
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: INFLUÊNCIA DO USO CONTÍNUO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NOS PARÂMETROS
METABÓLICOS E NA PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO EM JOVENS FISICAMENTE ATIVOS
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ISADORA DOS PRAZERES VIEIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ALEXANDRE GALVÃO DA SILVA, DÉBORA DIAS FERRARETO MOURA ROCCOORIENTADOR(ES): 



 

1.   Introdução 

Segundo a Organização Mundial da Saúde o consumo de bebidas alcoólicas vem se 

acentuando cada vez mais, sendo 2 bilhões de pessoas que fazem o consumo do 

mesmo, tendo um grande aumento entre os jovens. Podendo levar a graves 

problemas de saúde como cirrose e alguns tipos de câncer 

O´Brien e cols (2000) demonstraram o efeito do consumo de bebida 

alcoólica a noite que antecede a atividade física não necessariamente produzirá 

um efeito negativo, e sim alterações em determinados sistemas energéticos. 

 

O consumo crônico do álcool leva à alterações funcionais e anatômicas do 

corpo humano relacionada pelo fato do etanol (substancia que compõe a bebida 

alcoólica) ter uma ação tóxica direta ou decorrente à sua metabolização no 

organismo,  podendo atuar no corpo humano em diferentes órgãos e sistemas ao 

mesmo tempo 2. Podendo haver também, alteração no metabolismo lipídico 

decorrente da ingestão contínua de bebidas alcoólicas. 

 

2.   Objetivo 

 

Comparar os parâmetros metabólicos e a percepção de esforço entre jovens 

que praticam atividade física e que fazem ou não o consumo de bebida alcoólica. 

 

3.   Metodologia de pesquisa 

 

Foram avaliados 16 indivíduos de ambos os gêneros com idade entre 18 

a 35 anos e que pratiquem  atividade  física  por  no  mínimo  três  vezes  na  

semana.  Os indivíduos foram divididos em dois grupos. Um grupo de indivíduos 

que não faz uso de bebidas alcoólicas (G1), e outro que faz o uso de bebidas 

alcoólicas (G2). Foram excluídos da amostra do estudo: tabagistas e doentes 

crônicos. 

Todas as avaliações acontecerão no Laboratório de Fisiologia do 

Exercício e 

Saúde (LAFES) da Faculdade de Educação Física da Universidade Santa 

Cecília. 



 

4.1.     Avaliação da utilização   do   álcool,   da   percepção   do   esforço   e 

quantificação do exercício físico.  

Quantificamos o consumo de álcool pelos jovens pelo  questionário aplicado 

da Organização Mundial de Saúde intitulado: “Identifique se você tem problema 

com álcool”, que é composto por 10 questões fechadas com alternativas de 

resposta em cada questão  que valem pontos e a partir  de 8  pontos é 

considerado consumo excessivo e possivelmente perigoso à saúde. Os indivíduos, 

que pelo questionário, relataram utilização abusiva de álcool, foram recomendados 

a passarem avaliação clínica mais aprofundada com profissional médico 

para averiguação de seu estado de saúde. 

Avaliamos percepção de esforço dos indivíduos, através da escala de Borg, 

um escore bastante utilizado para quantificar a percepção de cansaço mediante 

ao esforço físico 3, 4. 

4.2.      Avaliação de Variáveis metabólicas 

 

Nesta pesquisa investigamos a glicemia, a trigliceridemia e colesterolemia. 

Os indivíduos se dirigiram ao LAFES pela manhã em jejum de 12 horas e no 

mínimo 24 horas sem atividade física, para exclusão de possíveis efeitos agudos 

nos parâmetros metabólicos. Por meio de um furo na polpa digital com lancetas, 

coletaremos uma gota de sangue. Para a medição destes parâmetros foi utilizado 

o Accutrend Plus (Roche, Brasil), que mede a intensidade da cor produzida na 

camada de reação da tira de teste, através de fotometria de reflectância, e calcula 

a concentração de cada parâmetro na amostra através de um algoritmo específico 

de lote. Os resultados foram apresentado sob a unidade mg/dl e o tempo para o 

resultado das análises sanguíneas das concentrações foi de 12 segundos para 

glicemia de jejum, 180 segundos para colesterol total e t empo inferior a 174 

segundos para triglicérides (Baldaro, et al. 2009; Alves, et al. 2012). 

 

4.3.     Análise dos dados 

Para a comparação dos dados entre os grupos 1 e 2 utilizaremos o 

programa estatístico Estatistics 5.0. 

 

 



 

5.0. Resultados  

Através dos dados parciais observou-se que tanto para a pressão arterial 

sistólica e diastólica não houve diferença entre o grupo G1 e G2, (P.A.S. 115±7.7 X 

116±4.7), já para os parâmetros metabólicos com relação a taxa glicêmica 

observou-se (86±6.5 X 86±9.6), triglicérides (118±44,4 X 117±30,13), onde não foi 

observado diferença, já para o colesterol foi observado diferença (183±31.5 X 

175±23.4). 

 

6.0 Conclusão  

 Conclui-se que o álcool não interferiu nos parâmetros hemodinâmicos de 

pressão arterial sistólica, diastólica e nos parâmetros metabólicos de glicemia e de 

trigliceridemia, apresentando diferença entre os resultados parciais de colesterolemia. 
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