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Resumo 
A nutrição corresponde aos processos gerais de ingestão e conversão de 

substâncias alimentícias em nutrientes que podem ser utilizados para manter a 

função orgânica. Porém a suplementação nutricional por esportistas tem virado 

hábito, principalmente entre os praticantes de musculação, sem considerar 

possibilidades como o surgimento de problemas hepáticos. O objetivo deste estudo 

foi avaliar o Estado Nutricional, os hábitos alimentares e a função hepática de 

adultos praticantes de atividade física e usuários de suplementos alimentares. A 

pesquisa contou com 18 participantes, de ambos os sexos, praticantes de atividade 

física e usuários de suplementos alimentares. A coleta dos dados se deu através da 

aplicação de um Questionário adaptado de Goston (2008), foi realizado também 

Avaliação Nutricional e avaliação da composição corporal, Avaliação Dietética além 

da avaliação bioquímica. A amostra obtida neste estudo foram de 18 praticantes de 

atividade física. Grande parte destes praticantes (39%) fazem uso crônico de 

suplementos há mais de 2 anos. Grande parte (94%) relatou praticar atividade física 

para promoção de hábitos saudáveis, contrapondo o motivo do uso de suplementos 

que é de ganho de massa muscular (94,4%). O estado nutricional prevalente foi 

eutrofia (55,5%), e em relação à porcentagem de gordura corporal homens e 

mulheres se encontravam dentro da faixa recomendada. A caracterização do 

consumo alimentar verificou que a análise da média do consumo protéico em 

gramas por quilogramas de peso ultrapassou o recomendado para um atleta. Os 

exames bioquímicos demonstraram alterações, a média de TGO/TGP de mulheres 

estavam acima do recomendado e homens e mulheres apresentaram baixo nível 

sérico de HDL-colesterol 

Introdução 
Segundo Wolinsky e Hickon Junior (1996), citado por Dos Santos e Dos 

Santos (2002, p. 174), "a nutrição corresponde aos processos gerais de ingestão e 

conversão de substâncias alimentícias em nutrientes que podem ser utilizados para 

manter a função orgânica". Sendo assim, uma alimentação adequada e equilibrada é 

um fator que pode otimizar o desempenho atlético por si só, pois além de assegurar 

e manter a saúde de um indivíduo ela também otimiza os depósitos de energia, 

reduz fadiga e repara lesões rapidamente. Porém a suplementação nutricional por 

esportistas tem virado hábito, principalmente entre os praticantes de musculação, 



uma vez que suplementos nutricionais são recursos ergogênicos usados por atletas 

ou esportistas com intuito de melhorar o rendimento esportivo. Para avaliar e 

monitorar alterações hepáticas são feitos alguns testes de função do órgão, sendo 

os níveis séricos de TGO e TGP os marcadores mais sensíveis da lesão hepática 

(CASCAIS, 2013). 

Objetivos 
O objetivo principal deste estudo foi avaliar o Estado Nutricional, os hábitos 

alimentares e a função hepática de adultos praticantes de atividade física e usuários 

de suplementos alimentares. 

Metodologia 
A pesquisa contou com 18 participantes, de ambos os sexos, com idade entre 

20 e 59 anos, praticantes de atividade física e usuários de suplementos alimentares. 

A coleta dos dados se deu através da aplicação de um Questionário adaptado de 

Goston (2008) envolvendo diversas questões sobre dados pessoais, história clínica, 

hábitos alimentares e frequência/tipo de suplementação, foi realizado também 

Avaliação Nutricional (peso e estatura) e avaliação da composição corporal 

(Bioimpedância Elétrica), Avaliação Dietética (recordatório de 24 horas) além da 

avaliação bioquímica, onde foram realizados exames para detecção de alteração 

hepática (TGO/TGP), hemograma completo, glicemia de jejum e perfil lipídico. 

Desenvolvimento 
A coleta de dados foi realizada pelo pesquisador responsável, na 

Universidade de Ribeirão Preto-UNAERP. Os adutlos (praticantes de atividade 

física) foram convidados e abordados aleatoriamente no campo da universidade, em 

academias de ginástica. Após o aceite para a participação ou contato, via e-mail do 

voluntário, foi agendada a avaliação individual no Laboratório de Avaliação 

Nutricional do Curso de Nutrição para que respondessem ao Questionário. A 

avaliação só foi realizada após a leitura e assinatura do TCLE. A realização dos 

exames bioquímicos foi feita no Laboratório de Análises Clínicas (LAC) do Hospital 

Eléctro Bonini (HEB) e agendada no mesmo dia de realização da avaliação 

nutricional. A avaliação nutricional consistiu em uma avaliação antropométrica, onde 

foram aferidos peso e estatura dos participantes, consistiu também em uma 

avaliação da composição corporal, onde foi utilizado o método da bioimpedância 

elétrica, e se completou com uma Avaliação Dietética por meio de um Recordatório 

de 24 horas 



Resultados Preliminares 
A amostra parcial contou com 12 homens e 6 mulheres, com média de idade 

de 25 anos. A maior parte destes participantes (39%) fazem uso crônico de 

suplementos alimentares, há mais de dois anos. Desta amostra 100% declarou a 

prática de atividade anaeróbia, sendo a musculação citada por todos. Em relação ao 

motivo que levou a prática de atividade física, 94% declarou ser para manter hábito 

saudável; o que contradiz o motivo para uso de suplementos, onde 94,4% da 

amostra faz uso para ganho de massa muscular. Este uso teve por fonte de 

indicação mais citada (50%) a iniciativa própria. Os suplementos mais usados são os 

ricos em proteínas, citados por 13 participantes. Este consumo indiscriminado de 

suplementos reflete nos resultados encontrados na avaliação do consumo alimentar 

diário, onde a média do consumo de proteína por quilograma de peso por dia de 

homens foi de 2,66g/kg/dia e de mulheres foi de 2,00g/kg/dia, sendo uma relação 

maior do que a recomendada pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte 

(2003) que define como necessário para um atleta o consumo de 1,4 - 1,8 g de 

proteína/quilo de peso/dia. Por sua vez esse consumo excessivo pode refletir na 

função hepática, uma vez que o fígado é o órgão responsável pela metabolização de 

macronutrientes. A avaliação dos exames bioquímicos nos mostra que, dentre os 15 

participantes avaliados (11 homens e 4 mulheres), usando-se das referências 

preconizadas pela Sociedade Brasileira de Hepatologias (1967), os resultados 

obtidos da análise de TGO e TGP foram, quando analisado o exame de TGO a 

média masculina sendo de 30,82 U/L encontra-se dentro do referencial (até 37 U/L), 

e a média feminina sendo de 34,40 U/L encontra-se acima do limite referencial (até 

31 U/L). Ao ser analisado o exame de TGP a média masculina sendo de 34 U/L 

encontra-se dentro do referencial (até 41 U/L) e a média feminina é de 31,40 U/L 

encontrando-se acima do referencial (até 31 U/L). 
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