 

estudado, bem como sua forma de coleta e armazenamento, antes de nova manipulação. É importante que se realize a interrupção 

imediata da atividade enzimática (quenching metabólico), seja por meio da adição de solventes orgânicos resfriados, seja por 

congelamento imediato das amostras com uso de gelo seco ou nitrogênio líquido. O preparo de amostra para análise metabolômica 

demanda maior tempo de trabalho, devido à complexidade das amostras biológicas, sua heterogeneidade e ampla faixa de 

concentração dos metabólitos presentes (CANUTO et al., 2018).  

2.3.1 Métodos analíticos utilizados na abordagem metabolômica  

 O estudo do metaboloma pode ser realizado por meio de diversas técnicas, tais como a espectrometria de massa (MS), a 

espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) e as técnicas cromatográficas acopladas à espectrometria de massa. No 

entanto, nenhuma delas permite identificar e quantificar todos os metabólitos presentes em todo tipo de amostra. Diferentes tipos de 

metabólitos possuem propriedades químicas e físicas distintas, além de grande variação na massa molar, polaridade, volatilidade, 

estabilidade e concentração (MACHADO, 2014). Cada uma das técnicas de análise metabolômica atualmente utilizadas tem seus 

pontos fortes e fracos. Deve-se escolher aquela que mais se ajuste aos propósitos do estudo. 

Para qualquer abordagem analítica adotada (global ou alvo), a maioria das análises metabolômicas é realizada em 

instrumentos de RMN, cromatografia gasosa acoplada à MS (GC-MS) e/ou cromatografia líquida acoplada à MS (LC-MS). 
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2.3.1.1 Cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa (LC-MS) 

Técnica que combina recursos de separação da cromatografia líquida com a análise da espectrometria de massa, a LC-MS 

permite separar misturas complexas, detectar e quantificar substâncias com alta especificidade e sensibilidade, além de mostrar 

informações estruturais moleculares. Esta técnica é de fácil operação e possibilita a análise de diversas classes de compostos 

(CANUTO et al., 2018). 

A análise de substâncias no espectrômetro de massa é possível graças a interfaces chamadas fontes de ionização. Entre as 

fontes de ionização desenvolvidas para LC-MS, as mais implementadas são a ionização por eletropulverização, a ionização química 

por pressão atmosférica e a fotoionização por pressão atmosférica (EICHMAN et al., 2017). Uma limitação da sensibilidade da análise 

por LC-MS relaciona-se à presença de mais de uma substância na fonte de íons, que pode resultar em competição no processo de 

ionização e assim afetar os sinais dos outros compostos (processo de supressão de íons) (FUREY et al., 2013).  

Para análises por GC-MS, as amostras devem ser derivatizadas via trimetilsililação antes da injeção no cromatógrafo a gás. 

Já para estudos de RMN e LC-MS, as amostras geralmente são injetadas (para MS) ou inseridas (para RMN) no instrumento sem 

quase nenhum tratamento prévio adicional (WISHART, 2010). A técnica de derivatização pode ser empregada em muitos setores de 

pesquisa fisiológica e aplicação clínica, a partir de diversos tipos de amostras e diferentes classes de analitos (Figura 5). 
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Figura 5: Classes de metabólitos identificadas por LC-MS, GC-MS ou ambas. Representação esquemática das diferentes classes de metabólitos que podem 

ser analisadas pela metabolômica, especificadas pelos principais instrumentos analíticos utilizados. Extraído de C Carneiro et al. (2019). 

 

2.3.1.2 Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (GC-MS) 

A GS-MS é um método analítico que combina a cromatografia gasosa e a espectrometria de massa para detectar e quantificar 

diversos compostos em diferentes matrizes, como urina, sangue e produtos naturais. A técnica é aplicável a compostos voláteis e 

termicamente estáveis nas temperaturas relativamente altas empregadas durante o processo de separação cromatográfica, 

permitindo identificar diferentes classes de analitos (Figura 2). Para substâncias que não atendem a esses requisitos, é necessária 
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uma etapa de derivatização (em que o analito reagirá com um agente de derivatização), formando um produto mais volátil e 

termicamente estável. Custo relativamente baixo e robustez são aspectos positivos da GC-MS (BEALE et al., 2018).  

A GC-MS é uma das técnicas mais utilizadas em metabolômica para a análise qualitativa e quantitativa de uma variedade de 

metabólitos com alta reprodutibilidade. A identificação dos metabólitos é realizada comparando-se os tempos de retenção e os 

espectros de massa obtidos a partir da amostra com aqueles dos compostos puros previamente analisados sob as mesmas 

condições experimentais. Diversos bancos de dados comerciais e de domínio público podem ajudar na identificação de metabólitos 

(MACHADO, 2014). 

A GC-MS e a LC-MS são comumente usadas em testes de amostras de atletas para investigação de substâncias proibidas 

(antidoping) (THEVIS et al., 2016) e recentemente passaram a ser utilizadas na área desportiva, sobretudo em pesquisas amostrais 

com testes em laboratório. Na prática de clubes desportivos, normalmente não se usam tais técnicas.  

2.3.1.3 Espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) 

A RMN é uma técnica baseada no fato de que certos núcleos atômicos são intrinsecamente magnéticos, como o hidrogênio (1H), o 

carbono (13C) e o nitrogênio (15N). Os prótons e nêutrons de um átomo possuem uma propriedade chamada spin ou momento angular, que 

é uma rotação em torno de seu próprio eixo. Além do spin, o próton tem um momento magnético, ou seja, comporta-se como um magneto 
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(HAGE & IWASAKI, 2009). A RMN explora a alteração do spin dos núcleos quando submetidos a um campo magnético, o que depende 

exclusivamente do tipo de núcleo e da intensidade do campo aplicado (BERG et al., 2002; SANDERS & HUNTER, 1993). 

Além da aplicação de campos magnéticos, os núcleos dos átomos sofrem a aplicação de pulsos de radiofrequência (RF). Para átomos 

com um número atômico ímpar (por exemplo, 1H) ou número de massa ímpar (por exemplo, 13C), a presença de um campo magnético 

provocará no núcleo um movimento rotacional. A absorção de energia de RF permitirá aos núcleos passarem de estados de rotação de baixa 

energia para alta energia, e, em seguida, a emissão de radiação é detectada durante a relaxação (DUNN & ELLIS, 2005).  

Na RMN, é possível registrar espectros para múltiplos núcleos diferentes (como 1H, 13C, 15N e 31P), separadamente ou 

simultaneamente, para estudar diversas classes de metabólitos (por exemplo, metabólitos contendo nitrogênio, fósforo etc.). Além disso, a 

correlação entre dois e até três núcleos diferentes pode ser medida usando métodos de RMN multidimensionais (EMWAS et al., 2019). 

A maioria das aplicações emprega RMN de 1H (próton) para estudos clínicos; como a maioria dos metabólitos conhecidos contém 

átomos de hidrogênio, o sistema não é enviesado a metabólitos específicos. Embora a sensibilidade dependa inicialmente da abundância 

natural do átomo estudado, melhorias na sensibilidade podem ser obtidas por tempos de análise mais longos, aplicação de campos 

magnéticos mais intensos e uso de sondas criogênicas (LEE et al., 2014).  

O espectro de RMN é afetado pela blindagem dos elétrons que orbitam o núcleo. O desvio químico da RMN de 1H é determinado 

como a diferença (em partes por milhão – ppm) entre a frequência de ressonância do próton observado e a de um próton presente em um 
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composto de referência (para experimentos de RMN de 1H, tetrametilsilano em solução, cujo desvio é fixado em 0 ppm). Os desvios químicos 

medidos variam conforme o núcleo (0-10 ppm para 1H; e 0-250 ppm para 13C), a intensidade do sinal depende do número de núcleos idênticos 

e a presença de amostras complexas não interfere na intensidade medida (DUNN & ELLIS, 2005). 

A técnica de RMN permite observar e quantificar todos os compostos mais abundantes presentes em fluidos biológicos, extratos 

celulares e tecidos, com preparação mínima ou fracionamento da amostra e sem necessidade de ionização ou derivatização. Além disso, é 

uma ferramenta poderosa para determinação de estruturas, dinâmica de vias metabólicas e elucidação de mecanismos, tendo grande impacto 

na descoberta de medicamentos e estudos metabólicos em organismos vivos. Suas limitações incluem baixa sensibilidade, baixa seletividade 

e alto custo de equipamento e manutenção. A sobreposição de sinais em algumas regiões espectrais pode comprometer a interpretação dos 

resultados (NICHOLSON & LINDON, 2008).  

Embora os métodos LC-MS e GC-MS estejam se tornando cada vez mais populares, segue havendo um interesse considerável no 

uso de métodos baseados em RMN para estudos metabolômicos. Em busca feita na base de dados Web of Science pelos termos 

“Metabolomics” e “NMR” (sigla em inglês para RMN), entre 2010 e Julho de 2020, é possível verificar a tendência de crescimento nas 

publicações envolvendo o tema a cada ano (Figura 6). 
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Figura 6: Tendência crescente nas publicações obtidas usando as palavras-chave metabolômics e NMR no banco de dados Web of Science em fevereiro de 

2020 (http://apps.webofknowledge.com). 

A RMN oferece uma plataforma analítica para monitorar estados fisiológicos de atletas e diagnosticar distúrbios induzidos pelo 

exercício (HOLMES et al., 2018). Embora o metaboloma possa ser muito complexo em sua composição e na dinâmica de concentração dos 

metabólitos, a RMN possui uma grande faixa dinâmica que permite observar metabólitos com altas diferenças de concentração dos mais 

diversos compostos, como aminoácidos, carboidratos e corpos cetônicos (NAGANA GOWDA & RAFTERY, 2015). A RMN é particularmente 

passível de detectar e caracterizar compostos menos tratáveis por meio da análise LC-MS, como açúcares, ácidos orgânicos, álcoois, polióis 

e outros compostos altamente polares (EMWAS et al., 2019).  

Embora a RMN seja pouco exigente no que diz respeito ao preparo de amostras, a etapa de análise de dados é mais 

trabalhosa, se comparada a técnicas de espectrometria de massa. Como todas as técnicas têm vantagens e desvantagens, é 
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necessário escolher aquela mais adequada a cada tipo de estudo e, eventualmente, reconhecer a necessidade de uso de mais de 

uma técnica (Quadro 1). 

Quadro 1: Resumo das vantagens e limitações da espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN) em comparação com a espectrometria de massa 

(MS) em aplicações metabolômicas. Adaptado de Emwas et al. (2019). 

 
RMN MS 

Reprodutibilidade A alta reprodutibilidade é uma das 

vantagens fundamentais. 

Os dados obtidos por MS são 

menos reprodutíveis que os 

obtidos por RMN. 

Sensibilidade Intrinsecamente baixa, mas pode 

ser aprimorada com várias 

varreduras (tempo), maior 

intensidade do campo magnético, 

métodos de refrigeração criogênica, 

microssondas e hiperpolarização. 

Alta sensibilidade é uma grande 

vantagem. Metabólitos com 

concentrações nanomolares 

podem ser facilmente detectados. 

Seletividade  

(análise global e alvo) 

Pode ser usada para as duas 

análises, mas é comumente usada 

para análise global. Sobreposições 

de pico de vários metabólitos 

detectados dificultam a 

interpretação dos resultados. 

GC-MS e LC-MS são superiores 

para análises alvo. 

Preparação  

de amostra 

Envolve uma preparação mínima da 

amostra, geralmente transferindo-a 

para um tubo de RMN e 

adicionando solvente. 

Preparação mais exigente. Requer 

cromatografia e derivatização de 

amostra para cromatografia em 

fase gasosa (GC-MS). 
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Recuperação 

de amostra 

Várias análises podem ser 

realizadas na mesma amostra. 

Além disso, a amostra pode ser 

recuperada e armazenada por um 

longo tempo. 

Por se tratar de uma abordagem 

destrutiva, a amostra não pode ser 

recuperada. 

Análise quantitativa A intensidade do sinal é diretamente 

proporcional às concentrações de 

metabólitos e ao número de núcleos 

na molécula. 

A intensidade da linha MS 

geralmente não está 

correlacionada com as 

concentrações de metabólitos, já 

que a eficiência da ionização 

também é um fator determinante. 

Número de 

metabólitos 

detectáveis 

Dependendo da resolução 

espectral, geralmente menos de 

200 metabólitos podem ser 

detectados e identificados em uma 

medição. 

Por meio de diferentes técnicas é 

possível detectar milhares de 

metabólitos e identificar várias 

centenas deles. 

RMN: espectroscopia de ressonância magnética nuclear; MS: espectrometria de massa; CG-MS: cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa; LC-MS: cromatografia líquida acoplada 
à espectrometria de massa. 

2.3.2 Análises de dados obtidos por RMN 

A análise de dados originados por RMN de 1H é conduzida em várias etapas, a partir do planejamento experimental e coleta 

das amostras. Essas etapas consistem em (LINDON & NICHOLSON, 2008; LOPES, 2015) (Figura 7):  

A) aquisição e processamento dos espectros de RMN; 
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B) conversão dos espectros em uma matriz de dados, a qual é pré-processada (centragem na soma é o processamento mais 

utilizado); 

C) análise exploratória para investigação de padrões com o auxílio de métodos quimiométricos não supervisionados; 

D) interpretação dos padrões evidenciados pelo gráfico de escores em termos do gráfico de pesos e identificação de 

biomarcadores; 

E) construção de mapas de correlações diferenciais por análise de correlação metabólica; 

F) investigação de vias metabólicas auxiliada por mapas de correlações diferenciais, avaliando-se a correlação entre 

diferentes metabólitos; 

G) predição de amostras independentes por meio de métodos supervisionados de reconhecimento de padrões. 
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Figura 7: Etapas da análise de dados obtidos por RMN. A) Aquisição e processamento dos espectros de RMN; B) Conversão dos espectros em uma matriz de 

dados; C) Análise exploratória para investigação de padrões; D) Interpretação dos padrões e identificação de biomarcadores; E) Análise de correlação 

metabólica; F) Investigação de vias metabólicas auxiliada por mapas de correlações diferenciais; G) Predição de amostras independentes. Adaptada de Lopes 

(2015). 

Para maximizar as informações que podem ser extraídas de dados químicos ou espectrais, utiliza-se a quimiometria, que 

consiste na aplicação de métodos matemáticos, estatísticos, gráficos ou simbólicos sobre as medidas realizadas em um sistema ou 

processo químico. As abordagens quimiométricas são usadas principalmente para extrair informações úteis de espectros complexos 

que consistem em muitos componentes difíceis de identificar ou desconhecidos, podendo também ser usadas para determinar 
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diferenças estatisticamente significativas entre grandes grupos de espectros ou grandes grupos de cromatogramas coletados em 

diferentes amostras ou sob diferentes condições (TRYGG et al., 2007). 

O sucesso dos métodos quimiométricos na metabolômica está geralmente condicionado a um número relativamente grande 

de amostras (acima de 40) com dados espectrais cujos atributos incluam intensidades e posições de picos, bem como ao tratamento 

desses dados (dimensionamento, alinhamento e/ou centralização) para permitir comparações estatísticas apropriadas. Um dado 

espectro pode apresentar centenas ou mesmo milhares de picos ou atributos. Para reduzir a complexidade dos parâmetros, são 

usadas técnicas de redução dimensional que permitem identificar as suas componentes estatisticamente mais relevantes. A forma 

mais comum de redução dimensional é a Análise de Componentes Principais, ou PCA (KUMAR, 2017). 

2.3.2.1 Análise de Componentes Principais (PCA) 

A PCA é uma técnica estatística que permite plotar, visualizar e agrupar vários conjuntos de dados metabolômicos com base 

em combinações lineares de suas características compartilhadas. Assim, as propriedades de uma amostra são exibidas mais 

claramente ao longo dos eixos de coordenadas (ou principais). A PCA é mais comumente usada para identificar diferenças entre 

amostras, quais variáveis – associadas a metabólitos – contribuem mais para essas diferenças e se essas variáveis estão ou não 

correlacionadas. Como técnica de redução de dados, a PCA é particularmente atraente porque permite detectar visualmente ou 
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graficamente clusters ou agrupamentos de amostras. Ademais, a PCA também possibilita quantificar informações ou sinais úteis 

contidos nos dados, quando os compostos são identificados  (KUMAR et al., 2014).  

Além da PCA, a classe de métodos quimiométricos conhecida como “aprendizado supervisionado” ou “classificação 

supervisionada” pode ser aplicada à análise espectral na metabolômica. Classificadores supervisionados exigem que as informações 

sobre as identidades de classe sejam fornecidas pelo usuário antes da execução da análise. Assim, conhecimentos ou diagnósticos 

clínicos prévios são utilizados para identificar um grupo de espectros como sendo normal e outro grupo como sendo alterado. A 

Análise Discriminante de Mínimos Quadrados Parciais (PLS-DA) é um dos classificadores supervisionados usados para interpretar 

padrões espectrais em uma variedade de aplicações metabolômicas ou metabólicas (RUIZ-PEREZ & NARASIMHAN, 2018). 

2.3.2.2 Análise discriminante por mínimos quadrados parciais (PLS-DA) 

A PLS-DA pode ser usada para obter a separação máxima entre grupos de observações por meio da rotação dos componentes 

da PCA. Isso permite melhor identificar quais variáveis são mais relevantes para a separação das classes observadas (ou aparentes). 

Sendo uma forma particular de regressão por mínimos quadrados parciais (PLS), a PLS-DA é uma regressão ou extensão categórica 

da PCA que aproveita as informações de classe a priori ou atribuídas pelo usuário para buscar maximizar a covariância entre as 

variáveis de teste ou preditoras e as variáveis preditivas. Os princípios básicos por trás da PLS são semelhantes aos da PCA, com 
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a diferença que na PLS utiliza-se a informação do conjunto rotulado de identidades de classe (por exemplo, "pré exercício" e "pós 

exercício") (BARTEL et al., 2013). 

A PLS-DA possibilita a ligação entre duas matrizes de dados, X (dados brutos) e Y (grupos, classes etc.). Este método pode 

lidar com múltiplas variáveis categóricas dependentes e visa maximizar a covariância entre as variáveis independentes X (leituras 

da amostra, ou seja, os dados metabolômicos) e a variável dependente correspondente Y (os alvos que se deseja prever) de dados 

altamente multidimensionais, encontrando um subespaço linear das variáveis explicativas (BARTEL et al., 2013; GROMSKI et al., 

2015).  

Em uma análise metabolômica, métodos estatísticos como PCA e PLS-DA podem ser usados no início do processo (em 

abordagens quimiométricas) ou ao final (na metabolômica quantitativa). Um dos pontos fortes do uso de métodos quimiométricos no 

início da análise é a possibilidade de observar todos os metabólitos ou todas as características espectrais (conhecidas e 

desconhecidas) de maneira imparcial, com a vantagem de que não se ignoram nem se incluem seletivamente dados metabólicos 

para fazer uma classificação ou diagnóstico fenotípico. Adicionalmente, uma vez que os gráficos de pontuação e gráficos de carga 

são gerados a partir de uma análise quimiométrica, é possível usar essas informações de modo a direcionar a maior parte do esforço 

para identificar ou quantificar apenas os metabólitos mais importantes ou informativos. Esse processo certamente reduz, embora 

não elimine, o ônus da identificação do metabólito (WISHART, 2010). 
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A PLS-DA tem como principal vantagem a possibilidade de tratamento de dados altamente colineares e ruidosos, que são 

resultados muito comuns de experimentos de metabolômica. Além disso, fornece várias estatísticas – como peso de carga (loading 

weight), importância da variável na projeção (VIP, variable importance of projection) e coeficiente de regressão – que podem ser 

usadas para identificar as variáveis mais importantes. Esta técnica oferece uma interpretação visual de conjuntos de dados 

complexos por meio de um gráfico de baixa dimensão que ilustra a separação entre diferentes grupos (MEHMOOD et al., 2012).  

O peso de carga pode ser usado como uma medida de importância para selecionar variáveis a partir do modelo PLS ajustado 

aos dados (otimizado para um certo número de componentes). Para cada componente, as variáveis com peso de carga acima de 

determinado limiar em valor absoluto são selecionadas (limiar rígido). O limiar pode ser definido por meio de testes estatísticos, 

levando em conta a significância conjunta de todos os pesos de carga para uma dada variável. O peso de carga é uma medida do 

modelo de regressão PLS facilmente acessível na maioria dos softwares (MEHMOOD et al., 2012). 

Outra medida do modelo PLS-DA, o escore VIP fornece uma estimativa da importância da contribuição de cada variável para 

o modelo de regressão. Ele é calculado como a soma ponderada dos quadrados das correlações entre a variável e os componentes 

do modelo. Os fatores de ponderação são dados pela variação percentual do modelo explicada pelo componente. O número de 

termos adicionados depende da quantidade de componentes significativos para a separação de classes. Uma variável pode ser 

desconsiderada se o seu escore VIP é inferior a um dado limiar u ∈ [0, ∞). Como regra geral, uma variável deve ser selecionada 
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quando o seu escore VIP é superior a 1, embora a escolha de um limiar mais adequado a cada situação possa levar à seleção de 

variáveis mais relevantes. Se for conveniente, a importância de cada variável pode ser expressa como uma porcentagem 

(MEHMOOD et al., 2012) 

Qualquer que seja a opção de análise metabolômica (metabolômica quantitativa ou métodos quimiométricos), será necessário 

identificar (e quantificar) metabólitos. A maior parte da identificação e quantificação de metabólitos é feita comparando-se o espectro 

ou o cromatograma da amostra com uma biblioteca de espectros de referência derivados de compostos puros – como Human 

Metabolomic Database (HMDB), Madison Metabolomics Consortium Database e Biological Magnetic Resonance Bank. 

Isso pode ser feito de forma manual, semiautomática ou automática. Em todos os casos, a premissa básica é de que os 

espectros obtidos para uma amostra clínica de interesse (uma mistura de metabólitos) são uma combinação linear de espectros 

individuais para cada um dos metabólitos puros da mistura (Figura 8). Essa abordagem para identificação de compostos é 

comumente realizada com dados de RMN e GC-MS, aplicando-se também, embora de maneira muito mais limitada, a dados de LC-

MS (RAVANBAKHSH et al., 2015; WISHART et al., 2001). 
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Figura 8: Ilustração simplificada de deconvolução espectral mostrando como o espectro superior (obtido de uma mistura de biofluido) é uma combinação linear 

de três outros espectros (A, B e C) coletados de compostos puros. Extraído de Wishart (2010). 

A identificação de metabólitos é normalmente realizada pela comparação entre os dados das amostras e informações de 

compostos conhecidos armazenados em bancos de dados de espectros. Quando se utiliza a técnica RMN 1H, por exemplo, é 

necessário realizar consultas a um banco de dados de espectros de RMN 1H unidimensional de referência, valendo-se de 

ferramentas de software para comparar e calcular correspondências espectrais entre o espectro RMN observado e os espectros do 

banco de dados. Várias bibliotecas para análise espectral estão disponíveis gratuitamente, além de pacotes de software comerciais 
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para identificação de compostos baseados nas diferentes técnicas utilizadas na metabolômica (DONA et al., 2016). O resultado da 

identificação de metabólitos assemelha-se ao mostrado na Figura 9. 

 

Figura 9: Espectro de soro representativo de 1H RMN. Retirado de Pechlivanis et al. (2013). 

 

2.3.3 Metabolômica no exercício físico 

A metabolômica tem se revelado uma importante ferramenta para a investigação dos complexos mecanismos associados à 

prática de exercícios físicos. Além de estudos sobre doping, há pesquisas dedicadas à avaliação de performance em praticantes de 

ppm 
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exercícios físicos, bem como ao entendimento das alterações metabólicas resultantes da realização de atividades físicas e seus 

impactos na saúde. Uma revisão sistemática recente avaliou 24 estudos baseados em metabolômica de alta qualidade publicados 

na última década explorando alterações induzidas pelo exercício no metaboloma humano; desses artigos, 63% focaram em 

alterações agudas de metabólitos após exercícios intensos e prolongados (SAKAGUSHI et al., 2019). 

Estudos metabólicos podem ajudar na avaliação de programas de treinamento e auxiliar na identificação de novos metabólitos 

ou biomarcadores associados a distúrbios de desempenho, fadiga e/ou relacionados a esportes. Essas alterações incluem metabólitos 

associados à glicose, lipídios, aminoácidos e metabolismo energético (LEWIS et al., 2010), notadamente em rotas celulares para a síntese 

de adenosina trifosfato (ATP), como a glicólise, a beta-oxidação de ácidos graxos livres e corpos cetônicos (HEANEY et al., 2019). 

Estudos prévios em voluntários saudáveis demonstraram uma redução significativa da excreção urinária de aminoácidos com aumento 

dos níveis de aptidão física e aumento da taxa de oxidação de gordura durante o exercício (MORRIS et al., 2013). Além disso, o perfil 

metabolômico de atletas submetidos a exercícios intensos revelou aumento no lactato plasmático (BERTON et al., 2017) e degradação de 

adenina (DUDZINSKA et al., 2010), indicando metabolismo anaeróbico e ciclagem de ATP, respectivamente.  

Utilizando abordagem metabolômica, Lewis et al. (2010) encontraram alterações nos metabólitos plasmáticos relacionados às vias 

metabólicas da glicólise (lactato e piruvato), lipólise (glicerol) e gliconeogênese (alanina), na avaliação de sujeitos em corrida de maratona. 
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Felder et al. (2017) descreveram alterações nas concentrações séricas de vários aminoácidos (serina, treonina, histidina, glutamina) após os 

indivíduos completarem um programa de exercícios de dez semanas.  

Uma recente revisão sistemática de 27 estudos identificou 196 metabólitos que alteram significativamente sua concentração no 

sangue, na urina ou no suor entre os tempos antes do exercício e 24h após o exercício (de resistência ou força) em pelo menos dois 

experimentos metabolômicos. O estudo também observou que uma sessão de exercício agudo normalmente aumenta as concentrações de 

lactato, piruvato, ácidos graxos, acilcarnitinas, corpos cetônicos e nucleotídeos; reduz as concentrações de ácidos biliares; e tem efeitos mistos 

em aminoácidos proteinogênicos e não proteinogênicos (SCHRANNER et al., 2020). 

Para identificar se as alterações no metabólito ou na classe de metabólitos variam com o tempo pós-exercício, esta revisão comparou 

os resultados de todos os metabólitos detectados nas amostras de sangue (33 experimentos) em três categorias de tempo (Figura 10). 

Apesar de nem todos os metabólitos terem sido detectados em cada experimento e de apenas dois experimentos terem sido categorizados 

como “amostragem tardia” (após 24h pós exercício), 31 metabólitos foram alterados em todos os momentos da amostragem, sendo a maioria 

de lipídios (com 20 ácidos graxos e cinco acilcarnitinas significativamente alterados após um período de exercício); 38 metabólitos 

(principalmente aminoácidos e ácidos graxos) foram afetados de forma rápida (1h pós exercício) e intermediária (12h pós exercício), mas não 

em experimentos tardios; e 10 metabólitos (principalmente ácidos biliares) foram afetados em experimentos de amostragem tardios e rápidas. 
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Figura 10: Diagrama de Venn mostrando o número de metabólitos que são alterados em relação ao ponto no tempo da amostragem. Alterações iniciais: dentro 

de 0,5 h após o exercício; Alterações intermediárias: entre 0,5 e 3 h após o exercício; Alterações tardias: entre 3 e 24 h após o exercício. Adaptado de Schranner 

et al. (2020). 
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As alterações iniciais (rápidas) são determinadas por 19 aminoácidos, seguidos por 11 acilcarnitinas de cadeia curta e média, seis 

carboidratos e intermediários do ciclo do ácido tricarboxílico, enquanto as alterações intermediárias mostram uma variedade de grupos 

metabólicos diferentes (por exemplo, aminoácidos, nucleotídeos, vitaminas/cofatores e xenobióticos) (SCHRANNER et al., 2020). 

Ao explorar as diferenças entre o plasma de atletas de elite da mesma modalidade esportiva com cargas de treinamento semelhantes, 

mas com capacidades fisiológicas diferentes, outro estudo encontrou diferenças nos metabólitos endógenos e vias relacionadas, além da 

disponibilidade alterada de xenobióticos. Além disso, mostrou que algumas dessas moléculas variam após o exercício. As alterações 

metabólicas reveladas no estudo estão relacionadas ao uso e disponibilidade de energia celular, controle do estresse oxidativo, dano 

muscular, metabólitos de sinalização do sistema nervoso central, nutrientes e biodisponibilidade de compostos (MONNERAT et al., 2020). 

2.3.4 Metabolômica na nutrição 

Há diversos estudos sob a perspectiva da metabolômica em ciência de alimentos e nutrição que exploram técnicas de análise, suas 

aplicações e o tratamento de dados, conferindo grande potencial a esta abordagem na promoção de bem-estar, saúde e segurança dos 

consumidores (POSMA et al., 2020; VÁSZQUEZ-MANJARREZ et al., 2020; ZAO et al., 2020; GONZÁLEZ-DOMÍNGUEZ et al., 2020). 

Dentro da ciência de alimentos, a pesquisa em nutrição que visa relacionar dieta, estilo de vida e saúde com genes, proteínas e metabólitos 

deu origem a novas áreas do conhecimento nomeadas de nutrigenética, nutrigenômica, nutriproteômica e nutrimetabolômica (ODRIOZOLA 

& CORRALES, 2015). 
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A nutrimetabolômica (nutrimetabolomics em inglês) refere-se à aplicação da metabolômica na área de nutrição e permite a 

caracterização de fenótipos individuais por meio da avaliação de metabólitos, após a exposição a uma intervenção dietética. A 

nutrimetabolômica demanda um esforço transdisciplinar abrangendo os campos da ciência de alimentos, nutrição humana, química analítica 

e bioinformática (ULASZEWSKA et al., 2019).  

Como os seres humanos apresentam individualidades relacionadas a antecedentes genéticos, taxas metabólicas, atividades físicas e 

composição da microbiota intestinal, a nutrição personalizada é indicada para fornecer de forma assertiva os macro e micronutrientes 

necessários a objetivos de saúde e fitness. A metabolômica pode auxiliar a nutrição personalizada ao permitir a análise da disponibilidade de 

nutrientes no sangue e o entendimento das propriedades metabólicas de um indivíduo, em condições basais ou pós-estresse (GIBNEY et al., 

2005). Outra aplicação interessante da metabolômica com relação ao metabolismo e à nutrição é na análise do ritmo circadiano e de como 

as dietas podem alterar o estado fisiológico (DYAR et al., 2018). 

Pesquisas em nutrimetabolômica têm trazido achados interessantes, como um estudo sobre os benefícios do consumo de extrato de 

alecrim contra o câncer de cólon, no qual três abordagens ômicas (transcriptômica, proteômica e metabolômica) permitiram identificar mais 

de 1.300 genes, 17 proteínas e 30 metabólitos correlacionados a diferentes rotas metabólicas (IBÁÑEZ et al., 2012). Outro exemplo é um 

estudo sobre o efeito da ingestão de vitamina D em indivíduos com síndrome metabólica, mostrando que lactato, colina e lipoproteínas de 
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baixa e muito baixa densidade (LDL + VLDL) são os metabólitos mais discriminantes entre grupos com e sem suplementação da vitamina D 

(O'SULLIVAN et al., 2011). 

Alguns estudos têm buscado identificar perfis metabólicos distintos associados ao efeito da dieta sobre a saúde, apontando a 

importância da descoberta de biomarcadores para diagnóstico, tratamento e avaliação precoces de doenças relacionadas ao estilo de vida. 

As principais alterações relacionam-se a aminoácidos, metabolismo lipídico, vitaminas e catabolismo (RYAN et al., 2013). 

Uma dieta adequada, assim como a atividade física regular, é comumente recomendada por sua capacidade antioxidante e pela 

prevenção e tratamento de vários distúrbios (como resistência à insulina, dislipidemia, obesidade e hipertensão arterial sistêmica) que podem 

resultar em doença cardiovascular e diabetes mellitus tipo 2. Assim, as respostas metabólicas e fisiológicas a hábitos alimentares saudáveis 

combinados com exercício físico tornaram-se uma área de pesquisa de interesse e com potencial de expansão crescente. A extensa gama 

de metabólitos relacionados a intervenções dietéticas e treinamento físico relatada em estudos em humanos ou animais endossa a 

complexidade da avaliação de alterações metabólicas e identificação de compostos (HERRERO et al., 2019). 

2.3.5 Nutriesportômica (Nutrisportomics): metabolômica para estudar a relação entre nutrição e exercício 

As respostas do corpo a intervenções nutricionais e induzidas pelo exercício, assim como os mecanismos biológicos que explicam tais 

respostas, têm sido objeto de diversas pesquisas usando abordagens metabolômicas que surgiram como uma ferramenta poderosa para 
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avaliar exaustivamente assinaturas metabólicas individuais, analisando a composição do metaboloma no soro, na urina, nas fezes ou em 

amostras de tecido. 

Um estudo piloto com 478 atletas de elite de diferentes esportes (futebol, atletismo, ciclismo, rugby, natação, boxe e remo) analisou a 

presença de xenobióticos em amostras de soro, com foco em metabólitos potencialmente originários de suplementos nutricionais, usando 

uma análise metabolômica global. Dos 102 xenobióticos detectados, 21 eram significativamente diferentes entre os grupos esportivos, 

incluindo metabólitos que potencialmente prolongam a tolerância ao exercício (ácido cafeico), carregam um efeito nootrópico (2-pirrolidinona), 

exercem um potente efeito antioxidante (eugenol, ácido ferúlico 4-sulfato, tioprolina, retinol) ou se originam de medicamentos para diferentes 

tipos de lesões (ectoína, quinato). Os dados forneceram evidências de que atletas de diferentes esportes exibem um perfil xenobiótico distinto 

que pode refletir o uso de drogas/suplementos, dieta e exposição a vários produtos químicos (AL-KHELAIFI et al., 2018). 

De maneira geral, os atletas experimentam ciclos regulares de estresse fisiológico, acompanhados de inflamação transitória, estresse 

oxidativo e perturbações imunológicas, e há dados crescentes indicando sua sensibilidade às influências nutricionais. As contramedidas 

nutricionais mais eficazes, especialmente quando consideradas da perspectiva metabolômica, incluem aumentos agudos e crônicos de 

carboidratos e polifenóis na dieta. A eficácia de estratégias de apoio à imunonutrição para o atleta é estudada em outro trabalho, com foco 

nos benefícios de carboidratos e polifenóis, a partir de procedimentos baseados em metabolômica (NIEMAN & MITMESSER, 2017).  
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Segundo os autores, a suplementação de carboidratos associa-se a menores níveis de hormônio do estresse pós-exercício, inflamação 

e mobilização e oxidação de ácidos graxos. Além disso, a ingestão de frutas com alto teor de carboidratos, polifenóis e metabólitos parece 

favorecer efetivamente o desempenho, aprimorando a capacidade oxidativa e antiviral por meio de metabólitos de frutas e aumento dos níveis 

plasmáticos de compostos fenólicos derivados do intestino (NIEMAN & MITMESSER, 2017). 

No intuito de conceituar o estudo metabolômico da influência de intervenções nutricionais – alimentos, dietas e suplementos 

nutricionais – sobre o desempenho de praticantes de exercício e esportes, bem como o estudo da influência de práticas físicas e desportivas 

sobre o metaboloma de indivíduos que seguem determinados tipos de dieta, a presente tese propõe a utilização de um novo termo: 

nutriesportômica, ou nutrisportomics, em inglês. Este termo adere ao objetivo de uma série de estudos metabolômicos situados na intersecção 

entre a nutrição e o exercício físico, e particularmente ao objetivo de avaliar o efeito da intervenção com suplementos alimentares 

proteicos de origem animal e vegetal nos parâmetros bioquímicos e metabólicos de atletas praticantes de futebol profissional, 

delimitado nesta pesquisa. 

Embora estudos com esta característica venham sendo considerados aplicações da metabolômica ao estudo do exercício e da 

nutrição, a união desses campos de pesquisa em um termo único resume de forma imediata o foco compartilhado entre eles, sem privilegiar 

um campo sobre o outro. Com isso, a simples menção de que um estudo é sobre nutriesportômica já permitiria situar o escopo da pesquisa. 
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Ademais, uma terminologia própria para referenciar os estudos metabolômicos envolvendo as áreas de nutrição e exercício contribui para 

abrir espaço ao desenvolvimento de novas pesquisas e ações empresariais e comerciais nesse âmbito. 
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3 Justificativas 

Devido ao esforço físico contínuo realizado pelos atletas, a recuperação muscular e metabólica após treinos e competições é 

fundamental. A nutrição adequada é uma excelente aliada na recuperação física, entretanto pode ser comprometida por falta de 

estratégias rápidas e práticas inseridas na rotina.  

A proteína é um dos nutrientes cruciais na recuperação muscular. Para o consumo proteico de fontes alimentares em 

quantidades e momentos pertinentes, é necessário planejamento e uma estrutura mínima para a produção de refeições, o que nem 

sempre é fácil para os atletas. Dessa forma, a suplementação proteica torna-se necessária e conveniente.  

Entre as opções de suplementação proteica, o isolado proteico de ervilha apresenta-se como uma alternativa de baixo custo, 

alto valor biológico e não alergênico. Sua eficácia na recuperação do organismo, em comparação com fontes animais de suplementos 

de proteína, é ainda uma questão em aberto, que esta tese pretende explorar. 

A avaliação metabolômica possibilita observar alterações metabólicas induzidas tanto pelo exercício quanto pela nutrição. 

Embora o metaboloma possa ser muito complexo em sua composição e na dinâmica de concentração dos metabólitos, a técnica de 

espectroscopia por ressonância magnética permite observar metabólitos com altas diferenças de concentração dos mais diversos 

compostos, como aminoácidos, carboidratos e corpos cetônicos, tornando-se uma poderosa ferramenta para avaliação de atletas. 
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4 Objetivos 

4.1 Objetivo Geral 

Avaliar as propriedades nutricionais e o efeito ergogênico de suplementos alimentares proteicos de origem vegetal e animal 

sobre o desempenho físico e recuperação de atletas.  

4.2 Objetivos Específicos 

▪ Identificar as alterações metabolômicas e bioquímicas ocasionadas por um ciclo de treinamento de pentatlo moderno. 

▪ Comparar a composição nutricional de suplemento proteico de soro do leite e de concentrado proteico de ervilha. 

▪ Avaliar o perfil nutricional, composição corporal e desempenho físico de atletas de futebol. 

▪ Comparar, entre os grupos, os marcadores de dano muscular, hepático e perfil metabolômico no período anterior ao jogo e 

até 72h após o jogo. 

▪ Investigar o comportamento das alterações metabolômicas e bioquímicas induzidas por jogo de futebol após ciclo de 

treinamento associado à suplementação com proteínas de origem animal em comparação à vegetal.  
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5 Materiais e métodos 

5.1 Projeto piloto 

Antes de iniciar o estudo de intervenção nutricional era necessário entender quais as modificações geradas pelo treinamento 

nos biomarcadores. Compreender tais modificações permite a possibilidade de isolar as alterações oriundas da intervenção com 

suplementação proteica.  

Desta forma, realizou-se estudo piloto observacional durante mesociclo com duração de três semanas. Os 6 atletas de pentatlo 

moderno treinaram 4 horas por dia, de segunda a sexta, sendo duas modalidades por dia. As coletas de sangue foram realizadas 

na segunda feira antes do treino e na sexta feira pós treino, durante as três semanas, totalizando seis momentos diferentes, com o 

intuito de entender as alterações provocadas pelas semanas de treino. 

Os microciclos semanais possuíam intensidades diferentes. Nas duas primeiras semanas, os atletas realizaram exercícios na 

intensidade de ~75 a 85% do VO2máx e na terceira semana entre 60 a 70% do VO2máx, previamente avaliado. A última semana 

teve redução na carga de treinamento visando avaliar possível modificação nos metabólitos por conta da intensidade. A duração e 

a intensidade do exercício ao longo do estudo foram mensuradas por relógio Polar A300, cinta com frequencímetro cardíaco e 

pedômetro para avaliar distância percorrida e velocidade (Polar Electro Oy, Kempele, Finlândia) entregue a todos os participantes. 
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Os resultados foram apresentados no Artigo 1 - Impact of pre-competitive training period on the metabolomic profile in Brazilian team 

of modern pentathlon (Seção 6, pág. 69).  

 

5.2 Desenho de estudo de intervenção 

Trata-se de um estudo de intervenção, crossover e duplo cego. O estudo ocorreu durante 29 dias consecutivos, desde a 

primeira etapa de avaliação dos sujeitos até a etapa de testes finais (Figura 11).  

 

Figura 11: Desenho de estudo crossover com suplementação de proteína do soro do leite (WP) ou isolado proteico de ervilha (PP). Os grupos receberam 

suplementação por 10 dias contínuos. Após 4 dias sem suplementação (washout), os grupos foram invertidos e reiniciada a suplementação.  
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Na primeira semana foi mensurada a composição corporal utilizando o método da absorciometria de dupla emissão de raios-

x (DXA), foram entrevistados por um nutricionista (anamnese alimentar) respondendo a perguntas sobre ingestão habitual de 

alimentos e suplementos, função intestinal, histórico de lesões, alergias, intolerâncias e dados pessoais (Anexo 1). 

Após a primeira semana, os atletas foram divididos igualmente e de forma aleatória nos grupos PP e WP. Os atletas receberam 

a suplementação cega (sem descrição de qual suplemento) durante dez dias corridos, sendo 7 dias antes do jogo teste (baseline), 

após jogo teste, 24 e 48 horas após jogo teste (3 dias).  

Antes do jogo houve coleta de sangue, teste de escala de dor e salto contra movimento. Após os primeiros testes e coleta, 

realizaram jogo treino, composto por dois tempos de 45 minutos com 15 minutos de intervalo entre os tempos.  

Após o jogo, repetiram os testes iniciais (salto, escala de dor e coleta de sangue) e receberam o suplemento. Nos três dias 

seguintes (24, 48 e 72 horas após), realizaram os mesmos testes e coletas antes do treino para avaliarmos performance, dano 

muscular e recuperação pós jogo. Os atletas receberam a suplementação até o segundo dia pós jogo (décimo dia). O período de 

washout da intervenção nutricional foi de 4 dias, iniciando após a coleta do terceiro dia pós jogo (72 horas). 

Com o término do washout, os grupos foram invertidos e quem recebeu, por exemplo, PP passou a receber WP e vice-versa. 

Dessa forma, todo atleta recebeu as duas suplementações e foi o controle dele mesmo. 
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5.3 Sujeitos da pesquisa 

Foram convidados atletas sub-20 do clube de futebol Nova Iguaçu/RJ para participar do estudo. Para serem incluídos no 

estudo, os atletas deveriam: participar de treinos pelo menos duas horas diárias, seis dias por semana e terem participado de 

competições nacionais por, pelo menos, dois anos. Atletas que eram goleiros ou não participaram de todas as coletas, com lesões, 

uso de suplementos nutricionais, estimulantes, uso de inibidores do sono ou apetite, analgésicos ou qualquer outra substância que 

interfira no metabolismo foram excluídos no estudo. 

5.4 Distribuição dos sujeitos e critérios éticos 

Os voluntários foram divididos igualmente e de forma aleatória por meio do programa Randomizer software (Medical University 

of Graz, Graz, Austria) em dois grupos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa entre Seres Humanos do Hospital 

Universitário Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro (090/11) e todos assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

5.5 Intervenção nutricional 

Os sujeitos de pesquisa foram divididos em dois grupos, de acordo com a suplementação. Receberam 0,5 g de PP (Cosucra, 

Peqc, Bélgica) ou WP (Nutrata, SC, Brasil) mais 0,25 g de CHO (Athletica Nutrition, SP, Brasil) por kg de peso. 
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A fase basal ocorreu durante sete dias, sendo quatro dias de treino, um dia de descanso e depois mais dois dias de treino. A 

suplementação foi feita no local do treino e ingerida sempre após o treino, em dose única, diluída em 350 mL de água, e administrada 

por nutricionistas. Para manter a característica de duplo cego, uma equipe, diferente daquela que realizava as coletas e análises, 

preparou a suplementação que era feita individualmente em garrafas opacas com o nome de cada atleta, diluindo o pó em 250 mL 

de água. No dia de descanso, receberam a suplementação embalada em saco de alumínio à vácuo com nome e código e utilizaram 

no horário que habitualmente é realizado o treino. Para confirmação da ingestão, cada atleta enviou um vídeo em que aparecia 

ingerindo a suplementação. 

Após o período basal, os atletas receberam a suplementação depois do término de todas as análises e coleta pós jogo, além 

do nono e décimo dia (24 e 48 horas pós jogo) pós treino. No décimo primeiro dia iniciou-se o período de washout. A Tabela 3 

apresenta a composição em energia e nutrientes dos suplementos oferecidos aos participantes do estudo. Os resultado foram 

cedidos pelas empresas que elaboraram os suplementos e que avaliaram: umidade, cinzas, lipídios, proteínas e sólidos totais de 

acordo com a metodologia do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008) e aminograma por HPLC (BIDLINGMEYER et al., 1984). 

Tabela 3: Composição nutricional dos suplementos proteicos de Ervilha (PP) e Soro do Leite (WP) 

 WP PP 

100g de suplemento   

Energia (kcal) 384.4 366.7 
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Carboidrato (g) 6.8 0.7 

Proteína (g) 81.6 83.3 

Lipídio (g) 3.4 4.0 

Em 100 g de proteína   

Ácido Aspártico (g) 11.0 11.4 

Ácido Glutâmico (g) 17.7 16.6 

Alanina (g) 5.4 4.3 

Arginina (g) 0.1 8.7 

Cisteina (g) 2.5 1.0 

Fenilalanina (g) 3.6 5.5 

Glicina (g) 2.2 4.1 

Histidina (g) 2.2 2.5 

Isoleucina (g) 5.8 4.5 

Leucina (g) 8.6 8.4 

Lisina (g) 10.3 7.1 

Metionina (g) 2.1 1.1 

Prolina (g) 6.6 4.5 

Serina (g) 4.8 5.1 

Tirosina (g) 3.0 3.8 

Treonina (g) 7.0 5.6 
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Triptofano (g) 1.7 1.0 

Valina (g) 5.2 7.0 

As empresas de suplementos avaliaram umidade, cinzas, lipídios, proteínas e sólidos totais de acordo com a metodologia do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008) 
e aminograma por HPLC (BIDLINGMEYER et al., 1984). 

 

5.6 Avaliação antropométrica e estimativa da composição corporal 

Para avaliação da massa corporal, utilizou-se uma balança de equilíbrio da marca Filizola, com escala de 0,05 kg. 

Estadiômetro, presente na balança, constituído por escala métrica com resolução de 1 mm foi utilizado para medir a estatura com o 

indivíduo de pé e descalço. 

O percentual de gordura corporal, massa óssea, massa livre de gordura e massa gorda foram obtidos, dois a cinco dias antes 

do início da intervenção, por meio do DXA, da marca GE-Healthcare, com o programa Encore 2008, versão 12.30. Os atletas 

estiveram em jejum de quatro horas e não realizaram exercício físico no dia anterior ao exame. 

A composição corporal foi determinada por absorciometria de dupla emissão de raios-x. Foi avaliado o corpo todo e seus 

segmentos, ao longo da última década a DXA é considerada um método padrão ouro.  

A avaliação ocorreu por cinco minutos, com o participante deitado em uma plataforma de digitalização, enquanto o detector 

com uma fonte de raios-X passa acima do indivíduo de forma retilínea. A atenuação diferencial dos fótons de baixa e de alta energia 
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do feixe permite a determinação das quantidades relativas de tecido ósseo mineral, massa livre de gordura e massa gorda em cada 

pixel da área de leitura. A exposição à radiação resultante a partir de uma análise de corpo inteiro é relativamente pequena (~ 0,3 

μSv) e é menor do que a inevitável exposição diária a radiação (~ 2,0 μSv/24 h) tornando DXA adequado para a maioria das 

aplicações, incluindo testes pediátricos (LAFORGIA et al., 2009). 

5.7 Avaliação do consumo alimentar e de suplementos 

Além da ingestão habitual registrada na anamnese, a ingestão dietética dos atletas ao longo do estudo foi avaliada por meio 

da abordagem de registro alimentar por 3 dias (Anexo 1). Uma análise quantitativa da ingestão de energia e nutrientes para cada 

refeição foi realizada usando a Tabela de Composição de Alimentos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos versão 27 

(USDA, 2015). Para alimentos industrializados que não constavam na Tabela USDA, as informações nutricionais foram obtidas dos 

rótulos dos alimentos. 

5.8 Salto vertical com contra movimento 

Os saltos foram realizados antes do jogo, após o jogo, 24, 48 e 72 horas após o jogo. Nos três dias pós jogo, o salto foi 

efetuado antes do treinamento. Antes dos saltos, os participantes realizaram aquecimento durante 5 minutos, consistindo em 

exercícios com pesos corporais, polichinelos, agachamentos e saltos largos. Após o aquecimento, os participantes concluíram um 
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teste com três saltos, com intervalo de 20 segundos, em tapete de contato (Jump System Pro – Cefise, Brasil). Foi utilizada a medida 

de maior altura em cada teste (LOMBARD et al., 2020).  

5.9 Escala visual analógica de dor (EVA)  

A EVA consiste em uma escala graduada com linha horizontal de 10 centímetros de comprimento, sendo que na extremidade 

à esquerda possui um número correspondente a zero, com a expressão 'sem dor', e à direita, o número 10, com a expressão 'dor 

insuportável'. O atleta marcou um traço na escala de acordo com a dor muscular apresentada no momento. A dor pode ser 

classificada como leve quando a marcação na escala for de 1 a 3 centímetros de distância do ponto 0; moderada, de 4 a 6 centímetros 

e forte, de 7 a 9 (Anexo 2). A dor zero representa a ausência de dor e que os indivíduos não têm problemas para desempenhar suas 

atividades; na dor leve, é possível desempenhar as atividades, embora tenha dor; a dor moderada atrapalha parcial ou totalmente 

as atividades e há prejuízo no desempenho e a dor forte impede a realização das atividades (FOSTER et al., 2001). 

5.10 Avaliação do jogo teste 

No início do estudo, os atletas realizaram Yo-Yo Intermittente Recovery Test Level 2 (YYIR2), fundamentado em corridas de 

ida e volta (20m cada) com incremento de velocidade de deslocamento controlado por sinal sonoro, com paralisação de 10 segundos 

de recuperação entre os estímulos para novo deslocamento. O teste era interrompido quando o atleta não conseguia chegar na 
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marcação antes do aviso sonoro por duas vezes consecutivas. Os atletas foram avaliados quanto à distância total percorrida e 

estágios completados (KRUSTRUP et al., 2006).  

Durante todo período do jogo teste, o deslocamento no campo (km), velocidade média (km/h), velocidade máxima (km/h), 

distância percorrida com velocidade acima de 15 km/h (m) e frequência cardíaca (batimentos/min) dos atletas foram coletados por 

meio de GPS e monitor de frequência cardíaca (Polar RS400). 

5.11 Coleta de sangue 

Amostras de sangue (10 mL) foram obtidas por punção venosa em tubos contendo heparina sódica (plasma) ou gel acelerador 

de coagulação (soro) e mantidas em gelo para transporte. O plasma e o soro foram separados por centrifugação (1500 x g durante 

20 min a 4°C) e armazenado a - 80°C. As coletas pós-treino ocorreram entre 5 e 8 minutos após o término do treinamento. 

5.12 Análises laboratoriais  

No plasma, foram analisados ácido úrico (AU), alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), creatinina 

(Cr), creatina quinase (CK), ureia (Ur) e lactato (La) de acordo com as instruções do fabricante, utilizando kits comerciais (RANDOX) 

e analisador bioquímico semiautomático (Daytona RX, Randox). Todas as medidas foram realizadas em duplicata e utilizado o valor 

médio. 
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5.13 Análise de metabólitos por Ressonância Magnética Nuclear 

Uma alíquota de soro de cada amostra foi utilizada para análise metabolômica por meio de espectroscopia de RMN. As 

amostras de RMN foram preparadas de acordo com Gowda e Raftery (2014). A precipitação de proteína foi realizada usando metanol 

como solvente. Resumidamente, as amostras de soro foram misturadas com metanol [proporção de 1:2 (v/v)], submetidas a vórtice 

e incubadas a –20º C por 20 min. A mistura foi centrifugada a 11.000 rpm (5804 R, Eppendorf) durante 30min (4º C). O sobrenadante 

foi transferido para um frasco fresco e seco. As amostras secas foram suspensas em 600 µl de tampão fosfato (pH 7,4) contendo 

10% de óxido de deutério (99,8% D2O). A mistura foi submetida a vórtice e transferida para um tubo de RMN de 5mm de largura. 

Todos os experimentos de RMN foram realizados como descrito por Oliveira et al. (2016) utilizando um espectrômetro Avance 

DRX de 500 MHz (Bruker Biospin, Karlsruhe, Alemanha), a 298K. Os espectros de RMN de 1H unidimensionais (1D) foram obtidos 

utilizando sequência de pulsos Carr-Purcell-Meboom-Gill (CPMG) unidimensional (1D) para suprimir sinais de macromoléculas por 

meio de filtro T2 (84ms), usando 1.024 varreduras.  

Todos os espectros foram referenciados ao deslocamento químico do sinal de próton anomérico de α-glicose a δ 5,22 ppm e 

os efeitos de borda foram avaliados pela sobreposição de todos os espectros usando TopSpin 3.2 (Bruker Biospin, Rheinstetten, 

Alemanha). Os espectros bidimensionais (2D) 1H-1H TOCSY foram obtidos com parâmetros de aquisição de 4.096 x 512 pontos 
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para amostras selecionadas para confirmar a atribuição de metabólitos. A largura espectral foi de 12.934 Hz, com atraso de relaxação 

de três segundos e tempo de bloqueio de rotação de 60ms. 

Cada espectro de RMN foi analisado por meio da integração de regiões espectrais (bucket) com tamanho de 0,03 ppm sem 

a região da água (4,95-4,70 ppm). As regiões 8,12–8,00, 7,81–7,77 e 7,68–7,64 foram excluídas devido aos efeitos de borda. A 

tabela com as áreas foi normalizada usando a soma das intensidades e os dados foram submetidos ao método de escala de Pareto 

(RAMADAN et al., 2006) usando o software AMIX. 

A atribuição de ressonâncias, para todo o espectro, foi realizada de acordo com a literatura (GOWDA et al., 2015; GOWDA & 

RAFTERY, 2014), utilizando o Human Metabolome Database (http://www.hmdb.ca/) (WISHART et al., 2007) sendo confirmado por 

experimentos 2D TOCSY. 

5.14 Análise estatística 

As distribuições dos dados de bioquímica e metabolômica foram avaliadas pelo teste de Shapiro-Wilk. Foi realizado o teste 

ANOVA two-way de medidas repetidas para avaliar o efeito do tempo (treinamento) e intervenção (suplementação) por meio do 

programa estatístico Prism 7.0 (GraphPad, San Diego, CA, EUA). 
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A PLS-DA, análise supervisionada multivariada, foi empregada para estudar a contribuição das variáveis dos metabólitos na 

separação do grupo e para encontrar metabólitos diferenciadores (escores VIP), usando Metaboanalyst 4.0. O conjunto de dados foi 

organizado e analisado como amostras pareadas, no qual cada indivíduo serviu como controle próprio, utilizando o mesmo software 

estatístico (RAMADAN et al., 2006; SANTONE et al., 2014). 

O gráfico PLS-DA foi obtido para cada modelo, e os metabólitos correspondentes foram também analisados por meio de 

análise estatística univariada utilizando os valores de intensidade de pico (unidades arbitrárias). Além dos metabólitos considerados 

relevantes pelo VIP score, também submetemos todos os buckets à análise estatística univariada. A significância estatística foi 

avaliada usando teste de Wilcoxon univariado (não paramétrico) para comparar os resultados entre os grupos (SPSS 21.0). O valor 

de p <0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

Metaboanalyst 4.0 também foi usado para prever o desempenho dos modelos que foram avaliados usando Q2 (fração de Y 

prevista pelo modelo X), R2 (fração de variação da modelagem X) e precisão (ACC), por meio de validação cruzada baseada em 

van Velzen et al. (2008), para cada modelo. 

A permutação foi realizada usando 1.000 permutações para cada modelo. A curva característica de operação do receptor 

(ROC) foi gerada pela validação cruzada de Monte Carlo (MCCV) usando subamostragem balanceada. Em cada MCCV, dois terços 
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das amostras foram utilizados para avaliar a importância da característica. A área sob a curva ROC (AUC) e a matriz de predição 

foram obtidas para avaliar a sensibilidade e a especificidade. Um intervalo de confiança de 95% foi usado para os modelos. 
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6 Artigos  

6.1 Artigo 1 - Impact of pre-competitive training period on the metabolomic profile in Brazilian team of modern 

pentathlon 

Revista: International Journal of Sports Physiology and Performance 

Fator de Impacto: 3.979; Formato: Brief Report 

ABSTRACT 

Purpose: Modern pentathlon is a multidisciplinary sport that involves exhausting training, which can cause tissue damage and metabolic changes. 

However, no thorough metabolomics studies of the changes occurring in these athletes have been reported. Accordingly, in this study, we aimed 

to evaluate the metabolomic profile of pentathletes during a 3-week training period before competition using nuclear magnetic resonance (NMR).  

Methods: Blood samples from six members of a Brazilian modern pentathlon team were collected at the beginning (Pre1, Pre2, and Pre3) and end 

(Post1, Post2, and Post3) of each microcycle. Low-molecular-weight metabolite profiles were analyzed by NMR spectroscopy, and biochemical 

markers was assessed using enzyme-linked immunosorbent assays. Data were evaluated by multivariate and univariate statistics with 95% 

confidence intervals.  

Results: NMR data showed changes in metabolites mainly related to energy and amino acid metabolism pathways, such as glucose, glycerol, 

lactate, alanine, acetoacetate, fatty acids (FAs), carnitine, and creatine. Increased peroxide (1.21 ± 0.13; 0.90 ± 0.37; 0.97 ± 0.24 µmol 
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peroxides/mL) and cortisol (23.6 ± 6.25; 10.8 ± 15.6, 31.9 ± 14.5 ng/mL) contents were observed for comparisons of Post1 versus Pre1, Post2 

versus Pre2, and Post3 versus Pre3 groups, respectively. Sarcosine concentrations were increased by week 3 of training (P = 0.028).  

Conclusion: Precompetitive training for modern pentathlon induced relevant changes in the metabolomics profiles of athletes. Metabolic changes 

during microcycles demonstrated increased mobilization of FAs and amino acids after 3 weeks of modern pentathlon training. Furthermore, 

increased levels of peroxides, cortisol, and sarcosine may be early markers of fatigue.  

Keywords: nuclear magnetic resonance; sarcosine; biomarkers; exercise; metabolism 

 

INTRODUCTION 

Modern pentathlon is a multidisciplinary sport comprising fencing, swimming, horse riding, shooting, and running, or any combination thereof 1. 

These athletes have an exhausting training routine (approximately 30 h of exercise per week), which can result in oxidative damage to cellular 

constituents, thereby causing tissue damage via high levels of free radicals 2. 

Metabolic changes have been assessed during and after resistance and endurance exercises, such as those involved in modern pentathlon, 

using metabolomics techniques. In a recent review, changes in carbohydrates, lipids, tricarboxylic acids, amino acids, peptides, nucleotides, and 

vitamins were reported, yielding a total of 196 metabolites 3. Although several metabolites have been reported, new metabolites can be discovered 
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by analyzing nontarget metabolomics. Exploratory analysis in sports science can identify new relevant biomarkers to help elucidate the effects of 

exercise and diet on health and performance 4. 

Thus, in this study, we aimed to characterize the metabolic changes observed in modern pentathlon athletes during 3 weeks of training using 

a nuclear magnetic resonance (NMR)-based metabolomics approach. 

 

METHODS 

Participants and ethical considerations 

Eleven male athletes from the Brazilian National Team of Modern Pentathlon participated in this study. The inclusion criteria were as follows: 

athletes who trained at least 4 h daily, 5 days per week; competed internationally for at least 2 years; and participated in the national championship 

at the end of this study. The exclusion criteria were as follows: athletes with injuries and taking stimulants, sleep or appetite inhibitors, analgesics 

or any other substance known to interfere with metabolism. Six athletes (age, 20 ± 3 years; body mass, 70 ± 6 kg; height, 1.75 ± 0.03 m; body mass 

index, 22.7 ± 1.2 kg/m2; body fat, 15% ± 4%; all means ± standard deviations) met the eligibility criteria and completed all stages of the study. All 

procedures conformed to the Declaration of Helsinki, and the study was approved by the Ethical Committee on Research from the Federal 

University of Rio de Janeiro (protocol number 090/11). 

Experimental protocol 
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The team coaches’ training routine was maintained in order to closely mimic the athletes’ reality. The experimental design covered a mesocycle 

before an important national competition and consisted of three microcycles lasting 7 days each. Training intensity varied according to each 

microcycle. The first two microcycles had higher intensity (75–90% heart rate maximum [HRmax]) than the last microcycle (65–75% HRmax). 

The last week was designed to promote athlete recovery and optimal performance in competition. To track the duration and intensity of exercises 

during the study, all participants were provided a Polar A300 watch (Polar Electro Oy, Kempele, Finland), heart rate strap, and associated online 

account.  

Serum samples were collected on the first day of each microcycle, before training (designated Pre1, Pre2, and Pre3) and on the last day of 

each microcycle, after training (designated Post1, Post2, and Post3), yielding six samples per athlete. 

Sample preparation and analysis 

NMR samples were prepared according to the methods described by Gowda and Raftery 5. All spectra were interpreted by referencing the chemical 

shifts of the anomeric proton signal of α-glucose at δ 5.22 ppm, and edge effects were evaluated by overlaying all spectra using TopSpin 3.2 

(Bruker Biospin, Rheinstetten, Germany).  

Concentrations of lactate, cortisol, creatine kinase, and peroxides were measured by spectrophotometry using assay kits from Sigma 

Diagnostics (St. Louis, MO, USA). 

Food consumption 
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In order to characterize the participants’ food consumption, a record of dietary intake for each athlete was collected, and quantitative analysis of 

nutrients was performed according to the methods described by Rosa-Lima 6. 

Statistical analysis 

The concentrations of biochemical components were evaluated using SPSS 21.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Variables demonstrated a normal 

distribution and were assessed using one-way analysis of variance and t-tests. Nonparametric tests were performed; however, no different results 

were found. 

Each NMR spectrum was analyzed by integrating the bucket size regions of 0.02 ppm using AMIX software (Bruker Biospin). Bucket 

tables were normalized using the sum of intensities, and the data were evaluated using the Pareto scaling method 7 with AMIX software. 

The dataset was organized and analyzed as paired samples. The partial least squares discriminant analysis (PLS-DA) plot and VIP scores 

were obtained for each model using Metaboanalyst 4.0 7. In addition to the metabolites considered relevant in terms of VIP scores, we also submitted 

all the spectral regions (buckets) to univariate statistical analysis using peak intensity values (arbitrary units). Statistical significance was assessed 

using a univariate nonparametric Wilcoxon test to compare results between groups. Results with P value of less than 0.05 were considered 

statistically significant. 
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RESULTS 

The PLS-DA scores plot (paired comparisons) clearly showed changes in the serum metabolome over the 3-week training period (Figure 1). 

Metabolic alterations during the mesocycle, which were compared using univariate and multivariate analyses, demonstrated increased mobilization 

of fatty acids (FAs) and amino acids to support ketogenesis and gluconeogenesis, respectively (Table 1 and Figure 2). 

Changes in the concentrations of biochemical markers (means ± standard deviations) were as follows (shown as the difference between the 

post-training measurement and the pretraining measurement for each week): cortisol, 23.6 ± 6.25, 10.8 ± 15.6, 31.9 ± 14.5 ng/mL; peroxides, 1.21 

± 0.13, 0.90 ± 0.37, 0.97 ± 0.24 µmol peroxides/mL; lactate, 2.12 ± 0.16, 1.65 ± 0.22, 0.17 ± 0.02 mM; and creatine kinase, 228 ± 118, 304 ± 157, 

228 ± 139 U/L (Supplementary Figure 1). 

The lactate concentration increasing significantly in each microcycle after training (P < 0.001). The spectrophotometric results supported 

the values obtained by NMR, thereby validating the methodology. Cortisol values at Pre1 and Post3 were different from those at all other time 

points (P < 0.05). Additionally, the concentrations of peroxides after training differed among microcycles (P < 0.05; Supplementary Figure 1). 

The average daily calorie, protein, carbohydrate, and lipid intakes over the 3-week training period were 2465.33 ± 778.89 kcal, 1.57 ± 0.51 

g/kg protein, 5.07 ± 1.69 g/kg carbohydrate, and 0.98 ± 0.37 g/kg of lipid. There were no significant differences between weeks (Supplementary 

Table 1). 
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DISCUSSION 

In this study, we evaluated the effects of a precompetition training program on metabolic profiles of serum samples from modern pentathlon 

athletes. Although the initial proposal was to evaluate biochemical parameters at the beginning and end of each microcycle, there were no significant 

differences observed. However, the cumulative effect of the mesocycle was observed when comparing Pre1 and Post3. 

Notably, we observed elevations in acetoacetate, glycerol, pyruvate, and carnitine and reductions in FAs and succinate, indicating the 

possibility that ketones and FAs were the predominant metabolic fuels during the training cycle. The main metabolic pathway was the synthesis 

and degradation of ketone bodies. These results could provide insights into the metabolic changes that occurred during the precompetitive training 

cycle 2. However, it is possible that the diet of the athlete could also affect these changes in metabolism 8. In our study, we found that the 

consumption of carbohydrates and energy was below the nutritional recommendations for the type and duration of exercise performed by the 

athletes 9. 

Based on our observation of differences in the cumulative effects, we observed a reduction in lactate levels before and after the mesocycle. 

These data were further supported by the training regimen, which involved less intensity in the last week compared with the first week 10. However, 

when evaluated week by week, lactate concentrations were higher at the post-training time point, as expected 2.  

Changes in plasma-free amino acid levels during and after exercise have been reported in several studies 3,4. Consistent with these studies, 

we also identified a decrease in the creatine concentration, which may be related to ATP resynthesis in the phosphagen system pathway (creatine 

phosphate hydrolysis), which is involved in short-term, intense activities. 
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Importantly, our results are consistent with previous studies. For example, Yan et al. 2 performed a metabolomic investigation in rowers 

and found changes in alanine, lactate, D-methylglucopyranoside, pyroglutamic acid, citric acid, free FAs, valine, glutamine, phenylalanine, and 

tyrosine, along with changes in amino acid and lipid metabolism after 2 weeks of training. Physiological metabolomic adaptation to exercise was 

also observed with trained cyclists in a study that used NMR analysis of urine and showed changes in hippuric acid, creatinine, dimethylxanthine, 

and dimethylamine after training 12.  

The levels of the metabolite sarcosine, an intermediate product in the metabolic pathway of glycine, increased significantly after training. 

Changes in sarcosine levels in exercise depend on the type, duration, and intensity of exercise; however, the results have not been consistent 4,11. 

Although Heger et al. 11 found no changes in sarcosine concentrations in the serum or urine of cyclists after a long-distance bicycle ride, our data 

showed increased sarcosine levels when comparing pre- and post-training values. As described by Felder et al. 4, increases in sarcosine levels after 

exercise (10-week program) may be related to oxidative stress caused by exercise; in particular, in the current study, sarcosine was related to 

increased levels of peroxides, cortisol, and hypoxanthine. 

 

PRACTICAL APPLICATIONS  
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The findings of this study identified several metabolic markers that may be used as auxiliary markers of fatigue. In addition, we demonstrated the 

importance of monitoring calorie supply from carbohydrates and lipids according to the microcyle phase for each athlete; such calorie intake could 

be varied due to oscillations in the training period. 
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CONCLUSION  

Analysis of metabolic changes during microcycles of athletes demonstrated increased mobilization of FAs and amino acids in the 3 weeks of 

modern pentathlon training prior to competition. Furthermore, increased levels of peroxides, cortisol, and sarcosine may be early markers of fatigue. 

Overall, we identified metabolic changes occurring during intense training for modern pentathlon; these findings established a basis for further 

studies of the effects of athletic training on metabolism. 
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FIGURE & TABLES 

 
Figure 1. PLS-DA models comparing athletes at Pre1 (red), Pre2 (green) and Pre3 

(blue) microcycles (A), at Post1 (red), Post2 (green) and Post3 (blue) microcycles (B) 

and at the pre (red) and post (green) mesocycle (C). 1A: PC1=38.4%, PC2=13.4%, 

ACC=0.81, R2=0.87 e Q2=0.58. 1B: PC1=25%, PC2=13%, ACC=0.06, R2=0.91 and Q2=0.78. 1C: PC1=57.1%, PC2=12.1%, ACC=0.55, 

R2=0.93 and Q2=0.13. 
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Figure 2. Metabolic pathway using metabolites from statistical analysis prepared using Metaboanalist 4.0. 
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Table 1. Metabolite intensities shown as the mean (arbitrary units), bucket region (ppm) and statistical analysis from multivariate analysis using the 
aloading factor and bunivariate analysis. 
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Metabolite 
Chemical 

shift (ppm) 

Pre-training 1 

Mean (CI 95%) 

Post-training 3 

Mean (CI 95%) 
Levels P-value 

Acetoacetate a 2.27 (s) 17.8 x 10-4 19.5 x 10-4 ↑ 0.020 

Carnitine a,b 2.42 (s) 58.8 x 10-4 66.2 x 10-4 ↑ 0.006 

Creatine a,b 3.02 (s) 27.6 x 10-4  43.1 x 10-4 ↑ 0.001 

Formic acid b 8.44 (s) 16.6 x 10-4  25.5 x 10-4 ↑ 0.030 

Glucose a,b 5.22 (d) 0.03 x 10-4 0.07 x 10-4 ↑ 0.017 

Glycerol a,b 3.64 (m) 30.6 x 10-4 35.6 x 10-4 ↑ 0.002 

Hypoxanthine a,b 8.17 (s) 2.1 x 10-4  2.7 x 10-4 ↑ 0.001 

Leucine a,b 0.94 (t) 15.8 x 10-4 19.3 x 10-4 ↑ 0.040 

Pyruvate b 2.46 (s) 8.9 x 10-4  9.8 x 10-4 ↑ 0.030 

Sarcosine a,b 2.73 (s) 4.1 x 10-4 5.7 x 10-4 ↑ 0.028 

Alanine a,b 1.46 (d) 88.7 x 10-4 47.9 x 10-4 ↓ 0.046 

Fatty acid a,b 0.89 (t) 28.3 x 10-4  24.5 x 10-4 ↓ 0.010 

Isoleucina a 0.99 (d) 39.9 x 10-4 32.8 x 10-4 ↓ 0.024 

Lactate a,b 1.32 (d) 771.7 x 10-4 536.7 x 10-4 ↓ 0.003 

Succinate b 2.39 (s) 30.1 x 10-4 26.9 x 10-4 ↓ 0.002 
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Supplementary figure 1. Biochemical analysis of athletes’ serum for creatine quinase (A, B), cortisol (C, D), lactate (E, F) and peroxides (G, H). 

*Difference between pre and post mesocycle. #Difference between pre1 and pre2. λDifference between pre1 and pre3. ФDifference between pre2 

and pre3. ψDifference between post1 and post3. φDifference between post2 and post3. 

Supplementary table 1. Nutritional intake parameters from 24-hour recalls (R24) of each week. 

 Week 1 Week 2 Week 3 

Energy (kcal/kg) 2683,8 ±838,9 2404,2 ±724,2 2307,9 ±801,1 

Carbohydrate 356,2 ±120,3 364,8 ±116,2 341,2 ±127,7 

g/kg Body weight 5,1 ±1,6 5,2 ±1,6 4,9 ±2,1 

Protein 119,2 ±46,6 106,6 ±28,5 103,4 ±36,8 

g/kg Body weight 1,7 ±0,6 1,5 ±0,4 1,5 ±0,6 

Fat 87 ±28,8 59,2 ±22,3 60,4 ±23,9 

g/kg Body weight 1,2 ±0,4 0,8 ±0,3 0,9 ±0,4 

Data are expressed as mean ± standard deviation. There was no difference between the groups. 
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6.2 Artigo 2 - Effect of pea protein compared with whey protein on the metabolomic profile of soccer athletes: a 

randomized, double blind, crossover trial 

Revista: International Journal of Sports Physiology and Performance 

Fator de Impacto: 3.979 

Formato: Original Article 

Purpose: Evaluate the effect of intervention with protein supplements of plant and animal origin in biochemical and metabolic parameters of 

soccer players. Methods: Using a double-blind, crossover design, 12 male athletes were randomly allocated into the pea protein (PP) group or 

whey protein (WP) group. Each participant received 0.5 g/kg of PP or WP for ten consecutive days, being seven days before the test game, after 

and on the two days following the test game. Blood samples were performed in Pre, Post, 24h, 48h and 72h moments. Creatine kinase (CK), 

aspartate transaminase, alanine transaminase (ALT), Lactate (LA), Urea, Creatinine and Uric Acid were analyzed. Metabolic profiling of serum 

samples was performed by NMR spectroscopy. Spectral regions and biomarkers were analyzed with multivariate and univariate methods. Results: 

Comparing biochemical markers between the supplemented groups, CK differed at all times, lactate differed after training and ALT at 24h. Out of 

48 analyzed metabolites, 22 showed significant differences such as amino acids, ketone bodies, and glucose metabolism. Glutamate and LA 

increased significantly between the pre and post moments in the WP group, causing a difference between the groups. Other metabolites were 

reduced after the game in the WP group and this behavior was not observed in the PP group. However, there was no difference in any metabolite 

after 72h of the game. Conclusions: Protein supplementation promoted changes in the biochemical and metabolomic profile of athletes after a 

soccer match. Pea protein is a protein supplement alternative to accelerate muscle recovery. NMR has proved to be an important tool in the 

evaluation of metabolic parameters. 



37 
 

Keywords: Recovery; Plant-protein; NMR Spectroscopy; amino acids; muscle damage  

  



37 
 

INTRODUCTION 

A single soccer match can promote an increase in oxidative stress, cell damage and inflammation (FRASSON et al., 2018; PALUCCI et 

al., 2018). In national and international competitions, athletes participate in two to three matches a week. Viana-Gomes et al. (2018) showed that 

the interval between two soccer matches is not enough to reduce oxidative stress.  

The use of nutritional supplements can help reduce muscle damage, oxidative stress and increase performance in soccer athletes (Colocar 

apenas 3 referências). Among nutritional strategies, protein in association with carbohydrates promotes muscle glycogen replacement, assists in 

protein synthesis, reduces unwanted inflammatory responses and contributes to strength recovery (FORBES et al. 2020; TORRE-VILLALVAZO 

et al. 2019; HUECKER et al. 2019; CINTERO et al. 2018 – Escolher apenas duas referências). 

Whey protein has been extensively investigated in intervention studies for the recovery of athletes and performance improvement 

(POULIOS et al. 2019), but plant proteins sources have gained prominence in science, with performance similar to animal proteins (BERRAZAGA 

et al. 2019; BANASZEK et al. 2019). The nutritional quality of pea protein has been described in several studies (MITCHELL et al., 2009; FOLTZ 

et al., 2008). When compared to the standard amino acid reference, pea protein is a good source of essential amino acids (ROWLANDS et al., 2016; 

NELSON et al. 2013; LI et al. 2007) and a better choice for the environment (Ver se consigo repetir a referência). 



37 
 

In this context, in addition to the evaluation of antioxidant enzymes and markers of muscle and liver damage, the metabolic evaluation by 

the Nuclear Magnetic Resonance (NMR) technique can help in the investigation of metabolic changes caused by a soccer match (PITTI et al. 2019) 

and nutritional supplementation (CARNEIRO et al., 2018; Al-KHELAIFI et al., 2018). 

Therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of intervention with protein supplements of plant and animal origin in biochemical 

and metabolic parameters of soccer players. 

METHODS 

This study used a double-blind, placebo-controlled, randomized crossover design. In the first week, the subjects' body composition was 

assessed using Dual Absorption Bone Densitometry (DXA). Then, they were interviewed by a nutritionist to carry out anamnesis with questions 

about habitual food intake, consumption of supplements, intestinal function, history of injuries, allergies, intolerances and personal data (Figure 

1). 

After first week, participants were randomly allocated into the pea protein (PP) group (n = 10), or whey protein (WP) group (n = 10) using 

the Randomizer software (Medical University of Graz, Graz, Austria). The athletes received blind supplementation for ten consecutive days, being 

7 days before the test game (baseline), after the test game, 24 and 48 hours after the test game (3 days). 
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On the day of the game, blood samples, pain scale tests and countermovement jump were performed before (Pre) and immediately after the 

game (Post). The match consisted of two 45-minute periods with a 15-minute interval between the periods. After all collections, they received the 

supplement. 

In the following three days (24h, 48h and 72h) after a soccer match, they performed the same tests and collections before training. The 

athletes received supplementation until the second day after the match (tenth day). The washout period of the nutritional intervention lasted four 

days, starting after the collection of the third day after the game (72 hours). With the end of the washout, the groups were reversed. 

Subjects 

Athletes who trained at least two hours daily, six days a week and who have participated in national competitions for at least two years were 

selected. Goalkeepers or athletes who did not participate in all collections, with injuries, use of nutritional supplements, stimulants, sleep or appetite 

suppressants, painkillers or any other substance that interferes with metabolism were not included in the study (Figure 2). 

The study was conducted in accordance with the Declaration of Helsinki and ethical clearance for the study was obtained from the University 

Hospital from the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) by the protocol number 090/11. All participants provided written informed consent 

before undergoing any procedures.  

Supplementation 

The participants received powder supplementation containing 0.5 grams of protein per kg of weight (g/kg) from PP (Cosucra, Peqc, 
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Belgium) or WP (Nutrata, SC, Brazil) and 0,02g/kg of lipid. Maltodextrin (Athletica Nutrition, SP, Brazil) was added until reaching the amount of 

0.25 g/kg of carbohydrate (CHO). Supplement companies evaluated aminogram by HPLC (BIDLINGMEYER et al. 1984) (Supplementary 
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Supplementary Table 6). 

Supplementation was produced at the training site and delivered to the athlete 

always after training, in a single dose, diluted in a non-transparent bottle containing 350 

mL of water. 

 

Assessment of anthropometric and body composition 

For the assessment of body mass, a Filizola scale with 0.1kg precision was used. 

For measuring height, it was used a 1mm-resolution metric stadiometer, where the 

individual was measured while standing barefoot. The body mass index (BMI) was 

calculated using weight and height. The body fat percentage, bone mass, fat free mass 

and fat tissue mass was calculated through GE-Healthcare’s DXA using Encore 2008 

version 12.30 software. 

Food intake 

The record of dietary intake of each athlete and the quantitative analysis of 

nutrients was performed according to Rosa-Lima et al. (2015). For each athlete, 3 24-hour 

dietary recalls were collected each week throughout the study period, two on working 

days and one during the weekend. 

Blood collection 

Serum and plasma samples were collected in 10 mL tubes (BD SST® II 

Advance® Vacutainer and BD Vacutainer® Plus with sodium heparin) and maintained on 

ice for transport. Plasma and serum were separated by centrifugation (1500g for 20 min 

at 4 °C) and stored at –80 °C. Postgame collections occurred 5–8 min after the end of the 

game.  

Biochemical analysis 
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Creatine kinase (CK), aspartate transaminase (AST), alanine transaminase (ALT), 

Lactate (LA), Urea (UR), Creatinine (CR) and Uric Acid (UA) were analyzed according 

to manufacturer’s instructions using commercial kits (RANDOX) on the semi-automatic 

biochemical analyzer (Daytona RX, Randox). All measurements were performed in 

duplicate. 

Metabolites evaluation 

All NMR experiments were carried out as described by de Oliveira et al. (2016) 

using a 500 MHz Avance DRX spectrometer (Bruker Biospin, Karlsruhe, Germany), at 

298 K. One-dimensional (1D) 1H NMR spectra were obtained using a standard 1 D 

CPMG pulse sequence to suppress signals from macromolecules through a T2 filter (84 

ms), using 1024 scans. All spectra were referenced to the chemical shift of the anomeric 

proton signal of α-glucose at δ 5.22 ppm and edge effects were evaluated by overlaying 

all spectra using TopSpin 3.2 (Bruker Biospin, Rheinstetten, Germany). Two-

dimensional (2D) 1H–1H TOCSY spectra were acquired with acquisition parameters of 

4096 x 512 points for selected samples to confirm the assignment of metabolites. The 

spectral width was 12 934 Hz, with a 3 s relaxation delay and a spin lock time of 60 ms.  

The assignment of resonances, for the whole spectrum, was carried out in 

accordance with the literature (NAGANA GOWDA & RAFTERY, 2014), using the 

Human Metabolome Database (http://www.hmdb.ca/) (WISHART et al., 2018), with an 

in-house database of 1D and 2D NMR spectra of reference compounds; and it was 

confirmed by 2D TOCSY experiments.  

Countermovement jump (CMJ) 

The CMJ was performed on a force plate (Jump System Pro - Cefise, Brazil), 

according to Lombard et al. (2020) in the Pre, Post, 24h, 48h and 72h moments. In the 

24h, 48h, 72h moments, the jump was performed before training. 
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Perceived Exertion 

The athletes individually assessed their perception of effort using a VAS of 1 to 

10 points (FOSTER et al. 2001) in the Pre, Post, 24h, 48h and 72h moments. 

Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 2 (YYIRT2) 

The YYIRT2 was conducted at the beginning of the study according to established 

procedures, which have been described in the literature (KRUSTRUP et al. 2006). 

Movement patterns during the game 

During the entire period of the game, the displacement in the field (km), average 

speed (km / h), maximum speed (km / h), distance covered with speed above 15 km / h 

(m) and heart rate (beats / min) of the athletes were collected through GPS and heart rate 

monitor (Polar RS400). 

Statistical analysis 

Data distribution was assessed using the Shapiro-Wilk test. The concentrations of 

biochemical components, VAS and CMJ were evaluated using SPSS 21.0 (SPSS Inc., 

Chicago, IL, USA).  

Each NMR spectrum was analyzed by integrating the bucket size regions of 0.03 

ppm using AMIX software (Bruker Biospin, Rheinstetten, Germany).  The bucket tables 

were normalized using the sum of intensities and the data were submitted to the Pareto 

scaling method (RAMADAN et al. 2006) using AMIX software. 

The data set was organized and analyzed as paired samples. The PLS-DA plot and 

VIP scores were obtained for each model using Metaboanalyst 4.0. Besides the 

metabolites considered relevant in terms of VIP scores, we submitted all the spectral 

regions (buckets) and biomarkers to univariate two-way repeated measures ANOVA 

analysis. P-value <0.05 was considered statistically significant. 

RESULTS 
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12 male athletes aged 18.4 ± 0.7 years, body mass 69.4 ± 6.5 kg, height 1.76 ± 

0.06 m, BMI 22.3 ± 1.7 kg / m2 and body fat 16.26 ± 4.65% (mean ± SD) participated in 

the study. There was no difference between groups in the VAS analysis and 

countermovement jump (data not shown). Protein powder differed only in the amount of 

arginine, cysteine, and glycine (p <0.05) (Supplementary Table 1). No statistical 

difference was found between the groups for energy and macronutrient intake (Table 1). 

To compare the results of the biochemical markers evaluated, initially the athletes 

were divided into below and above the median in each supplementation group, using the 

values of the last stage completed in YYIRT2 ( 

Table 2). As the results were not different between the groups, it was decided not 

to separate the athletes according to their physical capacity, only by the supplementation 

received. 

There was no statistical difference when comparing the distance traveled, average 

speed, maximum speed and distance traveled with speed above 15km / h between the two 

matches ( 

Table 2). 

 Comparing the absolute values of the biochemical markers between the 

supplemented groups, CK differed at all times, lactate differed after training and ALT at 

24h. Assessing intragroup, in the WP group, Lactate differed between the pre- and post-

moments and Urea between pre and 24h. In the PP group, only ALT differed between 

pre- and post-game. Comparing other moments besides the pre, only AST did not differ 

intragroup (Table 3). 

Evaluating the deltas values (value of a given moment minus the value of the pre) 

between the groups, CK differed in the post, 24h and 48h, ALT post and 24h and lactate 

in the post (Figure 3). 
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The PLS-DA score graph (paired comparison) shows weak differentiation 

between groups at all moments ( 

Table 4). In the permutation test (n = 1000), the Pre (p=0.835), Post (p=0.408), 

24h (p=0.727), 48h (p=0.951) and 72h (p=0.959) moments did not show any significant 

difference. 

Although no significant difference was found between groups using the PLS-DA 

method, the soccer games promoted changes in metabolites between groups and moments 

in each group. The univariate analysis of Anova two way showed significant differences 

in 22 of the 48 metabolites, such as amino acids, ketone bodies, metabolites of the 
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tricarboxylic acid cycle (TCA) and glucose metabolism ( 

 

Figure 4). 

Glutamate and Lactate increased significantly between the pre- and post-moments 

in the WP group, causing a difference between the groups when the Post moment was 

evaluated. On the other hand, several metabolites reduced after the game in the WP group 

and this behavior was not observed in the PP group. However, there was no difference in 
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any metabolite for the Pre, 48h and 72h moments when compared between groups (Table 

5). 

  In addition to univariate analysis, metabolic changes were assessed using the VIP 

Score method ( 

Figure 5).  

 

DISCUSSION 

The aim of the study was to assess whether the type of protein source would 

influence metabolic outcomes after a soccer game. In our findings, the biochemical data 

showed no significant difference that influences the choice between supplement based on 

whey or pea protein for reducing muscle damage and improving recovery of athletes.  

Professional soccer match is an intense/prolonged exercise and promotes an 

increase in oxidative stress, cell damage and inflammation until 72h after game 

(FRASSON et al., 2018). However, in the present study, there were no metabolic changes 

compatible with cell damage after 72 hours of match. It is possible that protein 

supplementation may have contributed to the reduction of cellular damage, although there 

is no placebo group in the present study to make this statement. 

Evaluating the data of total distance covered, distance covered above 15km / h 

and maximum speed, the athletes had a performance close to that reported in the literature 

(ABBOTT et al. 2017; HADDAD et al. 2018). Tuo et al. (2019) evaluated games from 

different countries at the FIFA World Cup and reported that players, on average, covered 

9.5 km per game and reached a top speed of 28 km / h. 

Despite the high intensity of games and studies reporting an increase in CK, AST 

and ALT up to 48-72 hours after a professional soccer game, we observed an increase in 

CK only in the post-game moment and in ALT after 24h, both in the WP group (VIANA-
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GOMES et al. 2018). After 72 hours, all biomarkers did not differ from the pre-game 

moment in the two groups.  

These findings may be due to the athletes' adaptation to games and training. On 

the other hand, protein supplementation may have influenced the attenuation of the 

increase in CK after the game. There are several studies that have assessed the effect of 

protein supplementation after exercise, however few have evaluated it with a focus on 

muscle recovery and cell damage reduction (CINTINEO et al. 2018). A systematic review 

pointed out that animal protein supplementation can reduce the increase in CK levels by 

up to 40% (POULIOS et al. 2019). 

Other studies have also shown beneficial effects of protein supplementation in 

reducing muscle damage after high-intensity exercise (HUANG et al. 2018; XIA et al. 

2018; SHENOY et al. 2016). In the study conducted by Huang et al. (2018), marathon 

athletes received WP or CHO supplementation for 5 weeks. The WP group had lower 

levels of CK, AST and ALT the day after the race and one week later. 

Shenoy et al. (2016) evaluated the effect of soy protein (SP) supplementation for 

4 weeks in a training protocol that induced muscle damage in trained volunteers. The 

supplemented group had lower CK and C-reactive protein (CRP) levels than the placebo 

group. 

The discussion about the type of protein source is not recent and has been studied 

since 1983 (ISTFAN et al. 1983). Although the comparison between animal and plant 

sources has ambiguous results, most of the literature compared WP and SP 

supplementation after resistance training (CANDOW et al. 2006; PHILLIPS et al. 2009; 

TANG et al. 2009). 

Compared to soy, PP is characterized by its high digestibility and has relatively 

less allergenic responses (LU et al. 2019). PP is a relatively new type of vegetable protein 
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and is becoming increasingly popular in the food industry due to its availability, low cost, 

nutritional values, and health benefits (LAM et al. 2018). 

Due to the nutritional quality of PP, Babault et al. (2015) compared the effect of 

daily supplementation of WP, PP, and placebo (PLA), after strength training, for 12 

weeks. They observed that there was no difference between the sources, and both were 

better than PLA. Banaszek et al. (2019) carried out the only comparative study between 

protein sources to assess muscle recovery in Crossfit® athletes. When supplementing for 

8 weeks, they found no differences in strength, performance and body composition when 

compared to WP. 

Other plant sources have also had beneficial effects in reducing muscle damage. 

Downhill runners received oat-based protein (OP) or CHO supplementation for 14 days 

before a race and 4 days after. The OP group had a reduction in the elevation of muscle 

damage and inflammation markers. The authors argue that the effect of supplementation 

can be explained by the combination of anti-inflammatory and antioxidant factors present 

in oat protein (XIA et al. 2018). 

Corroborating these articles, our study, when comparing supplements, found no 

differences that justify a prevalence of choice for the animal source. Although we have 

not found studies that evaluated the anti-inflammatory and antioxidant effects of peas in 

athletes, it is possible that the content of polyphenols (AGBOOLA et al. 2010) may have 

influenced the results (BEYER et al. 2017). Our data indicate that athletes when 

supplemented with PP may had a greater protective effect, having lower levels of Lactate, 

CK and Sarcosine. 

Sarcosine, an intermediate product in the metabolic pathway of glycine, increased 

significantly 72h after match in WP group. As described by Felder et al. (2017), increases 

in sarcosine levels after exercise (10-week program) may be related to oxidative stress. 
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Sarcosine can be formed by the metabolic pathway Serine-Glycine-Sarcosine or Choline-

Betaine-Dimethylglycine-Sarcoine. Both serine, betaine and choline decreased after 

exercise. Feder et al cite the role of glutamate in the metabolic pathway of Sarcosine, 

reporting its reduction 48 hours after exercise. We observed an expressive increase in 

Glutamate in the post that may be related to hemolysis generated by exercise (MAKHRO 

et al. 2016). 

A study that supplemented serine, valine and arginine found a lower level of 

fatigue during exercise and a lower reduction of these amino acids after exercise 

compared to the placebo group (TSUDA et al. 2019). In addition to valine, it is reported 

that isoleucine and leucine (BCAAs) also decrease after exercise (BERTON et al. 2017, 

MAKHRO et al. 2016; OVERMYER et al. 2015) and return after recovery 

(BORGENVIK et al. 2012). 

In our study, we observed a reduction in BCAA and ornithine in both 

supplemented groups after a soccer match. The catabolism of these amino acids plays a 

fundamental role in protein synthesis, in which they can be oxidized in skeletal muscle 

and in energy production (OVERMYER et al. 2015). 

Ketone bodies can be synthesized from amino acids such as leucine, lysine, valine 

or glycine, which explains the reduction of these amino acids after exercise 

(SCHRANNER et al., 2020). It has been reported that up to 72 hours after intense 

exercise, the concentration of ketone bodies and their precursors is increased in different 

body fluids (SCHRANNER et al., 2020). We found different results comparing the 

groups. In both groups, 3- Hydroxybutyrate, acetoacetate and acetate decreased 

immediately after exercise, however, in the WP group they had their maximum peak 24h 

after the game and in the PP group only after 72h. 
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Taurine plays an important role in the contractile function of skeletal muscle and 

helps in antioxidant defense in response to stress (SPRIET; WHITFIELD, 2015). Pitti et 

al. (2019) observed a decrease in salivary taurine levels in young soccer players after a 

match. Ra et al. (2014) suggested that the significant increase in taurine 3 days after the 

soccer match may be related to fatigue markers. In our findings, taurine decreased after 

the game and increased 24 after, but its level was normalized 48 hours after the game. 

The use of metabolomics is increasing and can be a tool to monitor changes in the 

physiological state of soccer athletes (RA et al., 2014; PITTI; 2019). A better 

understanding of metabolic changes can help to assess the functioning of nutritional 

strategies aimed at improving recovery (STANDER et al., 2018). Protein can play an 

important role in reducing muscle damage and improving recovery of athletes and the 

protein source does not seem to make a difference when the amounts of amino acids are 

similar. Therefore, pea protein can be an alternative not only for vegetarian athletes or 

those with a milk allergy / intolerance. 

 

PRACTICAL APPLICATIONS  

1. Pea protein supplement makes no difference compared to whey protein in soccer 

players  

2. NMR spectroscopy can be a good tool for evaluating football players 

CONCLUSIONS  

Protein supplementation with WP and PP promoted changes in the biochemical 

profile of the athletes after a soccer match, however there were no metabolic changes 

compatible with cell damage after 72 hours of the game as expected. It is possible that 

protein supplementation may have contributed to the reduction of cellular damage and 
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athletes when supplemented with PP may have a greater protective effect, presenting 

lower levels of Lactate, CK, Sarcosine and 3-Hydroxybutyrate compared to WP. 

However, the differences found are not significant to justify the choice of a particular 

type of protein. Future studies that contain a placebo group may contribute to elucidate 

whether there is a difference between plant and animal proteins in the modulation of the 

biochemical and metabolomic profile associated with physical exercise. 
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FIGURES & TABLES 

 

Figure 1: Crossover study design with whey protein (WP) supplementation or pea protein isolate (PP). The 

groups received supplementation for 10 continuous days. After 4 days of washout, the groups were reversed 

 

 

Figure 2: CONSORT diagram of the data collection process 
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Figure 3: Delta values of biochemical markers when compared to the pre-moment. * significant 

difference between groups. 
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Figure 4: Heatmap with metabolites that have at least one association with a P-value < 0.05 in Anova 2 

way test (Bonferroni correction). Each color represents a time point or group. Each column represents an 

athlete at a given time of collection. 
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Figure 5: The most significant metabolites identified in the PLS-DA model were plotted with their VIP score in Whey Protein (WP) and Pea Protein (PP) groups in Pre, Post, 

24h, 48h and 72h moments. 
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Table 1: Values of dietary intake assessed by a 24-hour dietary record presented in mean 

(±standard deviation). 

 WP PP 

Energy (kcal) 3477.68±1370.33 3332.91±964.97 

Protein (g/kg) 2.35±0.81 2.26±0.83 

Proteín (% kcal) 19.05±2.82 18.68±4.53 

Carbohydrate (g/kg) 7.01±2.49 7.12±2.88 

Carbohydrate (% kcal) 56.7±8.88 57.71±11.79 

Lipids (g/kg) 1.41±0.82 1.38±1.11 

Lipids (% kcal) 24.25±8.71 23.6±9.73 

WP – Whey Protein; PP – Pea protein. 

 

Table 2: Data evaluated in YYIRT2 and in games, presented in median, minimum and 

maximum (n = 12) 

 Median Minimum Maximum 

YYIRT2    

Completed stages 24 15 30 

Distance covered (m) 960 600 1200 

First Match    

Distance covered (m) 7650 6600 9800 

Average speed (km/h) 7.9 6.2 9.6 

Maximum speed (km/h) 29.5 26.2 34.5 

Distance covered >15km/h (m) 1360 790 1850 

Second Match    

Distance covered (m) 7500 6000 9350 

Average speed (km/h) 8.1 5.9 9.8 

Maximum speed (km/h) 29 24.5 35.2 

Distance covered >15km/h (m) 1250 800 1750 

YYIRT2 – Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 2   
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Table 3: Absolute values of biochemical markers for each time of collection in the groups 

[mean (standard deviation)] 

 CK AST ALT Lactate Cr Urea AU 

WP 

Pre 
747.4* 

(369.5) 

28.1 

(7.4) 

25 

(12.6) 

11.1 

(4) 

0.8 

(0.1) 

22.6a 

(6.3) 

3.5 

(0.8) 

Post 
894.5*¥ 

(513.6) 

28.4 

(11.1) 

22.9 

(16.2) 

25.8¥* 

(14.4) 

0.8 

(0.2) 

22.2b 

(5.8) 

3.6 

(0.6) 

24h 
867.2* 

(486.1) 

25.1 

(10) 

29.5* 

(24.1) 

10 

(3.5) 

0.7 

(0.1) 

17.4¥ 

(7.6) 

3.2 

(0.7) 

48h 
812.2* 

(483.9) 

25.6 

(9) 

23.9 

(14.6) 

11.5 

(5.1) 

0.7 

(0.2) 

21.9 

(4.8) 

3.5 

(0.5) 

72h 
681.7* 

(380.6) 

25.1 

(7.5) 

28.4 

(14.1) 

10.9 

(3.4) 

0.8 

(0.1) 

22.1 

(5) 

3.8 

(0.6) 

PP 

Pre 
452 

(466.6) 

26.1 

(10) 

26.4 

(19.3) 

11.5 

(4) 

0.7 

(0.2) 

22 

(4.7) 

4 

(1.1) 

Post 
526.6 

(480.8) 

22.9 

(10.6) 

16.4¥ 

(11.2) 

13.1 

(8.6) 

0.7 

(0.2) 

19.7 

(7) 

3.7 

(1.1) 

24h 
502.4 

(503.1) 

20.5 

(8.2) 

18.7 

(12.9) 

7.9 

(2.5) 

0.7 

(0.2) 

21.3 

(6. 1) 

3.5 

(0.9) 

48h 
443 

(527.1) 

21.6 

(16.6) 

18.8 

(14.2) 

10.6 

(4.4) 

0.7 

(0.1) 

21.1 

(4.7) 

3.5 

(0.8) 

72h 
480.1 

(419) 

22.6 

(8.6) 

26.6b 

(17.1) 

11.1 

(3.7) 

0.8 

(0.2) 

23.7 

(4.4) 

4 

(0.8) 

* significant difference between groups, ¥ significant difference between pre-match moment. WP – Whey Protein; PP 

– Pea Protein; CK – Creatine Kinase; AST – Aspartate transaminase; ALT – Alanine transaminase; Cr – Creatinine; 

AU – Uric Acid. 
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Table 4: PLS-DA cross-validation between the whey protein and pea protein in pre, post, 

24, 48 and 72h moments. 

  Measure 1 comps 2 comps 3 comps 4 comps 5 comps 

Pre 

Accuracy 0 0.042 0.083 0.083 0.042 

R2 0.23 0.305 0.523 0.668 0.74 

Q2 -1.392 -1.683 -1.808 -2.19 -2.22 

Post 

Accuracy 0.667 0.583 0.417 0.333 0.333 

R2 0.209 0.334 0.414 0.733 0.86 

Q2 -0.009 -0.107 -0.569 -1.472 -1.517 

24h 

Accuracy 0.208 0.292 0.25 0.208 0.208 

R2 0.221 0.275 0.426 0.554 0.674 

Q2 -0.947 -1.054 -1.444 -2.965 -3.414 

48h 

Accuracy 0.375 0.292 0.375 0.333 0.5 

R2 0.092 0.347 0.649 0.698 0.745 

Q2 -0.226 -0.811 -0.773 -0.814 -0.612 

72h 

Accuracy 0.333 0.125 0.25 0.292 0.208 

R2 0.079 0.367 0.429 0.514 0.631 

Q2 -0.183 -1.257 -1.147 -1.319 -2.276 

R2 - indicates how well the variation of a variable is explained; Q2 - indicates how well a 

variable can be predicted and estimated by cross validation.  
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Table 5: Metabolites that were significantly associated with WP and PP by time or group. 

 WP PP WP x PP 

  Post 24h 48h 72h Post 24h 48h 72h Pre Post 24h 48h 72h 

3-Hydroxibutirate 0.000* 0.689 0.486 0.581 0.044* 0.598 0.828 0.230 0.340 0.008¥ 0.280 0.155 0.111 

Acetoacetate 0.005* 0.314 0.567 0.782 0.080 0.602 0.650 0.531 0.480 0.071 0.827 0.410 0.293 

Arginine 0.015* 0.278 0.824 0.523 0.320 0.151 0.784 0.468 0.558 0.04¥ 0.345 0.928 0.501 

Arginine / Lysine 0.001* 0.621 0.865 0.629 0.084 0.147 0.144 0.445 0.570 0.191 0.688 0.284 0.497 

Aspartate / Methylguanidine 0.064 0.693 0.696 0.439 0.760 0.011* 0.641 0.686 0.459 0.024¥ 0.004¥ 0.506 0.711 

Glucose 0.000* 0.891 0.298 0.323 0.000* 0.004* 0.342 0.041* 0.107 0.283 0.224 0.716 0.150 

Glutamate 0.000* 0.635 0.645 0.05* 0.018* 0.756 0.701 0.129 0.978 0.001¥ 0.848 0.917 0.621 

Glutamine 0.000* 0.269 0.556 0.881 0.013* 0.190 0.614 0.149 0.677 0.361 0.551 0.051 0.292 

Isoleucine 0.000* 0.997 0.594 0.269 0.037* 0.827 0.057 0.542 0.305 0.516 0.416 0.153 0.489 

Isoleucine/Valine 0.006* 0.786 0.706 0.349 0.018* 0.997 0.127 0.941 0.362 0.647 0.523 0.803 0.922 

Lactate 0.000* 0.854 0.980 0.616 0.239 0.437 0.895 0.533 0.995 0.000¥ 0.547 0.870 0.897 

Leucine 0.002* 0.724 0.831 0.397 0.064 0.801 0.537 0.224 0.308 0.673 0.675 0.847 0.296 

Lysine 0.000* 0.740 0.555 0.296 0.033* 0.369 0.283 0.931 0.804 0.024¥ 0.327 0.159 0.475 

Lysine / Alanine 0.001* 0.750 0.785 0.401 0.013* 0.407 0.262 0.809 0.669 0.120 0.932 0.333 0.512 

Lysine / Arginine 0.036* 0.308 0.274 0.730 0.149 0.295 0.918 0.579 0.614 0.233 0.595 0.623 0.476 

Ornitine 0.361 0.379 0.724 0.836 0.746 0.002* 0.412 0.219 0.782 0.752 0.036¥ 0.371 0.452 

Proline / Glutathione disulphide 0.006* 0.157 0.385 0.777 0.144 0.672 0.864 0.631 0.450 0.038¥ 0.801 0.077 0.343 

Serine 0.007* 0.470 0.682 0.527 0.048* 0.489 0.402 0.736 0.375 0.905 0.391 0.646 0.937 

Succinate / Pyruvate 0.002* 0.367 0.457 0.892 0.005* 0.036* 0.476 0.470 0.787 0.494 0.134 0.088 0.393 

Taurine / Glucose 0.005* 0.212 0.481 0.377 0.156 0.616 0.696 0.573 0.325 0.017¥ 0.815 0.501 0.506 

Threonine 0.000* 0.412 0.757 0.414 0.068 0.143 0.183 0.400 0.991 0.053 0.503 0.101 0.099 

* Significant difference compared to the pre-match moment in the WP or PP groups. ¥ Significant difference between the WP and PP groups. 
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Supplementary Table 6: Nutritional composition of Whey Protein (WP) or Pea Protein 

(PP) for 100g of powder. 

On 100 g of protein WP PP 

Aspartic Acid (g) 11.0 11.4 

Glutamic Acid (g) 17.7 16.6 

Alanine (g) 5.4 4.3 

Arginine (g) 0.1 8.7 

Cysteine (g) 2.5 1.0 

Phenylalanine (g) 3.6 5.5 

Glycine (g) 2.2 4.1 

Histidine (g) 2.2 2.5 

Isoleucine (g) 5.8 4.5 

Leucine (g) 8.6 8.4 

Lysine (g) 10.3 7.1 

Methionine (g) 2.1 1.1 

Proline (g) 6.6 4.5 

Serine (g) 4.8 5.1 

Tyrosine (g) 3.0 3.8 

Threonine (g) 7.0 5.6 

Tryptophan (g) 1.7 1.0 

Valine (g) 5.2 7.0 
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7 Considerações finais  

No primeiro artigo buscou-se identificar alterações metabolômicas e 

bioquímicas ocasionadas por um ciclo de treinamento. Foi observado que em 

três semanas de treinamento de pentatlo, alterações metabólicas durante 

microciclos demonstraram aumento da mobilização de ácidos graxos e 

aminoácidos. Sugere-se que os metabólitos cortisol, peróxidos e sarcosina 

podem ser usados como marcadores auxiliares de fadiga. Além disso, reforça a 

importância de monitorar o suprimento calórico de carboidratos e lipídios de 

acordo com a fase de microciclo do atleta, que pode ser reduzida devido às 

oscilações dos períodos de treinamento.  

No segundo artigo, os resultados apresentados nesta tese confirmam a 

hipótese de que a proteína vegetal se apresenta como uma alternativa para 

consumo relacionado ao exercício físico e eficácia na recuperação muscular. O 

suplemento alimentar proteico de origem vegetal promoveu alterações no perfil 

bioquímico e metabolômico dos atletas após uma partida de futebol. Também 

foram observadas alterações para suplemento de origem animal. Apesar de 

diversos trabalhos observarem dano celular até 72h após jogo, não foram 

encontradas alterações metabólicas compatíveis com o dano celular após 72 h 

de jogo, para ambos suplementos. É possível que a suplementação proteica 

possa ter contribuído para a redução do dano celular e os atletas, quando 

suplementados com PP, possam ter um efeito protetor maior, ao apresentarem 

níveis mais baixos de Lactato, Creatina e Sarcosina em relação ao WP. No 

entanto, as diferenças encontradas não são significativas para justificar a 

escolha de um tipo específico de proteína.  
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Poucos estudos realizaram a avaliação de perfil metabólico e 

suplementação proteica. A utilização da metabolômica tem se destacado como 

uma importante ferramenta para a investigação de mecanismos complexos 

relacionados à prática de exercícios físicos. Essas alterações incluem 

metabólitos associados ao metabolismo energético, glicose, lipídios e 

aminoácidos, os quais também podem ser avaliados e/ou modulados após uma 

intervenção dietética. Em especial, a RMN permite monitorar estados fisiológicos 

e diagnosticar distúrbios induzidos pelo exercício em atletas, além de observar 

metabólitos com altas diferenças de concentração de compostos, como 

aminoácidos, carboidratos e corpos cetônicos. Dessa forma, mais estudos que 

investiguem essas abordagens devem ser incentivados. Tais achados poderão 

auxiliar na elaboração de recomendações nutricionais mais específicas, 

programas de treinamento personalizado e na identificação de novos metabólitos 

ou biomarcadores associados ao desempenho físico e/ou esportes.  
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9 Anexos 

9.1 Anexo 1 – Ficha cadastral e anamnese 

01. Dados Cadastrais:  
Nome: ________________________________________________________ 
Data de Nascimento: ___ / ___ / ____ Celular: _____________ 
Posição:  

02. Você recebeu algum tipo de orientação nutricional no último ano? 
a. (     ) não     b. (     ) sim. De quem? 
b.1. (     ) médico     b.2. (     ) nutricionista     b.3. (     ) outro profissional. Quem?_______________  
2.1. Você seguiu as orientações? a. (     ) sim     b. (     ) não.  
Por que não seguiu as orientações prescritas?  
b.1. (     ) não entendeu as orientações 
b.2. (     ) não gostou dos alimentos/preparações indicados 
b.3. (     ) não tinha uma pessoa para preparar os alimentos/preparações prescritos 
b.4. (     ) não teve como preparar os alimentos/preparações prescritos por falta de tempo 
b.5. (     ) não encontrou os alimentos indicados para comprar 
b.6. (     ) não pôde comprar os alimentos porque eram muito caros 
b.7. (     ) outro(s) motivo(s). Qual(is)? 

03. Seu pai e/ou sua mãe e/ou irmão já receberam diagnóstico médico de alguma doença? 
a. (     ) não     b. (     ) sim. Qual(is)?     b.1. (     ) Diabetes     b.2. (     ) Hipertensão      
b.3. (     ) Cardiopatia     b.4. (     ) Obesidade     b.5. (     ) Osteoporose      
b.6. Outra(s) doença(s). Qual(is)?  

04. Você recebeu diagnóstico médico no último ano para algum problema de saúde? 
a. (     ) não     b. (     ) sim. Qual(is)? 

05. Recebeu diagnóstico médico no último ano para alguma lesão? 
a. (     ) não     b. (     ) sim. Qual(is)? 

06. Você está tomando algum medicamento?  
a. (    ) não     b. (     ) sim. Qual(is)? 
b.1. (     ) anti-inflamatório     b.2. (     ) antibiótico        b.3. (     ) anti-depressivo  
b.4. (     ) vermífugo     b.5. (     ) para redução do colesterol     b.6. (     ) hipoglicemiante/insulina     
b.7. (     ) hipotensores      b.8. (     ) diuréticos      b.9. (     ) hormônios. Qual(is)?_______________      
b.10. (     ) outro(s) medicamento(s). Qual(is)? 

07. Como você classificaria o seu funcionamento intestinal? 
a. (     ) normal     b. (     ) acelerado     c. (     ) lento.  
Quantos dias você fica sem evacuar? c.1. (     ) de 1-3 dias  c.2. (     ) de 4-7 dias    
c.3. (     ) entre 1 e 2 semanas    c.4. (     ) mais de 2 semanas 
7.1. Costuma tomar algum(ns) cuidado(s) para reverter esta complicação?  
a. (     ) não     b. (     ) sim.  
Qual(is) cuidado(s)? b.1. (     ) aumenta a ingestão de fibras     b.2. (     ) bebe mais água    
b.3. (     ) usa laxantes naturais e/ou medicamentos. Qual(is)? _______________________________                                            
b.4. Outro(s) cuidado(s). Qual(is)? 
  

7.2 Escala de Bristol: 
       Tipo 1           Tipo 2            Tipo 3                   Tipo 4                 Tipo 5                Tipo 6              Tipo 7 

 
    08. No último mês, sentiu alguma alteração digestiva? 



 

60 
 

a. (     ) não     b. (     ) sim. Qual(is) sintomas?      
b.1. (     ) azia.  
Com que frequência? b.1.1. (   ) todos os dias ou quase todos os dias   
b.1.2. (    ) 3 ou 5 vezes na semana   b.1.3. (    ) 1 ou 2 vezes na semana 
Qual(is) alimento(s) que costuma(m) ocasionar este(s) sintoma(s)? __________________________ 
b.2. (     ) refluxo.  
Com que frequência? b.2.1. (   ) todos os dias ou quase todos os dias   
b.2.2. (    ) 3 ou 5 vezes na semana   b.2.3. (    ) 1 ou 2 vezes na semana 
Qual(is) alimento(s) que costuma(m) ocasionar este(s) sintoma(s)? ___________________________ 
b.3. dilatação do estômago (fica “empanzinado”’).  
Com que frequência? b.3.1. (   ) todos os dias ou quase todos os dias   
b.3.2. (    ) 3 ou 5 vezes na semana   b.3.3. (    ) 1 ou 2 vezes na semana 
Qual(is) alimento(s) que costuma(m) ocasionar este(s) sintoma(s)? ___________________________ 
b.4. (     ) mau hálito.  
Com que frequência? b.4.1. (   ) todos os dias ou quase todos os dias   
b.4.2. (    ) 3 ou 5 vezes na semana   b.4.3. (    ) 1 ou 2 vezes na semana 
Qual(is) alimento(s) que costuma(m) ocasionar este(s) sintoma(s)? ___________________________ 
b.5. (     ) Gases.  
Com que frequência? b.4.1. (   ) todos os dias ou quase todos os dias   
b.5.2. (    ) 3 ou 5 vezes na semana   b.4.3. (    ) 1 ou 2 vezes na semana 
Qual(is) alimento(s) que costuma(m) ocasionar este(s) sintoma(s)? ___________________________ 
b.6. outro(s) sintoma(s). Qual(is)? ___________________________________________________ 
Qual(is) alimento(s) que costuma(m) ocasionar este(s) sintoma(s)?  

9. Já sentiu sintoma alérgico relacionado com algum alimento? 
a. (     ) não     b. (     ) sim.  
Qual(is) sintomas?     b.1. (     ) coceira     b.2. (     ) vermelhidão     b.3. (     ) inchaço 
b.4. (     ) outro(s) sintoma(s). Qual(is)? _________________________________________________ 
Qual(is) alimento(s) que costuma(m) ocasionar este(s) sintoma(s)?  

10. Já sentiu sintoma de intolerância alimentar? 
a.  (     ) não     b. (     ) sim.  
Qual(is) sintomas?     b.1. (     ) diarréia     b.2. (     ) dilatação do abdome 
b.3. (     ) outro(s) sintoma(s). Qual(is)? _________________________________________________  
Qual(is) alimento(s) que costumam ocasionar estes sintomas?  

11. Como você classifica seu sono? 
a. (    ) ótimo   (    ) bom  (    ) regular   (    ) horrível 
b. Quantas horas você dorme por dia? __________________________ 
c. Quantas vezes você acorda durante a noite? ___________________ 
d. Acorda cansado? __________   e. Se sim, o que faz para reverter a situação? _________________ 

12. Sinais e Sintomas: 
Fraqueza/Cansaço:                                                                            TPM: 
Dores musculares:                                             Falta de foco/concentração: 
Sede Excessiva ou Falta de sede: 
Vontade de comer doce: 
Apetite em geral: 
Olhos:                              Unhas:                          Cabelo:                          Língua: 

Unhas: 
 
Manchas esbranquiçadas 
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(   ) 
 
 
 
Manchas amarelas ou unhas amareladas 
(   ) 
 
 
 
Manchas arroxadas 
(   ) 
 
 
 
Manchas esverdeadas, inchaço, vermelhidão ou com dor que se expande ao 
redor dos dedos 
(   ) 
 
 
Metade branca e metade avermelhada 
(   ) 
 
 
 
Faixas negras 
(   ) 
 
 
Fracas, quebradiças, secas, com tendência a descamação 
(   ) 
 
 
 
Amarelada, espessa e sem crescimento 
(   ) 
 
 
 
Ondulações, mesmo com esmalte 
(   ) 
 

 
Listras/Riscos horizontais (   )           Listras/Riscos verticais (   ) 
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13. Você utiliza suplemento(s) nutricional(is)?     (a) não     (b) sim. Qual(is)? (preencher quadro abaixo) 

Nome comercial 

(por extenso) 

Marca 

(por extenso) 

Finalidade 

(assinale abaixo) 

Acha saboroso? 

(assinale abaixo) 

Dose / momento 

(por extenso) 

Frequencia 

(assinale abaixo) 

Quem prescreveu? 

(assinale abaixo) 

 
 

 

(   ) perder de peso 

(   ) aumentar a massa muscular 
(   ) dar energia 

(   ) complementar a alimentação 

(   ) fortalecer a imunidade 
(   ) prevenir lesões 

(   ) melhorar a recuperação muscular 
(   ) auxiliar no crescimento adequado 

(   ) melhorar a hidratação 
(   ) outro(s) objetivos(s) 

(   ) sim  
(   ) não 

 

(   ) diariamente 
(   ) treinos 

(   ) competições 
(   ) treinos e 

competições 

(   ) médico      

(   ) nutricionista    

(   ) treinador 
(   ) parente ou amigo 

(   ) balconista da loja 
(   ) outros 

  

(   ) perder de peso 

(   ) aumentar a massa muscular 
(   ) dar energia 

(   ) complementar a alimentação 

(   ) fortalecer a imunidade 
(   ) prevenir lesões 

(   ) melhorar a recuperação muscular 
(   ) auxiliar no crescimento adequado 

(   ) melhorar a hidratação 
(   ) outro(s) objetivos(s) 

(   ) sim  
(   ) não 

 

(   ) diariamente 
(   ) treinos 

(   ) competições 
(   ) treinos e 

competições 

(   ) médico      

(   ) nutricionista    

(   ) treinador 
(   ) parente ou amigo 

(   ) balconista da loja 
(   ) outros 

 

 
 

 

(   ) perder de peso 

(   ) aumentar a massa muscular 
(   ) dar energia 

(   ) complementar a alimentação 

(   ) fortalecer a imunidade 
(   ) prevenir lesões 

(   ) melhorar a recuperação muscular 
(   ) auxiliar no crescimento adequado 

(   ) melhorar a hidratação 
(   ) outro(s) objetivos(s) 

(   ) sim  
(   ) não 

 

(   ) diariamente 
(   ) treinos 

(   ) competições 
(   ) treinos e 

competições 

(   ) médico      

(   ) nutricionista    

(   ) treinador 
(   ) parente ou amigo 

(   ) balconista da loja 
(   ) outros 
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Nome comercial 

(por extenso) 

Marca 

(por extenso) 

Finalidade 

(assinale abaixo) 

Acha saboroso? 

(assinale abaixo) 

Dose / momento 

(por extenso) 

Frequencia 

(assinale abaixo) 

Quem prescreveu? 

(assinale abaixo) 

 
 

 

 

(   ) perder de peso 
(   ) aumentar a massa muscular 

(   ) dar energia 
(   ) complementar a alimentação 

(   ) fortalecer a imunidade 

(   ) prevenir lesões 
(   ) melhorar a recuperação muscular 

(   ) auxiliar no crescimento adequado 
(   ) melhorar a hidratação 

(   ) outro(s) objetivos(s) 

(   ) sim  

(   ) não 
 

(   ) diariamente 

(   ) treinos 
(   ) competições 

(   ) treinos e 
competições 

(   ) médico      
(   ) nutricionista    

(   ) treinador 

(   ) parente ou amigo 
(   ) balconista da loja 

(   ) outros 

 
 
 

 

(   ) perder de peso 
(   ) aumentar a massa muscular 

(   ) dar energia 
(   ) complementar a alimentação 

(   ) fortalecer a imunidade 

(   ) prevenir lesões 
(   ) melhorar a recuperação muscular 

(   ) auxiliar no crescimento adequado 
(   ) melhorar a hidratação 

(   ) outro(s) objetivos(s) 

(   ) sim  

(   ) não 
 

(   ) diariamente 

(   ) treinos 
(   ) competições 

(   ) treinos e 

competições 

(   ) médico      
(   ) nutricionista    

(   ) treinador 

(   ) parente ou amigo 
(   ) balconista da loja 

(   ) outros 

 
 
 

 

(   ) perder de peso 
(   ) aumentar a massa muscular 

(   ) dar energia 
(   ) complementar a alimentação 

(   ) fortalecer a imunidade 

(   ) prevenir lesões 
(   ) melhorar a recuperação muscular 

(   ) auxiliar no crescimento adequado 
(   ) melhorar a hidratação 

(   ) outro(s) objetivos(s) 

(   ) sim  

(   ) não 
 

(   ) diariamente 

(   ) treinos 
(   ) competições 

(   ) treinos e 

competições 

(   ) médico      
(   ) nutricionista    

(   ) treinador 

(   ) parente ou amigo 
(   ) balconista da loja 

(   ) outros 
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14 . RECORDATÓRIO DE 24H 

Horário Local Alimento / Bebida Quantidades Habitual 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Rotina Geral: 
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15. Existe modificação na dieta durante os treinos? 
 
 
 
 
 
 

16. Hidratação 
a. Quantos litros de líquido bebe ao dia: ____________________________ 
b. Quantos litros de líquido bebe no treino: __________________________ 
c. Quantos litros de líquido ingere durante prova/competição: ___________ 

 
 
COMENTÁRIOS / PERGUNTAS: 
______________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______ 
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9.2 Anexo 2 – Escala visual analógica 

 

Nome:________________________________                                                                   Data: ____/____ 

 

 

 

Marque uma linha reta no local que representa sua dor muscular neste momento: 

 

 

        Dor leve Dor moderada Dor intensa 

 

               

           Sem dor                                                                                   Dor extrema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


