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1. RESUMO 

A prática moderada de exercícios físicos traz benefícios ao corpo, contudo, exercícios 

intensos, prolongados ou de caráter exaustivo podem desencadear um processo 

conhecido como estresse oxidativo (definido como a formação de radicais livres que 

ultrapassam a capacidade antioxidante corporal) podendo promover diversos 

processos patológicos e também diminuir o desempenho físico em atletas. Para 

otimizar este efeito, o sistema de defesa antioxidante celular deve modificar a 

estrutura dos radicais livres através da formação endógena de diferentes processos 

enzimáticos e não enzimáticos influenciados pela presença de diferentes minerais e 

vitaminas. O presente estudo tem como finalidade avaliar a ingestão de alguns dos 

nutrientes com caráter antioxidante, como o zinco, selênio, vitamina E e C de 

jogadores de handebol do sexo masculino, bem como avaliar o conhecimento dos 

mesmos sobre a importância dos antioxidantes na alimentação. 

2. INTRODUÇÃO 

Radical livre é definido como um átomo, grupo de átomos ou molécula, com um elétron 

não pareado em sua órbita externa conferindo alta reatividade e produzidos 

naturalmente pelo organismo por meio de processos metabólicos oxidativos. Cerca 

de 95% dos átomos de oxigênio advindos da respiração celular são neutralizados na 

cadeia respiratória e de 2% a 5% dos restantes são transformados em radicais livres 

(SILVA et al., 2015; LUCENA, 2010; FANHANI, FERREIRA, 2006). Os radicais livres 

possuem funções benéficas ao organismo, porém fora dos limites estipulados são 

considerados prejudiciais e formam o chamado estresse oxidativo, atualmente 

considerado responsável por patologias como doenças neurodegenerativas, 

cardiovasculares, câncer e envelhecimento precoce (SILVA, SANTOS, BARATTO, 

2014; LUCENA, 2010; FANHANI, FERREIRA, 2006) assim como uma diminuição da 

performance física em atletas devido a fadiga e estresse muscular (MCARDLE, 

KATCH, 2008). 

O exercício físico é um fator que contribui para o estresse oxidativo, pois aumenta o 

metabolismo celular devido ao maior número e volume das mitocôndrias, o que 

consequentemente eleva o processo oxidativo nos músculos. Para minimizar este 

efeito, se faz necessária a ingestão de nutrientes tais como zinco, selênio e vitaminas 

C e E, que melhoram o sistema antioxidante e diminuem os efeitos maléficos gerados 



pelo estresse oxidativo (ALVARENGA et al., 2013; LUCENA, 2010; FANHANI, 

FERREIRA, 2006). 

3. OBJETIVO 

Avaliar o consumo alimentar de antioxidantes de atletas de handebol e seu 

conhecimento a respeito dos benefícios à saúde humana. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de campo com corte transversal realizada com 15 

jogadores de handebol do sexo masculino. Para a avaliação do consumo alimentar 

foram realizados três recordatórios de 24 horas não consecutivos, e os nutrientes 

zinco, selênio, vitamina E e C quantificados através do software AVANutri e avaliados 

de acordo com a classificação das Dietary Reference Intakes (DRIs). Para avaliação 

do conhecimento sobre a importância dos antioxidantes na alimentação, será utilizado 

o questionário com 4 perguntas elaborado por Fanhani e Ferreira (2006). 

5. DESENVOLVIMENTO 

Como pode ser visto na tabela a seguir, realizou-se uma média dos valores obtidos 

de cada nutriente através dos três recordatórios de 24 horas, calculou-se uma média 

total de cada nutriente assim como seu desvio padrão, e os entrevistados foram 

posicionados de acordo com a faixa etária e sua recomendação específica. Todos os 

dados foram obtidos entre os meses de abril e julho de 2015. 

Idade 
Vit C 
(mg) 

EAR 
(mg) 

Vit E 
(mg) 

EAR 
(mg) 

Zn 
(mg) 

EAR 
(mg) 

Se 
(mcg) 

EAR 
(mcg) 

  39,5 63 8,1 12 9,4 8,5 131,6 45 

18 anos 50,7 63 16,4 12 12,3 8,5 101,7 45 

  59,9 63 21,5 12 6,4 8,5 129,6 45 

  151,5 75 24,9 12 9,8 9,4 99,8 45 

  183,3 75 22,4 12 23,5 9,4 95,5 45 

  45 75 21 12 24,8 9,4 151,7 45 

  49 75 11,7 12 6,7 9,4 53,2 45 

Acima 64,7 75 29 12 13,2 9,4 93,6 45 

de 153,2 75 15,7 12 8,4 9,4 142,6 45 

18 anos 110,8 75 23,9 12 22,2 9,4 176,8 45 

  162,3 75 31,2 12 8 9,4 152,5 45 

  91,5 75 38,7 12 16,6 9,4 174,2 45 

  164,2 75 34,4 12 16,8 9,4 296,1 45 

  86,7 75 12,9 12 30,8 9,4 36,6 45 

  93,8 75 21,2 12 13,2 9,4 257 45 

MÉDIA 100,41   22,2   14,81   139,5   

DP 48,578   8,2983   7,223   66,58   

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



Dentro do grupo dos atletas de 18 anos, nenhum atingiu a recomendação de vitamina 

C. Nos dados de vitamina E, 66,6% atingiram a recomendação e 33,3% não atingiram. 

Nos valores de zinco, 66,6% atingiram a recomendação e 33,3% não atingiram e todos 

atingiram a recomendação de selênio. No grupo acima de 18 anos, 75% atingiram a 

recomendação de vitamina C e 25% não atingiram. Conforme dos dados de vitamina 

E, 91, 6% atingiram e 8,3% não atingiu. Nos valores obtidos de zinco, 75% atingiram 

a recomendação e 25% não atingiram. E 91, 6% atingiram e 8,3% não atingiu a 

recomendação de selênio. 

De forma geral, pode ser visto na dieta dos atletas, um baixo ou inexistente consumo 

de frutas, sucos naturais e vegetais de cor verde escura, óleos vegetais, oleaginosas, 

grãos integrais, carnes em geral e ovos. Produtos industrializados e de baixo valor 

nutricional, assim como lanches de fast food, foram encontrados como substituição 

das principais refeições. Este conjunto de dados e outros, influenciaram para o 

consumo insuficiente dos nutrientes avaliados. O que poderia acarretar ao longo do 

tempo na formação de patologias e também diminuição do desempenho físico. 

Em relação ao questionário para avaliação do conhecimento dos atletas para 

conhecimento dos benefícios dos antioxidantes, o mesmo encontra-se ainda em 

andamento e futuramente os dados serão computados e avaliados. 
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