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A história da agricultura na humanidade remete à importância do conhecimento 
do nutricionista sobre a origem do alimento que chega ao prato, que envolve uma 
intrínseca relação com a terra, com os agricultores familiares, com o meio ambiente 
e com a nossa biodiversidade de fauna e flora. Nesse sentido, esta edição traz duas 
revisões sobre a relação entre o desenvolvimento da agricultura na humanidade, 
sua herança cultural-alimentar e PANC, bem como sobre os efeitos promissores da 
capuchinha sobre a síndrome metabólica, exemplificando o potencial nutricional das 
PANC à saúde humana.

O papel da nutrição na modulação molecular das adaptações orgânicas induzidas 
pelo exercício está cada vez mais evidente na literatura científica. O artigo sobre 
periodização nutricional do atleta de endurance compila as atuais evidências sobre esse 
tema, contribuindo para uma visão mais ampla acerca das condutas práticas que podem potencializar 
as adaptações ao endurance. Ressaltando a importância dessas adaptações orgânicas, esta edição 
ainda conta com uma análise sobre o planejamento competitivo e sua relação com a tríade do atleta.

Diversas doenças metabólicas possuem a disfunção mitocondrial e energética como fatores 
etiológicos importantes. Dentro dessa perspectiva, trazemos um artigo esclarecedor sobre o uso de 
ervas e especiarias potencializando a energia mitocondrial no seu sentido mais amplo. 

A sessão de gastronomia traz uma deliciosa e nutritiva receita de salada com ingredientes de nossa 
biodiversidade e repleta de nutrientes e compostos bioativos essenciais à saúde. A matéria jornalística 
faz um release do XIV Congresso Internacional de Nutrição Funcional, que teve como tema central 
os Biomas Brasileiros e a Teia de Inter-relações metabólicas.

Boa leitura!

Dra. Valéria Paschoal
Diretora da VP Centro de Nutrição Funcional
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Elisa de Almeida Jackix e Gustavo Barbosa dos Santos

Abstract

The role of nutrition in exercise-induced organic adaptations is becoming increasingly clear. A large body of evidence suggests that 
nutritional strategies can influence molecular adaptations, physiological responses and sports performance if properly planned in 
conjunction with training periodization. The purpose of this review is to compile current evidence on the main nutritional strategies 
that can potentiate the adaptations of endurance training, in addition to conceptualizing periodized nutrition, as well as aspects of 
training periodization. We chose not to discuss each strategy in detail, but to provide a broad and practical view of the application of 
periodized nutrition in the training context of the endurance athlete. Before the positive molecular responses, due to the manipulation 
of muscle glycogen stores, the strategy called train low, compete high was proposed. However, despite studies having generally shown 
beneficial effects in terms of signaling and transcription, only a few studies have been able to show any effects on performance. This 
is probably due to the fact that sports training interactions, desired physiological adaptations, sports performance and nutrition must 
be continuously adjusted and adapted to the athlete's context. Choosing train low method depends heavily on the set objectives and the 
individual responses. Therefore, there is no method or diet that will address all needs/and goals, but rather a combination of different 
nutritional strategies throughout the training process

Keywords: Nutritional periodization, endurance, nutrition.

Periodização nutricional 

do atleta de endurance

Nutritional periodization of the endurance athlete

Resumo

Está cada vez mais evidente o importante papel da nutrição nas adaptações orgânicas induzidas pelo exercício. Um grande corpo de 
evidências sugere que as estratégias nutricionais podem influenciar adaptações moleculares, respostas fisiológicas e o desempenho 
esportivo, se forem adequadamente planejadas em conjunto com a periodização do treinamento. O objetivo desta revisão é, além de 
conceituar a nutrição periodizada, bem como aspectos da periodização do treinamento, compilar evidências atuais sobre as principais 
estratégias nutricionais que podem potencializar as adaptações do treinamento de endurance. Optamos por não discutir cada estratégia 
em detalhes, mas fornecer uma visão ampla e prática da aplicação da nutrição periodizada no contexto de treinamento do atleta de 
endurance. Diante das respostas moleculares positivas, em decorrência da manipulação dos estoques de glicogênio muscular, propôs-se 
a estratégia chamada train low, compete high. Entretanto, apesar de essa estratégia e suas variações apresentarem resultados benéficos 
em relação à biogênese mitocondrial e à transcrição de enzimas da via oxidativa, poucos estudos foram capazes de demonstrar melhora 
de performance. Isso ocorre, provavelmente, devido ao fato de que as interações do treinamento esportivo, as adaptações fisiológicas 
desejadas, o desempenho esportivo e a nutrição devem ser continuamente ajustados e adaptados ao contexto do atleta. O método de 
train low a ser utilizado depende fortemente dos objetivos traçados e das respostas individuais. Dessa forma, não há método ou dieta 
que atenderá a todas as necessidades e objetivos, mas sim uma combinação de diferentes estratégias nutricionais ao longo do processo 
de treinamento.

Palavras-chave: Periodização nutricional, endurance, nutrição.
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T
Introdução 

Tem se tornado cada vez mais claro que as 
adaptações iniciadas pelo exercício podem ser 
potencializadas pela alimentação. As respostas 
adaptativas ao treinamento físico são determinadas 
por uma combinação de fatores: a duração, a 
intensidade e o tipo de exercício, bem como a 
frequência do treinamento, mas também pela 
qualidade da dieta e quantidade de nutrientes 
diária, no pré e pós treino. Por exemplo, sabe-
se que a ingestão de proteína após o exercício 
potencializa a síntese proteica muscular; sabe-
se, também, que ingerir elevadas quantidades 
de antioxidantes pode ser ruim por piorar as 
adaptações ao treinamento1,2; ao mesmo tempo, 
alguns estudos têm mostrado que treinar com 
baixa disponibilidade de carboidrato (entenda-se 
como glicogênio e/ou carboidrato exógeno, vindo 
da dieta) pode aumentar algumas adaptações ao 
treino, sobretudo de endurance3-5.

A realização do exercício com disponibilidade 
reduzida de carboidratos (CHO) é um método 
conhecido como train low, que tem sido estudado 
por melhorar as adaptações metabólicas do 
músculo esquelético induzidas pelo treinamento 
de resistência. No entanto, os períodos de treino 
ideais para aplicar os métodos de train low 
não são completamente entendidos. Sabe-se, 
atualmente, que é necessário periodizar (ou 
dividir em períodos) a alimentação do atleta para 
acompanhar os estímulos e objetivos de cada 
momento do treinamento, a fim de potencializar 
as adaptações geradas pelo exercício3,4. Nesse 
contexto, o objetivo desta revisão é definir o 

conceito de nutrição periodizada e fornecer uma 
visão geral dos métodos (também chamados de 
“estratégias”) que podem ser caracterizados pelo 
termo “nutrição periodizada”.

Periodização do treinamento e nutrição 
periodizada

A periodização do treinamento pode ser 
definida como o planejamento/divisão do processo 
de treinamento esportivo em períodos, com 
intuito de se alcançar o pico de desempenho em 
momentos específicos, por meio da otimização 
das capacidades físicas e do gerenciamento da 
fadiga/recuperação. Esse objetivo é alcançado, 
principalmente, com a variação adequada 
dos métodos e carga de treinamento. Nesse 
aspecto, a carga de treinamento se divide, 
basicamente, entre volume e intensidade de 
treino, sendo que estas duas variáveis possuem 
uma relação/dinâmica inversa (exceto em 
breves períodos de overreaching, i.e., em que se 
trabalha intencionalmente com altos volumes e/
ou intensidades de treino, o que leva à queda de 
desempenho transitória do atleta, na tentativa 
de se potencializar o aumento de desempenho 
durante o taper, quando se diminui drasticamente 
o volume do treinamento)6. Tradicionalmente, a 
periodização pode ser dividida em 4 períodos: 
período preparatório; período pré-competitivo 
(ou taper); período competitivo; período de 
transição. Essas fases são, por sua vez, divididas 
em espécies de blocos ou ciclos, denominados 
macrociclo, mesociclo e microciclo, de acordo 
com sua duração7 (Figuras 1 e 2). 

Figura 1. Relação volume x intensidade durante a periodização do treinamento.

Fonte: o próprio autor.

Volume
Intensidade

Período Preparatório Período Competitivo Período de TransiçãoPeríodo Pré-
Competitivo
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Embora  o  concei to  de  per iodização 
do treinamento esportivo seja reconhecido 
cientificamente desde a década de 1950, o conceito 
de se relacionar as fases do treinamento com as 
estratégias nutricionais específicas é relativamente 
recente. As alterações das variáveis de treinamento 
durante o meso e macrociclos, juntamente com as 
demandas energéticas especificas das modalidades 
esportivas, requerem utilização de estratégias 
nutricionais que visem potencializar a recuperação 
do atleta, bem como a supercompensação/repleção 
dos estoques de substratos energéticos7.

Dessa forma, faz-se importante definir o 
termo “nutrição periodizada” (também chamada 
de treinamento nutricional por alguns autores). 
O termo é tipicamente utilizado para descrever 
o planejamento nutricional em resposta a 
determinado período do treinamento. Jeukendrup4 

propôs que nutrição periodizada se refere 
ao planejamento intencional e estratégico de 
intervenções nutricionais específicas com intuito 
de potencializar as adaptações induzidas pela 
sessão de treino ou pelo treinamento esportivo, 
resultando em melhora do desempenho em 
médio/longo prazo. Ainda segundo o autor, essas 
estratégias incluem não apenas a manipulação da 
disponibilidade de nutrientes antes, durante e após 
a sessão de treino, mas também as práticas que 
possam preparar o organismo (e órgãos específicos) 
para a competição, por meio da manipulação 
nutricional. Assim, a nutrição periodizada visa não 
apenas à adaptação do músculo, mas a qualquer 
adaptação orgânica que possa gerar melhora do 
desempenho esportivo em longo prazo. Em nosso 
artigo, nos limitaremos a discutir o uso da nutrição 
periodizada no treinamento de endurance.

Figura 2. Organização cíclica do processo de treinamento esportivo.

O macrociclo configura a maior divisão do processo de treinamento (com duração de 6 ou 12 meses, geralmente), onde 
se estabelecem os principais objetivos de longo prazo do atleta, relacionados às principais competições. O macrociclo é 
composto por mesociclos, em que objetivos de médio prazo (geralmente 3 a 7 semenas) são estabelecidos. Os mesociclos, 
por sua vez, são divididos em microciclos, nos quais se estabelecem objetivos de curto prazo (geralmente uma semana) e 
a prioridade dada a cada capacidade física. Os microciclos são compostos pelas Sessões de Treinamento (ST), compostas 
pelo exercício físico.
Fonte: o próprio autor.

 Respostas adaptativas e treinamento de 
endurance

Para atletas de endurance (também chamado de 
resistência), o principal objetivo do treinamento 

é aumentar sua capacidade de sustentar a maior 
intensidade de exercício por determinados 
períodos/distâncias. Como ocorre, por exemplo, 
com maratonistas que precisam manter velocidades 
(intensidade) de aproximadamente 20,5 km/h por 
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42.195 m (algo em torno de 2 horas e 10 minutos). 
Isso depende da eficiência em que a energia 
química pode ser convertida em mecânica no 
músculo esquelético. Dessa forma, o treinamento 
de endurance deve induzir adaptações metabólicas 
e fisiológicas que possibilitem a esses atletas 
sustentar tal nível de intensidade/gasto energético 
por meio de ambas vias metabólicas (aeróbias e 
anaeróbias), melhorar a economia de movimento, 
bem como aumentar a resistência à fadiga8,9. 

Esses objetivos parecem estar fortemente 
relacionados à potência aeróbia do indivíduo 
(ou consumo máximo de oxigênio - VO2máx), 
ou seja, sua capacidade de captar, transportar 
e utilizar oxigênio para obtenção de energia. 
Atletas campeões em modalidades de endurance 
chegam a apresentar VO2máx duas a três vezes 
maior que indivíduos destreinados, com o maior 
valor já registrado sendo de 90,6 ml de O2/kg/
min, em um atleta de cross-country medalhista 
de ouro olímpico8. Esses atletas são capazes 
de sustentar altos percentuais do VO2máx, 
sem significativo acúmulo de lactato e outros 
metabólitos do metabolismo anaeróbio. Aumentos 
nas concentrações muscular e sanguínea de lactato 
ocorrem em intensidade de exercício entre 60-
65% do VO2máx em indivíduos destreinados, mas 
apenas entre 80-90% do VO2máx em atletas de 
endurance8. Assim, o treinamento de endurance 
leva a adaptações orgânicas que possibilitam a 
remoção e utilização do lactato, o que mantém 
sua concentração sanguínea relativamente estável, 
além do aumento em parâmetros ventilatórios, 
como o VO2máx. Isso se dá pelo aumento da 
atividade de enzimas da beta-oxidação, do 
ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de 
elétrons (adaptações relacionadas à biogênese 
mitocondrial), aumento da produção de glóbulos 
vermelhos, bem como da angiogênese e do 
fenótipo oxidativo das fibras musculares8,9.

Em nível molecular, essas adaptações ocorrem 
por vias distintas que levam, principalmente, ao 
aumento da expressão de duas proteínas, a AMPK 
e a PGC-1α, que, em última análise, levam à 
biogênese mitocondrial. Existem várias proteínas 
que ativam a PGC-1α, como a AMPK, a SIRT1 
e a p38MAPK, entre outras10. A AMPK parece 
funcionar como um sensor de energia na célula 

e é estimulada quando há aumento do estresse 
energético na célula8,10. Dessa forma, quanto 
maior o estresse energético, maior a ativação 
dessa via. Isso se dá por manipulação das variáveis 
de treinamento (aumento da intensidade e/ou 
volume do treinamento de endurance) ou pela 
manipulação nutricional (variação da quantidade 
e momento de ingestão de macronutrientes), 
já que a principal sinalização da via ocorre por 
diminuição do glicogênio muscular. Portanto, 
tanto o treinamento físico quanto a nutrição devem 
ser planejados para maximizar a ativação dessa 
via. Assim, o exercício em jejum, a restrição de 
carboidratos antes, durante e após o exercício e, 
ainda, a dieta cetogênica surgem como estratégias 
nutricionais importantes para a potencialização 
das adaptações ao treino de resistência10.

Em relação ao treinamento, um estudo realizado 
por Esteve-Lanao et al.11 avaliou a forma como 
oito atletas de endurance treinavam durante um 
macrociclo de 6 meses. Os resultados mostraram 
que os atletas passavam 71% do tempo de 
treino na zona 1 de treinamento (intensidade 
moderadamente baixa, aproximadamente 60% do 
VO2máx ou 70% da frequência cardíaca máxima), 
21% em intensidade de zona 2 (60-85% do 
VO2máx) e 8% em intensidade de zona 3 (acima 
de 85% VO2máx). O estudo ainda apresentou 
uma forte correlação (r = 0,97) entre o tempo de 
treinamento em baixa intensidade (zona 1) e a 
melhora da performance em provas que duram 
até 40 minutos, aproximadamente. Corroborando 
com esses resultados, um estudo que avaliou 
apenas atletas campeões olímpicos ou mundiais 
em modalidades de endurance mostrou que 91% 
das 800 horas de treinamento durante o ano da 
conquista olímpica eram realizadas em baixa 
intensidade e que a quantidade dos treinos de 
alta intensidade (método intervalado) aumentava 
somente nos períodos próximos às competições12.

Objetivos e métodos da periodização 
nutricional

A escolha do método de periodização é 
altamente específica para o objetivo que se tem 
no momento. Por exemplo, se o objetivo é gerar 
adaptações para aumentar a oxidação de gordura e, 
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possivelmente, preservar o glicogênio muscular, o 
treino de endurance com baixa disponibilidade de 
carboidratos pode potencializar essas adaptações. 
No entanto, quando o objetivo é aumentar a 
capacidade de absorção gastrointestinal dos 
carboidratos e/ou priorizar a melhora de tempo/
potência do atleta, é indicado aumentar a quantidade 
desse macronutriente na dieta. Esses objetivos são 
contrastantes, e os métodos usados são diferentes. 
Entretanto, atualmente têm-se utilizado ambos na 
abordagem nutricional de atletas de endurance, 
dependendo do momento. Diferentes métodos/

estratégias de periodização nutricional devem ser 
empregados  para atingir objetivos específicos; na 
Tabela 1 constam as estratégias que receberam 
atenção de pesquisadores nos últimos anos. 

O train low, na maior parte dos estudos, não é 
utilizado em todos os treinos, e sim, entre 30 a 50% 
das sessões de treinamento5. A maior parte dos 
métodos consiste em manipulações no momento 
de ingestão de carboidratos, embora também seja 
estudado o efeito de manipular as quantidades 
diárias de carboidratos. 

Tabela 1. Diferentes estratégias de periodização nutricional.

Fonte: Burke3; Jeukendrup4; Impey5.

Termo utilizado Tipo Descrição

Train low 
(treinar com baixa 
disponibilidade de 
glicogênio e/ou de 

carboidratos)

Train high

Treinar o estômago

Treinar 2 vezes ao dia

Treinar em jejum

Sleep low

Dietas baixas em CHO e ricas 
em gordura
Baixa disponibilidade de CHO 
durante o exercício

Treino com elevado conteúdo 
de glicogênio muscular e 
hepático 
Dietas ricas em CHO

Para adquirir conforto 
estomacal
Para melhorar o esvaziamento 
gástrico

Para aumentar a absorção 
intestinal

Simular ingestão feita no dia 
da competição

Sessão de treino matinal, seguido por algumas horas (3 a 8 h) de 
ingestão reduzida de CHO para que a 2ª sessão de treinamento do dia 
comece com glicogênio muscular reduzido.
Sessão de treino matinal, e o café da manhã só ocorre depois desse 
treino.

Realização de uma sessão de treino à noite, restringir o CHO após esse 
treino e depois completar uma sessão de treinamento em jejum na 
manhã seguinte (conteúdo de glicogênio < 200 mmol/kg). Quantidade 
diária de CHO é normal durante o dia.
Restrição de CHO em combinação com ingestão elevada de lipídeos.
Restrição ou pouco CHO durante o exercício prolongado, aumentando 
a resposta ao estresse gerado pelo exercício.

Ingestão de CHOs alta antes do treino; estratégia usada quando o 
glicogênio é importante e a restauração de glicogênio pós-exercício é 
necessária.
Ingestão de CHOs é alta diariamente, independentemente do treino, 
mas pode ser especialmente alta próximo (durante e depois) ao 
exercício.
Aumento do volume de ingestão, com ou sem exercício.

Uso repetido de refeições para aumentar/melhorar o esvaziamento 
gástrico de líquidos ou nutrientes (CHOs) e reduzir o desconforto 
estomacal.
Aumento da ingestão diária de CHOs e/ou durante o exercício para 
melhorar a capacidade de absorção intestinal e reduzir o desconforto 
intestinal.
Treinar com os alimentos que seriam ingeridos em um dia de 
competição.
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Train low

Treinar duas vezes em uma mesma sessão 

As respostas moleculares que levam às 
adaptações que favorecem a performance de 
endurance estão fortemente relacionadas à 
depleção do glicogênio muscular8. Nesse sentido, 
propôs-se realizar duas sessões de treino em um 
mesmo período, na tentativa de potencializar a 
depleção de glicogênio. Sete homens destreinados 
foram submetidos a cinco sessões de endurance por 
semana, durante 10 semanas, em cicloergômetro 
unilateral, de forma que cada perna fosse submetida 
a um protocolo diferente: uma das pernas era 
submetida a duas sessões de treino no mesmo 
dia, a cada dois dias, enquanto a outra perna era 
submetida ao mesmo treinamento, entretanto com 
apenas uma sessão por dia. Dessa forma, a perna 
submetida a dois treinos no mesmo dia fazia a 
segunda sessão com baixos níveis de glicogênio 
muscular, já que esse grupo permanecia em jejum 
durante o intervalo (uma hora) entre as sessões 
de treino, enquanto a outra perna realizava todas 
as sessões de treino com estoques de glicogênio 
altos. Ao final das 10 semanas, a perna submetida 
as duas sessões de treino no mesmo dia, quando 
comparado ao grupo alimentado, apresentou 
maior concentração de glicogênio muscular e 
maior atividade da citrato sintase (enzima-chave 
do metabolismo aeróbio). Além disso, a estratégia 
levou ao aumento significativo na performance, 
avaliada pelo tempo de exaustão (19,7 ± 2,4 vs. 
11,9 ± 1,3 min, perna com baixo glicogênio e perna 
com alto glicogênio, respectivamente).

Treinar em jejum

Um estudo13 muito bem controlado abordou 
a questão do treinamento em jejum e adaptações 
ao treino de endurance. Vinte homens fisicamente 
ativos foram submetidos a 4 sessões de treinamento 
de endurance por semana, durante seis semanas, 
sendo que metade deles realizava o treinamento 
em jejum (noturno), enquanto a outra metade, após 
o café da manhã. Ambos os grupos realizavam o 
mesmo protocolo de treinamento, assim como 
a mesma dieta. O grupo jejum recebia, à tarde, 

a mesma quantidade calórica ingerida no café 
da manhã pelo grupo que se exercitava em 
estado pós-prandial. Ao final das seis semanas, 
o grupo jejum apresentou maior concentração de 
glicogênio muscular, maior atividade da citrato 
sintase (CS) e da β-hidroxiacil-CoA desidrogenase 
(β-HAD), enzimas-chave do metabolismo aeróbio, 
além de melhor controle glicêmico e maior 
utilização da gordura intramuscular durante o 
exercício prolongado. Os resultados sugerem que 
o treinamento regular de endurance, realizado em 
jejum, é uma estratégia eficiente para estimular 
adaptações fisiológicas musculares que podem, 
eventualmente, contribuir para a melhora do 
desempenho. 

Restrição de carboidrato durante o treino 

Embora os benefícios da ingestão de carboidratos 
durante o exercício sejam reconhecidos quando se 
pensa em performance14,15,16, isso pode limitar 
algumas adaptações benéficas ao treino de 
endurance. A ingestão de glicose suprime a 
lipólise e reduz a concentração de ácidos graxos 
no plasma, o que possivelmente atenua algumas 
das adaptações induzidas pelo treinamento. Tem 
sido demonstrado que a ingestão de glicose 
durante o exercício pode diminuir a expressão de 
RNAm da carnitina palmitoil transferase, proteína 
desacopladora mitocondrial 3 e FAT/CD3617.

Civitarese et al.17 avaliaram os efeitos de uma 
única sessão de treino de ciclismo (duração de 2 
h, intensidade moderada) sobre a expressão dos 
principais genes envolvidos no metabolismo de 
gordura e carboidratos. Para isso, homens não 
treinados ingeriram, em um primeiro momento, 
1,4 g/kg a 10% de glicose (antes e durante); em 
outro momento, executaram o mesmo exercício, 
mas em jejum. A concentração plasmática de 
ácidos graxos livres (AGL) foi maior durante o 
exercício no estado de jejum, mas permaneceu 
inalterada após a ingestão de glicose, enquanto 
a oxidação de gordura foi maior em jejum vs. 
alimentado com glicose. Adicionalmente, a 
ingestão de glicose durante o exercício resultou 
em menor expressão de genes envolvidos no 
transporte e na oxidação de ácidos graxos 
(CD36, carnitina palmitoil transferase-1) e 
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AMPK. Portanto, esse estudo mostrou que a 
ingestão de glicose durante o exercício diminuiu 
algumas adaptações positivas do treinamento 
de endurance. Apesar de esses resultados serem 
interessantes, é importante ressaltar que esse 
estudo possui algumas limitações, como o fato 
de não ter avaliado a performance em cada uma 
das situações e de ter avaliado o efeito dessa 
estratégia de forma aguda, apenas. No entanto, 
estudo realizado por Akerstrom et al.18, utilizando 
um protocolo de exercício resistido – extensão 
de pernas – durante 10 semanas, mostrou que a 
ingestão de glicose não alterou as adaptações do 
treino relacionadas ao metabolismo do substrato, 
a atividade de enzimas mitocondriais, o conteúdo 
de glicogênio ou o desempenho. Observou-se, 
também, aumento na atividade da citrato sintase e 
β-hidroxiacil-CoA desidrogenase após o programa 
de treinamento de 10 semanas, mas esse efeito 
não esteve relacionado à ingestão de carboidratos, 
sendo atribuído, portanto, ao treino. 

Analisando esses estudos, parece que os efeitos 
da ingestão de glicose durante o exercício foram 
menos significativos em relação aos induzidos 
pelo exercício com baixo glicogênio muscular, 
como a estratégia de treinar duas vezes ao dia ou 
sleep low, sendo essas 2 últimas mais eficazes em 
potencializar as adaptações do exercício.

Dietas muito baixas em carboidrato e 
ricas em gordura

Essa estratégia é estudada desde 192019, quando 
se evidenciou que a redução de carboidratos na 
dieta, associada a elevada ingestão de lipídeos, 
aumentou a oxidação de ácidos graxos durante 
o exercício físico; entretanto, os indivíduos se 
sentiram significativamente mais fadigados.

Nessa estratégia, além da redução na 
disponibilidade de carboidrato, provavelmente 
o aumento na concentração sérica de AGL, 
decorrente da elevada ingestão de gorduras, é 
também responsável por potencializar as vias de 
sinalização celular induzidas pelo exercício, como 
o aumento da p38MAPK20. No entanto, embora 
reconheçamos o papel potencial da sinalização 
aguda mediada pelos AGL, é improvável que 
a restrição de carboidrato em combinação com 

dietas ricas em gordura, de forma crônica, seja 
benéfica para adaptações ao treino. Havemann21 

verificou que 6 dias com dieta rica em gordura 
(68% do valor energético, VET de gordura e 1,85 
g de CHO/kg) e 1 dia de supercompensação de 
carboidrato (8-10 g/kg) aumentam a oxidação de 
lipídeos, mas reduzem a expressão e a atividade 
do complexo piruvato desidrogenase, enzima 
envolvida no metabolismo da glicose, mostrando 
que essa estratégia pode prejudicar a oxidação de 
carboidratos e o desempenho de alta intensidade. 

Burke et al.22 observaram que a economia e o 
desempenho do exercício foram negativamente 
afetados em atletas de marcha atlética, após três 
semanas de uma dieta rica em gordura (75-80% do 
VET de gordura e menos de 50 g de carboidrato), 
quando comparados com a disponibilidade de 
carboidratos periodizada (60-65% do VET de 
carboidrato, oferecido de forma periodizada) e 
alta (60-65% do VET de carboidrato, oferecido 
antes, durante e após o treino). Apesar da piora de 
performance, o estudo mostrou que os atletas que 
realizaram a dieta rica em gordura tiveram elevada 
oxidação de gorduras. 

Analisando os estudos supracitados, reforça-
se a ideia de que algumas adaptações, como o 
aumento na oxidação de ácidos graxos, à dieta 
restrita em carboidratos e rica em lipídeos ocorrem 
já com 5 dias; entretanto, quando o objetivo é 
melhora de performance, essa estratégia não 
parece ser interessante, pelo menos quando 
realizada por até 3 semanas, segundo a maior parte 
dos estudos. Dados recentes também sugerem que 
a dieta com elevada proporção de gordura pode 
prejudicar a síntese de proteínas musculares24, 
provavelmente pela menor ativação da mTOR e 
sinalização da proteína S6 quinase ribossômica 
(p70S6K)24. 

Sleep low 

Nessa estratégia, o indivíduo realiza uma sessão 
de treino à noite, não ingere carboidratos após esse 
treino, e, na manhã seguinte, realiza uma sessão de 
treinamento em jejum. Neste caso, o indivíduo faz 
a 1ª sessão de treino com o estoque de glicogênio 
muscular alto, mas tanto o glicogênio muscular 
quanto o hepático estão depletados na 2ª sessão 
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de treino. Apesar de ser um assunto relativamente 
recente no meio científico, esse método já é 
utilizado na prática de muitos atletas3,4,5. 

De modo geral, os estudos utilizam os seguintes 
protocolos nesse tipo de estratégia: tempo total 
de glicogênio depletado, incluindo o período de 
jejum noturno, é de 12 a 14 horas; a quantidade de 
carboidratos diária fica dentro da recomendação, 
ou seja, não é uma estratégia de dieta baixa em 
carboidrato, sendo apenas modificado o momento 
de ingestão desse nutriente; em alguns estudos 
há consumo de proteína apenas após o treino da 
noite5,25. 

Pesquisa realizada por Marquet et al.26 estudou 
os efeitos da estratégia sleep low durante 3 
semanas. Dois grupos de triatletas realizaram 
o mesmo programa de treinamento: um grupo 
(n = 11) seguiu a estratégia sleep low (treino 
de alta intensidade com alta disponibilidade de 
carboidratos à noite, seguido por recuperação 
restrita em carboidratos – apenas com proteína 
– e mais um jejum noturno; então, foi realizado 
treino submáximo prolongado na manhã seguinte, 
com baixa disponibilidade de carboidratos); e o 
grupo controle (n = 10), que manteve a ingestão 
regular de carboidratos ao longo do dia e realizou 
cada sessão de treinamento com disponibilidade 
normal/alta de carboidratos. É importante 
ressaltar que, no grupo sleep low, a estratégia 
foi realizada 3 vezes na semana, e que ambos 
os grupos receberam 6 g/kg de carboidrato/dia, 
reforçando a ideia de que não é uma estratégia de 
baixa ingestão desse macronutriente. Os triatletas 
realizaram um teste de 10 km de corrida, que 
simulava uma prova realizada no triatlo, ao início 
e ao final do período de intervenção. Os autores 
encontraram menor percepção de esforço no 
teste submáximo no grupo sleep low, mas não no 
controle. Esse dado é bastante aplicável na prática, 
pois atletas de endurance nem sempre realizam 
sessões consecutivas de treino em intensidades 
máximas. Também se observou menor tempo (p 
< 0,05) para percorrer 10 km de corrida após 3 
semanas realizando a estratégia sleep low, mas 
não no grupo controle. A maior parte dos estudos 
não vê melhora na performance com estratégias 
train low (de baixo glicogênio muscular), pois os 
testes feitos são, na maioria das vezes, time trial 

(contrarrelógio, ou seja, de alta intensidade) ou 
com grandes distâncias (> 1 hora). Nesses casos, 
a necessidade por carboidrato aumenta, não 
sendo observada melhora de performance nessas 
situações com estratégias train low. 

Ainda restam algumas dúvidas sobre essa 
estratégia quando aplicada frequentemente, como 
os efeitos na recuperação do atleta, efeitos sobre 
a função imunológica e sobre o sono, já que se 
sabe da importância da ingestão de carboidratos 
na qualidade e no número de horas de sono5,27. 
Além disso, a interpretação dos estudos aplicando 
o sleep low, assim como outras estratégias train 
low, está sujeita a limitações importantes, como a 
ausência de pesquisas duplo-cegas e controladas 
por grupo placebo.

Training high 

O termo train high refere-se ao treinamento 
com alta disponibilidade de carboidratos. Os 
níveis de glicogênio muscular e hepático são altos 
no início do exercício, e/ou os carboidratos são 
ingeridos durante o exercício. Existem duas razões 
principais para usar essa estratégia: (1) grande 
parte dos estudos mostra que os carboidratos 
são importantes para manter a qualidade do 
treinamento de resistência e reduzir os sintomas 
de fadiga28,29,30,31; (2) para treinar o intestino, já 
que a ingestão de carboidratos e o aumento da 
oxidação de carboidratos exógenos resultará em 
melhor desempenho na maioria dos exercícios de 
resistência2,29.

Revisão sistemática realizada por Pöchmüller 
et al.30 mostrou que, para ciclistas treinados, 
a ingestão de carboidratos antes e durante o 
exercício esteve associada com menor tempo 
no teste contrarrelógio (diferença média de -0,9 
minutos) e maior potência (diferença média de 
+20,2 W), medidos após exercício submáximo, 
em comparação aos grupos controles. Observou-
se, também, que essas melhoras foram específicas 
para a ingestão de soluções contendo entre 6 e 
8% de carboidratos. É importante ressaltar que, 
quando foram avaliados apenas os estudos que 
incluíram exercícios de curta duração (< 90 
minutos), para esse grupo de atletas (ciclistas 
treinados, sexo masculino) o efeito da ingestão 



Periodização nutricional do atleta de endurance

15

 w
w

w
.v

po
nl

in
e.

co
m

.b
r

de carboidrato não foi significativo, ou seja, 
ingerir ou não carboidratos antes e/ou durante não 
melhorou o desempenho. Em contraste, ao analisar 
os estudos que levaram em conta os exercícios 
de maior duração (> 90 minutos), a ingestão de 
carboidratos foi benéfica, por levar a redução no 
tempo médio no teste time trial.

Achten et al.31 avaliaram o efeito da ingestão 
de uma dieta contendo 65% (8,5 g/kg) ou 40% 
do VET (5,4 g/kg) de CHO em corredores que 
realizaram 11 dias de treino longo, com intensidade 
progressiva ao decorrer da corrida (30 min a 57,6% 
do VO2máx + 30 min a 76,6% do VO2máx + 8 
km de teste contrarrelógio). Foi verificado que, 
quando a ingestão diária de carboidratos foi maior, 
a redução no desempenho foi menos profunda e os 
sintomas de cansaço foram reduzidos. Portanto, há 
evidências de que, durante o treinamento extremo, 
ou seja, em que o volume e a intensidade são altos, 
é preferível uma estratégia com maior quantidade 
de carboidratos. No entanto, deve-se notar que 
esses estudos usaram um volume de treinamento 
bastante elevado, e, para ambos os grupos, houve 
redução no desempenho ao final do período de 
treino. 

Além dos efeitos diretos do carboidrato no 
treino de alto rendimento, a ingestão desse nutriente 
pode trazer outros benefícios, como a redução dos 
problemas gastrointestinais (GI). O desconforto GI 
ocorre entre 30 e 50% dos atletas de endurance, 
mas nem sempre está relacionado diretamente 
à nutrição (por exemplo, fatores mecânicos, 
como posição na bicicleta, para ciclistas, ou 
constantes movimentos para cima e para baixo, em 
corredores). Durante o exercício, sobretudo nos 
mais prolongados e intensos, o fluxo sanguíneo 

para o intestino é reduzido, e a desidratação (que é 
maior nesse tipo de treinamento) parece exacerbar 
esse efeito2. Sabe-se, também, que a absorção 
intestinal é a principal barreira para a distribuição 
de carboidratos ao músculo. Treinar o intestino 
por meio da ingestão de carboidratos durante o 
treino pode ajudar nas adaptações intestinais, 
melhorando a absorção e distribuição de CHO ao 
músculo e reduzindo a prevalência ou a gravidade 
dos sintomas GI durante o exercício. Uma dieta 
rica em carboidratos aumentará o número de 
cotransportadores de glicose dependentes de sódio 
(SGLT-1) no intestino32, bem como a atividade 
desses transportadores, permitindo maior absorção 
e oxidação de CHOs durante o exercício33,4.

Conclusões 

Quando comparados com a estratégia train 
high, ou seja, o treino com alta disponibilidade de 
CHO, os estudos sugerem aumento na sinalização 
celular, na expressão gênica e na atividade 
enzimática oxidativa/conteúdo proteico, em 
especial quando as sessões de treinamento são 
iniciadas com baixas concentrações de glicogênio 
muscular. No entanto, tais adaptações musculares 
nem sempre se traduzem em melhor desempenho 
no exercício. Por isso, essas estratégias podem ser 
utilizadas nos treinos de menor intensidade e/ou 
quando a prioridade é potencializar adaptações ao 
treino de endurance. Por outro lado, considerando 
a importância do CHO para a performance nos 
exercícios de longa duração, e também para 
adaptar o intestino a absorver mais carboidrato, 
recomenda-se o aumento na ingestão diária de 
CHO e/ou durante o exercício em alguns treinos.
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Isabela Pereira Gouveia e Neiva dos Santos Souza

Abstract

Brazil has a rich biodiversity, which remains largely unknown. Unconventional food plants (PANC) are part of this biodiversity and 
are highly nutritious, yet, they are unknown to the population in general. Capuchinha is an edible flower considered as PANC and 
contains high content of vitamins and bioactive compounds with antioxidant and anti-inflammatory properties, which aroused interest 
of researchers about the physiological effects to health, including factors associated with the metabolic syndrome. Thus, the purpose 
of this review is to describe preliminary evidence about the promising therapeutic effects of capuchinha on the metabolic syndrome.

Keywords: Unconventional food plants, capuchinha, Tropaeolum majus L., metabolic syndrome.

Capuchinha (Tropaeolum majus L.)

e efeitos promissores na síndrome metabólica: 

evidências preliminares

Capuchinha (Tropaeolum majus L.) and promissor effects in metabolic 
syndrome: preliminary evidences

Resumo

O Brasil apresenta uma rica biodiversidade, a qual ainda permanece em grande parte desconhecida. As plantas alimentícias não 
convencionais (PANC) compõem essa biodiversidade e são altamente nutritivas, mas, apesar disso, ainda não são conhecidas por toda 
a população. A capuchinha é uma flor comestível considerada como PANC e contém elevado teor de vitaminas e compostos ativos com 
capacidades antioxidante e anti-inflamatória, propriedades que despertaram o interesse de pesquisa sobre seus efeitos fisiológicos à saúde, 
inclusive sobre fatores associados à síndrome metabólica. Sendo assim, o objetivo desta revisão é descrever evidências preliminares 
acerca dos efeitos terapêuticos promissores da capuchinha na síndrome metabólica.

Palavras-chave: Plantas Alimentícias Não Convencionais, capuchinha, Tropaeolum majus L., síndrome metabólica. 
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O
Introdução

 
O Brasil é um dos países com maior 

biodiversidade de fauna e flora no mundo, sendo 
que parte dela ainda não foi completamente 
explorada. Nesse panorama destacam-se as plantas 
alimentícias não convencionais (PANC), espécies 
comestíveis, nativas, exóticas, espontâneas, 
silvestres ou cultivadas, que são consumidas ou 
utilizadas terapeuticamente em determinadas 
regiões e culturas, mas que ainda permanecem 
desconhecidas por grande parte da população 
brasileira. Em detrimento do cenário atual de 
depleção dos nossos recursos naturais, estamos 
cada vez mais em busca de uma alimentação mais 
sustentável, que garanta qualidade e segurança 
nutricional. Dessa forma, as PANC podem se 
enquadrar na nossa alimentação diária, pois são 
parte importante da nossa biodiversidade. Elas 
crescem e se desenvolvem nos diferentes biomas 
e regiões, como a região Sudeste1.

A região Sudeste brasileira abrange o Espírito 
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 
Paulo. É a mais populosa e mais rica do país e 
predominantemente composta pela Mata Atlântica. 
Seu relevo é bem variado, podendo encontrar 
superfícies elevadas e planícies costeiras, largas, 
que formam amplas baixadas litorâneas. O clima 
na região é bem variado, predominando o tropical 
no litoral, com temperaturas altas, verão chuvoso 
e inverno seco. Nos planaltos predomina o clima 
tropical de altitude, com variações de temperatura2.

A vegetação da região Sudeste varia com 
o clima, mas a maior parte é formada pela 
Mata Atlântica, bioma que, originalmente, era 
responsável por 15% do território nacional e 
atualmente corresponde a apenas 10%2,3, devido 
ao intenso processo de urbanização.

Dentre as PANC mais comuns nessa região 
está a capuchinha, de nome científico Tropaeolum 
majus L. A capuchinha é uma planta herbácea anual, 
suculenta, totalmente glabra, aromática quando 
amassada, de ramos rasteiros ou escandescentes 
retorcidos, de 70-140 cm de comprimento e que 
ocorre com facilidade. Possui folhas simples, 
longo-pecioladas, de lâmina orbicular peltada, 
membranácea, arredondadas de coloração 
vermelha, alaranjada, branca ou amarela. Sua parte 

comestível são os caules, folhas, flores, botões 
florais e frutos verdes. As cores das flores vão do 
amarelo ao vermelho-escuro. As folhas podem 
atingir uma produtividade de 8 mil a 10 mil kg/ha, 
e as flores, de 4 mil a 5 mil kg/ha. É amplamente 
cultivada para consumo e fins ornamentais na 
maioria das regiões subtropicais, principalmente 
na região Sudeste, mas também pode ocorrer nas 
regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste4,5.

O principal componente das flores comestíveis 
é a água, sendo mais de 80%. Possui diferentes 
quantidades de carboidratos totais, fibras e 
minerais dietéticos. Os minerais que se destacam 
em sua composição são zinco, ferro, cobre, 
manganês e potássio3.

Outra classe que se destaca na composição 
da capuchinha são os compostos bioativos, 
especialmente antocianinas e carotenoides, como 
a luteína e a isoquercetina. Possui, também, ácidos 
fenólicos e vitamina C. Devido à sua composição, 
essa PANC tem sido investigada principalmente 
por suas atividades anti-inflamatória e alta 
capacidade antioxidante6, ações que, em parte, 
apontam a flor como agente terapêutico promissor 
na síndrome metabólica, uma vez que esta 
condição tem como alguns de seus substratos 
fisiopatológicos a inflamação e o estresse 
oxidativo7. Dessa forma, o presente estudo tem 
por objetivo descrever as evidências preliminares 
acerca dos efeitos terapêuticos promissores da 
capuchinha na síndrome metabólica.

Capuchinha e efeitos fisiológicos 
promissores na síndrome metabólica

A síndrome metabólica é uma condição que 
envolve um conjunto de desordens metabólicas que 
representam risco cardiovascular e mortalidade, 
incluindo a obesidade abdominal combinada 
com 2 de 4 fatores, dentre os quais a elevação da 
pressão arterial, glicemia de jejum e triglicerídeos 
e redução do nível de colesterol HDL. A resistência 
à insulina é o principal mecanismo relacionado às 
alterações metabólicas dessa síndrome8, sendo o 
estado inflamatório subclínico e o estresse oxidativo 
agravantes ou desencadeantes dessa condição, 
que é determinante na gênese da síndrome e das 
comorbidades associadas (Figura 1).
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Neste aspecto, a nutrição tem um papel 
fundamental em fornecer fontes dietéticas de 
alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios para 
a redução dos riscos da síndrome metabólica e/
ou para a modulação e terapia coadjuvante em 
comorbidades já diagnosticadas, auxiliando na 
redução dos riscos de mortalidade9.

Conforme supracitado, as flores de capuchinha 
apresentam compostos bioativos anti-inflamatórios 
e com elevada ação antioxidante. A presença 
de ácido ascórbico, antocianinas e fenólicos 
totais, principalmente, atribui às flores atividade 
antioxidante considerável, conforme evidenciado 
por Gárzon e Wrolstad10 em um ensaio que 
identificou a presença desses componentes (por 
cromatografia e método de Folin-Ciocalteu’s), 
os quais (especialmente as antocianinas) foram 
associados à capacidade de eliminação dos 
radicais ABTS (458 μmol TE/g peso fresco) e 
DPPH (91,87 μm TE/g peso fresco) de forma 
superior ou comparável a frutas classicamente 
conhecidas como antioxidantes, mas que não 
fazem parte da biodiversidade brasileira, como 
o mirtilo (45,9 μmol TE/g para o método ABTS) 
e cranberry (92,9 μm TE/g peso fresco para o 
método DPPH). Esses resultados sugerem que 
as flores de capuchinha podem ser importantes 
fontes de pigmentos naturais e antioxidantes e suas 
possíveis aplicações como um alimento funcional.

A pesquisa de Bazylko et al.11, além de 
corroborar o potencial antioxidante (inclusive 
com eliminação de espécies reativas de nitrogênio 

e oxigênio), identificou ação anti-inflamatória 
associada à composição química da capuchinha (em 
particular ácidos cinâmicos – ácido clorogênico em 
maior quantidade – e flavonoides), principalmente 
pela inibição da ciclo-oxigenase 1 (COX-1) em 
aproximadamente 60%. 

Em cultura de células humanas primárias do 
sistema imunológico (células mononucleares de 
sangue periférico humano – PBMC) induzidas à 
inflamação por LPS bacteriano, o extrato aquoso 
de capuchinha exerceu forte efeito supressor sobre 
a liberação de TNF-α e sobre a via de sinalização 
por COX-2, incluindo a síntese de PGE2. Tais 
resultados apontam efeitos anti-inflamatórios 
interessantes da capuchinha, os quais precisam 
ser avaliados em estudos posteriores in vivo e em 
ensaios clínicos12. 

Com base nessas propriedades, alguns 
autores buscaram avaliar os efeitos fisiológicos 
da capuchinha, a qual poderia atuar como 
coadjuvante na modulação da inflamação e 
do estresse oxidativo, gatilhos para diversos 
desequilíbrios, incluindo a síndrome metabólica. 
Contudo, tais estudos ainda são, em sua maior 
parte, preliminares (in vitro ou em modelos 
animais), mas apontam efeitos promissores dessas 
flores sobre a hipertensão arterial e obesidade 
(adipogênese, acúmulo de lipídios e metabolismo 
energético), dois importantes fatores envolvidos 
na síndrome.

Gasparotto Júnior et al.13, tendo como base 
propriedades diuréticas do extrato de capuchinha 

Figura 1. Inflamação e estresse oxidativo como fatores de risco para a síndrome metabólica

Fonte: Traduzido de Matsuda et al.7 
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(pela presença de isoquercetina14), avaliaram 
os efeitos hipotensivos ou anti-hipertensivos 
dessa flor em ratos normotensos e hipertensos. 
Os animais receberam de forma aguda os 
extratos hidroetanólicos da flor por via oral. A 
administração via oral desse extrato promoveu 
redução significativa da pressão arterial média (de 
forma dose-dependente) em ratos normotensos 
ou hipertensos, permanecendo tal efeito por até 
3 h após a administração inicial, efeito que foi 
dependente da atividade inibitória sobre a enzima 
conversora de angiotensina (ECA) (com redução 
da geração de angiotensina II) causada pelo 
extrato. Tais efeitos, segundo os autores, podem 
ser associados à alta concentração de flavonoides 
da capuchinha13. 

Complementando as evidências sobre o 
possível efeito da capuchinha sobre a hipertensão, 
desta vez com maior período de tratamento, outro 
estudo de Gasparotto Junior et al.15 investigou 
efeitos de proteção cardiorrenal com o extrato 
etanólico de capuchinha em ratos com hipertensão 
renovascular. Os animais receberam o extrato via 
oral em diferentes dosagens (3, 30 e 300 mg/kg 
peso) por 30 dias. Os pesquisadores avaliaram a 
ação inibitória sobre a ECA e estresse oxidativo e 
se tais efeitos preveniriam danos cardíacos e renais 

nos ratos hipertensos. O tratamento prolongado 
com o extrato de capuchinha preveniu a evolução 
da hipertensão renovascular nos animais avaliados, 
reduzindo, ainda, a pressão arterial sistêmica e a 
hipertrofia cardíaca, resultados estes decorrentes 
da supressão da atividade da ECA e da redução 
do estresse oxidativo. 

A possível ação antiobesidade da capuchinha é 
alvo recente de pesquisa, desta forma, as análises 
iniciais ainda são in vitro. Um estudo conduzido 
com pré-adipócitos da linhagem celular 3T3-L1, 
avaliando os efeitos antiadipogênicos do extrato 
etanólico de capuchinha, encontrou resultados 
favoráveis à inibição da diferenciação dos pré-
adipócitos e à redução do acúmulo de lipídeos, de 
maneira dose-dependente (Figura 2). Além disso, 
foi verificada redução na expressão de reguladores 
de diferenciação de adipócitos (PPAR-γ, CEBPA 
e SREBF1). Esses achados mostram indícios 
preliminares sobre a provável ação da capuchinha 
como agente terapêutico na obesidade, os quais 
requerem confirmação em estudos in vivo e, 
futuramente, em ensaios clínicos16, pois a redução 
da obesidade central é um fator crucial para a 
redução dos riscos da síndrome metabólica e 
doenças associadas.

Figura 2. Efeitos do tratamento com extrato de capuchinha sobre o acúmulo de lipídios em células 3T3-L1

(A) Células controle e células tratadas com extrato de capuchinha em diferentes concentrações após 
8 dias da indução de diferenciação. (B) Quantificação do conteúdo lipídico nas células controle e nas 
células tratadas com o extrato de capuchinha.
TME= Extrato etanólico de capuchinha
** p < 0,01, em comparação com o controle (teste t de Student)
Fonte: Traduzido de Kim et al.16
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Até o presente momento, foi encontrado 
apenas um estudo em humanos relacionando 
o papel da capuchinha em um fator envolvido 
na regulação energética: a secreção de PYY. A 
pesquisa envolveu 15 homens metabolicamente 
saudáveis, randomizados para constituir o 
grupo controle (recebendo apenas água) ou para 
consumir 10 g de folhas de capuchinha liofilizadas 
(suspensas em água) (grupo intervenção). A cada 
hora foram coletadas amostras de sangue para 
análise de parâmetros bioquímicos, incluindo o 
peptídeo PYY. Os resultados evidenciaram um 
aumento na secreção de PYY, o que fez com que 
os pesquisadores apontassem a suplementação 
de capuchinha como um agente em potencial no 
tratamento da obesidade17. Contudo, devem ser 
conduzidos ensaios clínicos com maior número 
amostral, com delineamento duplo-cego e com 
indivíduos de ambos os sexos com diagnóstico 
de síndrome metabólica para averiguar o efeito 
da capuchinha em uma condição patológica 
estabelecida. 

Considerações finais

As flores de capuchinha fazem parte de nossa 
biodiversidade e apresentam rica composição 
nutricional. Os efeitos preliminares sobre fatores 
associados à síndrome metabólica encontrados 
pelos estudos até o presente momento são 
promissores, mas requerem confirmação de 
eficácia e segurança em futuros ensaios clínicos, 
que fornecerão maior embasamento científico para 
a inclusão dessa flor em condutas nutricionais 
voltadas à redução dos riscos ou tratamento da 
síndrome, incluindo os outros fatores metabólicos, 
como hiperglicemia, resistência à insulina e 
dislipidemias. Porém, supõe-se, com base nas 
evidências de estudos de análises bromatológicas, 
que as flores possam fazer parte de uma dieta 
equilibrada e individualizada, contribuindo como 
uma fonte alimentar de compostos antioxidantes 
e anti-inflamatórios.

Referências bibliográficas

1. PASCHOAL, V; GOUVEIA, I; SOUZA, N.S. Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC): o potencial da biodiversidade brasileira. Rev Bras 
Nutr Func; 68:8-14, 2016.
2. EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Região Sudeste. Contando Ciência na web. Disponível em: <https://www.embrapa.
br/contando-ciencia/regiao-sudeste>. Acesso em: 22/09/17.
3. JACKIX, E.A. Plantas Alimentícias Não Convencionais da Região Sudeste. In: PASCHOAL, V.; BAPTISTELLA, A.B.; SOUZA, N.S. Nutrição Funcional 
e Sustentabilidade: Alimentando um Mundo Saudável. São Paulo: VP Editora, 2017. Cap. 6. p. 234-257, 2017.
4. EPAMIG. Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. Hortaliças não convencionais. Disponível em: <https://www.embrapa.br/
busca-de-produtos-processos-e-servicos/-/produto-servico/2613/hortalicas-tradicionais-hortalicas-nao-convencionais>. Acesso em: 22/09/17.
5. KINUPP, V.F; LORENZI, H. Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) no Brasil. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2014.
6. PASCHOAL, V.; SOUZA, N.S. Plantas Alimentícias não convencionais (PANC). In: SEIXAS, D. Compostos Bioativos dos Alimentos. São Paulo: 
VP Editora, 2015. p. 303-323.
7. MATSUDA, M.; SHIMOMURA, I. Increased oxidative stress in obesity: implications for metabolic syndrome, diabetes, hypertension, dyslipidemia, 
atherosclerosis, and cancer. Obes Res Clin Pract; 7 (5): e330-41, 2013.
8. ABESO (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica). Diretrizes brasileiras de obesidade. 4a ed. São Paulo: 
ABESO, 2016.
9. FERNÁNDEZ-GARCÍA, J.C.; CARDONA, F.; TINAHONES, F.J. Inflammation, oxidative stress and metabolic syndrome: dietary modulation. Curr 
Vasc Pharmacol; 11 (6): 906-19, 2013.
10. GARZÓN, G.A.; WROLSTAD, R.E. Major anthocyanins and antioxidant activity of Nasturtium flowers (Tropaeolum majus). Food Chemistry; 
114 (Issue 1): 44-49, 2009.
11. Bazylko, A.; Granica, S.; Filipek, A. et al. Comparison of antioxidant, anti-inflammatory, antimicrobial activity and chemical composition of 
aqueous and hydroethanolic extracts of the herb of Tropaeolum majus L. Industrial Cropsand Products; 50: 88-94, 2013.
12. TRAN, H.T.; MÁRTON, M.R.; HERZ, C. et al. Nasturtium (Indian cress, Tropaeolum majus nanum) dually blocks the COX and LOX pathway in 
primary human immune cells. Phytomedicine; 23 (6): 611-20, 2016.
13. GASPAROTTO JUNIOR, A.; GASPAROTTO, F.M.; LOURENÇO, E.L. et al. Antihypertensive effects of isoquercitrin and extracts from Tropaeolum 
majus L.: Evidence for the inhibition of angiotensin converting enzyme. J Ethnopharmacol; 134 (2): 363-72, 2011.
14. GASPAROTTO JUNIOR, A.; PRANDO, T.B.L.; LEME, T.S.V. et al. Mechanisms underlying the diuretic effects of Tropaeolum majus L. extracts 
and its main component isoquercitrin. J Ethnopharmacol; 141: 501-509, 2012.
15. GASPAROTTO JUNIOR, A.; PRANDO, T.B.L.; GEBARA, K.S. et al. J Young Pharm; 9 (2): 251-257, 2017.
16. KIM, G.C.; KIM, J.S.; KIM, G.M. et al. Anti-adipogenic effects of Tropaeolum majus (nasturtium) ethanol extract on 3T3-L1 cells. Food Nutr 
Res; 61 (1): 1339555, 2017.
17. SCHIESS, S.; PLATZ, S.; KEMPER, M. et al. Oral administration of nasturtium affects peptide YY secretion in male subjects. Mol Nutr Food 
Res; 61 (8): 2017.



22

 w
w

w
.v

po
nl

in
e.

co
m

.b
r

Wagner Alessandro dos Reis

Abstract

The consumption of processed foods promotes a high sodium intake, which can lead to the emergence of diseases such as hypertension, 
in addition to mitochondrial dysfunction. The herbs and spices, when consumed regularly, contribute to the reduction of salt intake and 
improve mitochondrial energy. Due to their high content of polyphenols, they can activate proteins and transcription factors related to 
mitochondrial biogenesis, thermogenesis and energy production. However, most of the studies conducted to date were experimental and 
used herbs and spices in the form of extract or any of its components. Therefore, it is necessary to carry out more controlled and randomized 
clinical trials in humans, conducted to determine the quantity to be consumed in the form of food to exercise their therapeutic effects.

Keywords: Herbs, spices, mitochondria, mitochondrial biogenesis, thermogenesis, oxidative phosphorylation, adenosine triphosphate.

Uso de ervas e especiarias 

potencializando a energia mitocondrial

Use of herbs and spices potentializing the mitochondrial energy

Resumo

O consumo de alimentos industrializados favorece uma alta ingestão de sódio, o que pode levar ao surgimento de doenças como 
hipertensão arterial, além de disfunção mitocondrial. As ervas e especiarias, quando consumidas regularmente, contribuem com a 
redução do consumo de sal e melhoram a energia mitocondrial. Devido ao seu alto teor de polifenóis, podem ativar proteínas e fatores de 
transcrição relacionados com a biogênese mitocondrial, termogênese e produção de energia. Contudo, a maioria dos estudos realizados 
até o momento é experimental e utilizou as ervas e especiarias na forma de extrato ou algum dos seus componentes isolados. Portanto, 
é necessária a realização de mais ensaios clínicos controlados e randomizados em humanos, que sejam conduzidos para determinar a 
quantidade diária a ser consumida na forma de alimento para exercer os seus efeitos terapêuticos

Palavras-chave: Ervas aromáticas, especiarias, mitocôndria, biogênese mitocondrial, termogênese, fosforilação oxidativa, adenosina 
trifosfato. 
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Introdução

No contexto atual, o perfil alimentar da po-
pulação brasileira é preocupante, pois supera as 
recomendações de consumo de energia, proteína, 
gordura, açúcar e sódio devido ao maior consumo 
de alimentos ultraprocessados1. Esses alimentos 
têm sido considerados como um dos fatores que 
aumentam a prevalência de obesidade e outras 
doenças como diabetes, hipertensão, dislipidemias 
e câncer2-4.

A busca por alimentos industrializados 
contribui com uma alta ingestão de sódio, sendo 
o consumo excessivo desse mineral associado com 
aumento da pressão arterial5 e com a disfunção 
respiratória mitocondrial, por inibir a capacidade 
de fosforilação oxidativa dos complexos I e II da 
cadeia transportadora de elétrons (CTE)6.

As mitocôndrias são organelas celulares 
responsáveis pela produção de energia (na 
forma de adenosina trifosfato e– ATP) por meio 
da fosforilação oxidativa, além de exercerem 
outras funções celulares como manutenção do 
estado redox, homeostase do cálcio, sinalização 
intracelular, mitofagia (degradação seletiva de 
mitocôndrias danificadas) e metabolismo de 
aminoácidos, lipídios e glicose7. Em contrapartida, 
danos mitocondriais diminuem o status de 
energia celular (estresse energético), aumentam a 
produção de espécies reativas de oxigênio (estresse 
oxidativo), geram perturbações do equilíbrio 
iônico, perda de estruturas mitocondriais (como o 
citocromo c) e indução de apoptose, o que culmina 
em lesão e morte celular8.

Nesse sentido, o uso de ervas e especiarias 
no preparo dos alimentos pode ser uma boa 
alternativa para reduzir o consumo excessivo 
de sal9 e, devido ao seu alto teor de polifenóis, 

modular vias que favorecem a saúde mitocondrial 
e produção de energia como biogênese, 
termogênese e manutenção do estado oxidativo 
intramitocondrial10.

Diante do exposto, o objetivo da presente 
revisão foi reunir informações acerca da atuação 
de algumas ervas e especiarias em mecanismos 
envolvidos com a saúde mitocondrial, com foco em 
ações potencializadoras da produção de energia. A 
revisão da literatura foi realizada a partir de artigos 
pesquisados no PubMed com uso dos descritores 
em inglês “spices”, “mitochondria”, “organelle 
biogenesis”, “oxidative phosphorylation”, 
“adenosine triphosphate”, “thermogenesis”. 
Estes descritores foram definidos após pesquisa 
aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) 
disponíveis na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS).

Propriedades funcionais das ervas e 
especiarias

As ervas e especiarias podem ser definidas 
como qualquer parte de uma planta usada na 
culinária devido às suas propriedades aromáticas11. 
De maneira didática, podem ser chamadas de 
ervas quando são provenientes de folhas frescas 
ou secas e de especiarias quando provenientes de 
outras partes como raízes, cascas, bagas, brotos, 
sementes, estigmas e flores12.

Além de ofertar aroma e sabor aos alimentos 
em virtude da presença de óleos essenciais 
específicos, são excelentes fontes de compostos 
bioativos com propriedades antioxidantes, como 
os compostos fenólicos, flavonoides, compostos 
contendo enxofre, taninos, alcaloides e diterpenos 
fenólicos13. Conforme a Tabela 1, as ervas e 
especiarias secas possuem bem mais fenólicos 
totais do que as suas respectivas versões frescas.

Tabela 1. Conteúdo de fenólicos totais de ervas e especiarias secas e frescas.
Ervas e especiaria Conteúdo de fenólicos totais (mg/100 g)

Ervas Coentro (Coriandrum sativum L.)

Endro (Anethum graveolens L.)

Orégano (Origanum vulgare L.)

Salsa (Petroselinum crispum)

Alecrim (Rosmarinus officinalis L.)

Sálvia (Salvia officinalis L.)

Tomilho (Thymus vulgaris L.)

2260
158,90
1250

208,18
6367

935,34
1584
89,27
2518

1082,43
2919

185,20
1815

1173,28

Seco
Fresco
Seco

Fresco
Seco

Fresco
Seco

Fresco
Seco

Fresco
Seco

Fresco
Seco

Fresco
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Considerando sua composição, estudos mostram 
que as ervas e especiarias podem agir como 
estimulantes digestivos, com ações antibacterianas, 
anti-inflamatórias, antivirais, anticancerígenas, 
hipolipidêmicas, antidiabéticas14,15 e moduladoras 
de vias ativadoras da termogênese e biogênese 
mitocondrial10.

A termogênese inicia após a ativação de canais 
iônicos receptores de potencial transitório (TRP), 
que estimulam o sistema nervoso simpático 
(SNS) a liberar noradrenalina e ativar a proteína 
desacopladora 1 (UCP-1) no tecido adiposo, a qual 
desvia o gradiente de prótons do espaço entre as 
membranas mitocondriais, dissipando a energia 
na forma de calor16. A ativação de canais TRP 
também gera o escurecimento do tecido adiposo 
branco (TAB), levando à formação do tecido 
adiposo bege, o qual possui características do 
tecido adiposo marrom (TAM), como aumento da 
expressão de UCP-1, da densidade mitocondrial, 
da vascularização e da capacidade termogênica17,18.

A biogênese mitocondrial, por sua vez, é o 
conjunto de instruções moleculares que levam 

as células a substituir ou aumentar as suas 
mitocôndrias por meio da proliferação de organelas 
pré-existentes e envolve a cooperação de genomas 
nucleares e mitocondriais19. Esse processo 
é regulado pelo coativador transcricional do 
receptor ativado por proliferador de peroxissoma 
gama (PGC-1α)20. Este ativa fatores de transcrição 
como o fator respiratório nuclear 1 (NRF-
1) e fator respiratório nuclear 2 (NRF-2), 
receptor alfa relacionado ao estrogênio (ERR-α) e 
receptor ativado por proliferador de peroxissomo 
α (PPARα), o que aumenta a expressão de 
proteínas mitocondriais e do fator de transcrição 
mitocondrial A (TFAM), que será transportado 
para a mitocôndria21,22. Na mitocôndria, o TFAM 
controla a replicação, transcrição e manutenção 
do DNA mitocondrial (mtDNA)10,22 (Figura 1). 
As outras proteínas sintetizadas pela célula, 
associadas com as proteínas codificadas pelo 
mtDNA, farão parte da CTE e produção de energia 
ou participarão de outras vias envolvidas com a 
função mitocondrial22.

Ervas e especiaria Conteúdo de fenólicos totais (mg/100 g)

Especiarias Canela (Cinnamomum verum)
Cravo (Syzygium aromaticum)

Coentro (Coriandrum sativum L.)
Gengibre (Zingiber officinale)

Noz-moscada (Myristica fragans)
Cúrcuma (Curcuma longa L.)

9700
16047,25

357,36
473,50
204,66
1905
2117

-
-
-

Seco
Fresco

-
-

Fonte: Adaptado de Opara e Chohan9.

AG: ácidos graxos; TCA: ciclo do ácido 
tricarboxílico; NADH: nicotinamida adenina 
dinucleotídeo; FADH2: flavina adenina 
dinucleotídeo; mtDNA: DNA mitocondrial; 
ADP: adenosina difosfato; ATP: adenosina 
trifosfato; CTE: cadeia transportadora 
de elétrons; PGC-1: receptor ativado por 
proliferador de peroxissoma gama; RXR: 
receptor retinoide X; PPARα,: receptor ativado 
por proliferador de peroxissomo α; ERR: 
receptor relacionado ao estrogênio; NRF-1/2: 
fator respiratório nuclear 1 e 2.
Fonte: Adaptado de Scarpulla, Veja e 
Kelly20.

Figura 1. Controle da biogênese mitocondrial pelo PGC-1α.
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Ervas e especiarias que potencializam a 
energia mitocondrial

Açafrão-da-terra (Curcuma longa)

A cúrcuma ou açafrão-da-terra é conhecida 
por suas ações antioxidante, anti-inflamatória, 
hepatoprotetora, anticancerígena, antimicrobia-
na e neuroprotetora23,24. Possui curcuminoides 
(curcumina, demetoxicurcumina e bisdemetoxi-
curcumina), além de sesquiterpenos, diterpenos 
e triterpenos24.

A curcumina é o principal componente bioativo 
do açafrão e constitui cerca de 5% dos seus 
componentes totais25. É uma molécula lipofílica 
e fotossensível, de baixa biodisponibilidade oral, 
que deve, portanto, ser associada à piperina da 
pimenta-do-reino (Piper nigrum) para ter a sua 
biodisponibilidade aumentada26-28. 

Na melhora da produção de energia celular, 
a curcumina pode ativar a proteína quinase 
dependente de AMP (AMPK) e aPGC1-α e 
aumentar a expressão gênica de UCP-1, o que 
leva ao escurecimento do tecido adiposo branco, 
ao aumento do catabolismo lipídico, do gasto 
energético e da biogênese mitocondrial29.

No trabalho realizado por Ray Hamidie et 
al.30, a combinação de 50 ou 100 mg/kg/dia de 
curcumina com exercício de resistência, por 
28 dias, aumentou a fosforilação da AMPK, a 
expressão de sirtuína 1 (SIRT-1) e a desacetilação 
da PGC-1α, o que culminou em aumento da 
expressão de subunidades do complexo IV da 
CTE, número de cópias de mtDNA e atividade da 
enzima citrato sintase nos músculos gastrocnêmio 
e sóleo de ratos. 

O papel protetor da curcumina contra a 
nefrotoxicidade induzida por gentamicina em 
ratos foi identificado no estudo de Negrette-
Guzmán et al.31, onde houve maior ativação 
de PGC-1α e translocação nuclear de NRF-2, 
levando a manutenção das funções mitocondriais 
e biogênese.

Em outro estudo32, ratos alimentados com uma 
dieta rica em gordura e suplementada com 2,5% 
ou 5% de extrato de cúrcuma por quatro semanas 
tiveram um aumento da expressão de RNAm de 

lipase de triglicerídeos adiposos (ATGL) e lipase 
sensível a hormônio (LSH), o que pode ser útil 
na mobilização de gordura e seu uso como fonte 
de energia. 

Pimenta vermelha (Capsicum spp.)

As pimentas vermelhas pertencem ao 
gênero Capsicum e possuem altos níveis de 
vitamina C, carotenoides, compostos fenólicos e 
compostos pungentes chamados capsaicinoides 
(dihidrocapsaicina, nordihidrocapsaicina e 
capsaicina), sendo a capsaicina o principal 
componente, responsável por cerca de 70% do 
ardor das pimentas vermelhas33-35.

A capsaicina possui efeitos analgésicos, anti-
pruriginosos, antiapoptóticos, anticancerígenos, 
neuroprotetores, antioxidante e anti-inflamató-
rios36. Liga-se alostericamente ao receptor de 
potencial transitório vaniloide 1 (TRPV-1), altera 
as suas propriedades e aumenta o influxo celular 
de Ca2+, o que gera a liberação de catecolaminas 
(norepinefrina e epinefrina), o escurecimento do 
TAB, indução da termogênese e biogênese mito-
condrial33,34,36-39.

Em modelo animal, foi identificado que o 
influxo de cálcio após estímulo de TRPV-1 por 
capsaicina ativou a proteína quinase dependente de 
Ca2+/calmodulina II (CAMKII), que, por sua vez, 
levou à fosforilação de AMPK e a subsequentes 
fosforilação e ativação da SIRT-1, que ativou o 
PGC-1α, o qual aumentou a transcrição de UCP-1 
e favoreceu o aumento do gasto energético40.

Em um antigo estudo41, o consumo agudo 
de 10 g de pimenta vermelha em pó associado 
com uma refeição rica em carboidrato (HC) ou 
gordura (HF) aumentou significativamente a 
termogênese induzida pela dieta e a oxidação 
lipídica, particularmente após a refeição HF. 
Esses efeitos foram associados a liberação de 
catecolaminas e ativação de receptores β3-
adrenérgicos. 

Já em um estudo de coorte publicado mais 
recentemente (n=16.179)42, o consumo de pimenta 
vermelha foi associado a uma redução de 13% no 
risco instantâneo de morte, possivelmente devido 
à ação da capsaicina na ativação de TRPV-1, capaz 
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de melhorar o catabolismo lipídico e a termogênese 
e reduzir o risco de doenças cardiovasculares, 
metabólicas e pulmonares. 

Dados da Pesquisa de Saúde e Nutrição 
da China (CHNS), onde adultos entre 20 e 75 
anos foram acompanhados entre 1991 e 2011 
(n=12.970), mostraram que o consumo de pimenta 
(20, 20,1-50, >50,1 g por dia) está inversamente 
associado à incidência de sobrepeso e obesidade43.

No Brasil, as espécies Capsicum annuum, 
Capsicum frutescens, Capsicum chinense e 
Capsicum baccatum são cultivadas em todo o 
país, oferecendo pimentas vermelhas variadas em 
tamanhos, cores, sabores e pungência44.

Canela (Cinnamomum spp.)

A canela possui ações antioxidante, anti-
inflamatória, hipolipemiante, antimicrobiana, 
anticancerígena, hipotensora, antiobesidade e 
hipoglicemiante devido à presença de compostos 
resinosos como cinamato, ácido cinâmico e 
cinamaldeído e óleos essenciais como trans-
cinamaldeído, acetato de cinamil e eugenol45,46.

Dentre esses compostos, o cinamaldeído está 
relacionado com aumento da termogênese por 
ativar o receptor de potencial transitório anquirina 
1 (TRPA-1), outro membro da família dos canais 
TRP47,48. Além disso, pela mesma rota bioquímica, 
o cinamaldeído aumenta o gasto energético 
devido à maior expressão de UCP-1 em ratos49. 
Corroborando essas informações, ratos obesos 
tratados com extrato de canela (500 mg/kg de 
peso corporal) por 15 dias consecutivos tiveram 
aumento significativo da expressão de UCP-1 
no tecido adiposo subcutâneo e redução do peso 
corporal, sugerindo que a canela tem um efeito 
positivo no escurecimento do TAB50.

No estudo de Pandit e Anilakumar51, o 
tratamento com 250 mg/kg de extrato etanólico 
de canela ou pimenta vermelha por um período 
de 7 dias potencializou de forma significativa os 
mecanismos termogênicos em ratos em comparação 
com o placebo, o que não aconteceu com outras 
especiarias como o gengibre, sementes de coentro, 
açafrão, sementes de gergelim, sementes de 

mostarda, cravo, cominho e cardamomo.

Gengibre (Zingiber officinale)

O gengibre é uma especiaria com várias 
propriedades medicinais já documentadas, como 
anti-inflamatória, antioxidante, antiemética, 
analgésica e antimicrobiana. Essas funções 
se devem principalmente ao 6-gingerol e ao 
6-shogaol, compostos fenólicos não voláteis que 
representam os principais compostos presentes nos 
rizomas52. Contém, também, compostos voláteis 
como zingibereno, β-bisaboleno, α-farneseno, 
β-sesquifelandrona e α-curcumeno e paradol, 
outro composto fenólico53.

Gingerol, shogaol e 6-paradol possuem o 
potencial de ativar os canais TRPV-1 e induzir 
a termogênese, contribuindo, assim, com o 
aumento do gasto energético e a redução da 
gordura corporal47,54,55. Esse efeito do gengibre foi 
confirmado em 80 mulheres obesas saudáveis (18 a 
45 anos e Índice de Massa Corporal – IMC – de 30 
a 40 kg/m2)56. Nesse estudo, foi identificada uma 
redução significativa do IMC, além da insulina 
sérica e do índice HOMA-IR, no grupo que 
consumiu duas cápsulas de 1 g de pó de gengibre 
por dia, 30 minutos antes das refeições, por 12 
semanas (n=39) em relação ao grupo placebo 
(n=31).

Na revisão sistemática realizada para avaliar 
o efeito do gengibre no manejo da obesidade57, 
os principais mecanismos de ação identificados 
foram ativação de TRPV-1, do SNS e liberação 
de norepinefrina (NE), aumento da expressão 
de UCP-1 e termogênese, alta produção de AMP 
cíclico (cAMP) com consequente aumento da 
ativação da LSH e lipólise. Vale ressaltar que, 
dos 27 artigos incluídos, apenas quatro foram 
realizados em seres humanos, sendo necessários, 
portanto, mais ensaios clínicos controlados e 
randomizados para confirmar o real papel dos 
componentes do gengibre no metabolismo 
mitocondrial e outras vias afins.

Além da pimenta, da canela e do gengibre, 
outras ervas e especiarias possuem a capacidade de 
ativar canais TRP específicos, conforme Quadro 1.



Uso de ervas e especiarias potencializando a energia mitocondrial

27

 w
w

w
.v

po
nl

in
e.

co
m

.b
r

Alho (Allium sativum)

O alho possui diversos compostos bioativos 
como dialil sulfeto, dialil dissulfeto, dialil trissul-
feto, isotiocianato de alila, s-alil cisteína e alicina, 
sendo esta o principal deles13. Esses componentes 
são responsáveis pelas ações hipolipemiantes, an-
tiplaquetárias, procirculatórias, hepatoprotetoras, 
imunoestimulantes, anticancerígenas, quimiopre-
ventivas, antifúngicas e antioxidantes59.

Em ratos com hipertrofia cardíaca induzida 
por isoproterenol (5 mg/kg/dia durante 14 dias), 
o consumo de extrato aquoso de alho e dialil 
dissulfeto (DADS) nas doses de 250 mg/kg/dia 
e 50 mg/kg/dia, respectivamente, por 14 dias, 
induziu biogênese mitocondrial e normalizou a 
atividade das proteínas da CTE devido à ativação 
da enzima óxido nítrico sintase endotelial (eNOS), 
de PGC-1α e maior expressão gênica de TFAM60. 
Em outro estudo61, o funcionamento mitocondrial 
foi melhorado com o consumo de extrato de alho 
(250 ou 500 mg/kg/dia) durante 28 dias por ratos 
obesos resistentes à insulina.

O alho também possui a capacidade de ativar a 
AMPK, conforme estudo realizado por Lee et al.62. 
Nesse estudo, ratos obesos alimentados com uma 
dieta rica em gordura suplementada com 2% ou 
5% de alho por 7 semanas tiveram uma redução do 
peso corporal, da lipogênese e de lipídeos séricos 
e hepáticos, além de aumento da termogênese, 
possivelmente pela maior expressão, via AMPK, 
de mRNA de UCP-1 no TAB, TAM, fígado e no 
músculo esquelético. 

Alecrim (Rosmarinus officinalis)

O alecrim possui diversos compostos bioativos, 
onde incluem óleo essencial, constituído por cân-
fora, cineol, α-pineno, borneol, canfeno, β-pineno 
e limoneno, além de outros compostos como o 
ácido rosmarínico, ácido cafeico, ácido ursólico, 
ácido carnósico e carnosol63. Exerce diversas ati-
vidades farmacológicas, tais como antioxidante, 
anti-inflamatória, hipoglicêmica, hipolipidêmica, 
hipocolesterolêmica, hepatoprotetora, hipotenso-
ra, antiaterosclerótica e antitrombótica64.

Quadro 1. Ervas e especiarias e seus respectivos compostos agonistas de canais TRP.

Canal TRP Ervas, especiarias e respectivos compostos agonistas de canais TRP

Receptor de potencial transitório 
vaniloide 1 (TRPV-1)

Receptor de potencial transitório 
anquirina 1 (TRPA-1)

Receptor de potencial transitório 
melastatina 8 (TRPM-8)

Alho e cebola (alicina)
Semente de mostarda, rábano, wasabi (alil isotiocianato) 

Cravo-da-índia (eugenol)
Pimenta-de-sichuan (6-paradol, 6-shogaol)

Pimenta-do-reino (piperina)
Alho e cebola (alicina)

Semente de mostarda, rábano, wasabi (alil isotiocianato)
Semente de mostarda (isotiocianato de benzila)

Pimenta vermelha (capsiate)
Orégano (carvacrol)
Capim limão (citral)

Cravo-da-índia (eugenol)
Gengibre (gingerol)

Pimenta-de-sichuan (6-paradol, 6-shogaol)
Pimenta-do-reino (piperina)

Menta (mentol)
Cravo-da-índia (eugenol)

Capim limão (citral)

Fonte: Adaptado de Saito58.
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Em se tratando de ação na saúde e energia 
mitocondrial, o ácido ursólico, também presente 
no manjericão (Ocimum basilicum) e no orégano 
(Origanum vulgare), atua ativando a UCP-1, 
AMPK e PGC-1α no tecido adiposo, aumentando 
o gasto energético e a oxidação de ácidos graxos65. 
Essas funções também podem ser desempenhadas 
pelo ácido carnósico e pelo carnosol, conforme a 
revisão feita por Hassani, Shirani e Hosseinzadeh64.

Ainda, o ácido rosmarínico (AR) (100 mg/
kg/30 dias) aumentou a expressão de genes-
chave envolvidos na biogênese mitocondrial, 
como PGC-1α, SIRT-1 e TFAM, via ativação 
de AMPK no músculo esquelético de ratos 
resistentes a insulina66. O ácido rosmarínico pode 
ser encontrado em outras ervas e especiarias 
como manjerona (Origanum majorana), hortelã-
pimenta (Mentha x piperita), lavanda (Lavandula 
angustifolia)13, sálvia (Salvia officinalis), orégano 
(Origanum vulgare), manjericão (Ocimum 
basilicum) e tomilho (Thymus vulgaris)67.

Tomilho (Thymus vulgaris)

Além de sua aplicação culinária comum, o 
tomilho é usado como antimicrobiano, antitus-
sígeno, espasmolítico, antioxidante68, além de 
anti-helmíntico e estimulante do apetite69. Seus 
principais componentes são timol, carvacrol, 
eugenol, linalol, apigenina, ácido oleânico, ácido 
rosmarínico, ácido cafeico70 e ácido clorogênico71.

O ácido clorogênico é um grupo de compostos 
fenólicos que tem ação antioxidante e melhora o 
metabolismo lipídico e da glicose por favorecer 
a fosforilação de AMPK, além de aumentar a 
oxidação de ácidos graxos72. 

In vitro, o ácido clorogênico melhorou a 
lesão mitocondrial induzida pelo peróxido de 
hidrogênio (H2O2), além de aumentar a atividade 
dos complexos I, IV e V da CTE73. Em outro 
estudo, o tratamento com ácido clorogênico 
(60 mg CGA/kg/dia) protegeu os ratos contra a 
lesão hepática induzida por lipopolissacarídeos 
(LPS) por melhorar a função mitocondrial, com 

aumento da atividade das enzimas envolvidas na 
fosforilação oxidativa e dos níveis de mRNA de 
AMPK, PGC-1α, NRF1 e TFAM74.

Ervas e especiarias fontes de quercetina 

A quercetina é um flavonoide presente em 
alguns alimentos como cebola, aspargo, brócolis, 
maçã, frutas vermelhas, uvas, vinho, chás e 
algumas ervas e especiarias75. Dentre essas ervas 
e especiarias destacam-se o manjericão (Ocimum 
basilicum), salsa (Petroselinum crispum), 
coentro (Coriandrum sativum), endro (Anethum 
graveolens), orégano (Origanum vulgare), 
cominho (Carum carvi), cardamomo (Elettaria 
cardamomum), pimenta-da-Jamaica (Pimenta 
dioica), pimenta vermelha (Capsicum spp.) e 
lavanda (Lavandula angustifolia)13.

A quercetina é um dos antioxidantes dietéticos 
mais importantes e apresenta diversos efeitos 
biológicos, como atividades anticancerígena, 
hepatoprotetora, antidiabética, anti-inflamatória 
e antibacteriana76. Em um estudo experimental77, 
a quercetina favoreceu a biogênese mitocondrial, 
por meio da ativação de NRF2, e a oxidação de 
ácidos graxos em hepatócitos de ratos alimentados 
com uma dieta rica em gordura, mostrando o seu 
papel na proteção mitocondrial e na melhora do 
status energético celular.

Considerações finais
Esta revisão permitiu verificar que as ervas 

e especiarias, devido a sua diversidade de 
compostos bioativos, podem potencializar a 
energia mitocondrial por meio de muitas vias 
metabólicas, com envolvimento de proteínas 
específicas que ativam fatores de transcrição, o que 
culmina na maior expressão gênica e atividade de 
proteínas da fosforilação oxidativa, da oxidação 
de ácidos graxos e de outras vias mitocondriais, 
além de biogênese mitocondrial. Um resumo das 
ervas e especiarias e as vias onde elas participam 
se encontra na Figura 2.
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Dessa forma, ficou evidente que o seu consumo 
diário, mesmo em pequenas quantidades e de 
maneira diversificada, pode trazer benefícios à 
saúde no que tange à ação mitocondrial, como 
melhora do desempenho esportivo e redução 
da gordura corporal. O consumo das ervas e 
especiarias, então, pode ser feito na forma de 
buquê garni (mix de ervas e especiarias usado para 
aromatizar caldos, molhos e sopas), misturadas 
entre si para produzir temperos diversos (como o 
curry em pó e as ervas finas) ou individualmente, 
no preparo de carnes, vegetais e outros alimentos. 

Sobre o seu consumo no preparo dos alimentos, 
é importante considerar o sinergismo entre algumas 
ervas e especiarias, como é o caso da associação 

da pimenta-do-reino com o açafrão, o que aumenta 
a biodisponibilidade da curcumina78 e da mistura 
de várias ervas e especiarias antioxidantes, o que 
favorece um maior efeito se comparado com os 
ingredientes de forma isolada79,80.

Finalmente, considerando que a maioria dos 
estudos realizados e inseridos nesta revisão 
são experimentais e utilizaram as ervas e 
especiarias na forma de extrato ou algum dos seus 
componentes isolados, ressalta-se a necessidade 
da realização de mais ensaios clínicos controlados 
e randomizados em humanos, principalmente que 
sejam conduzidos para determinar a quantidade 
diária a ser consumida na forma de alimento para 
exercer os seus efeitos terapêuticos.

Figura 2. Ervas e especiarias que potencializam a energia mitocondrial.

Fonte: o próprio autor (dados da pesquisa).

Referências bibliográficas

1. LOUZADA, M.L.C.; MARTINS, A.P.B.; CANELLA, D.S. et al. Ultra-processed foods and the nutritional dietary profile in Brazil. Rev Saúde Pública; 
49: 38, 2015.
2. BIELEMANN, R.M.; MOTTA, J.V.S.; MINTEN, G.C. et al. Consumption of ultra-processed foods and their impact on the diet of young adults. 
Rev Saúde Pública; 49: 28, 2015.
3. TAN, B.L.; NORHAIZAN, M.E.; LIEW, W. Nutrients and oxidative stress: friend or foe? Oxid Med Cell Longev; 2018 (ID 9719584): 24 pages, 2018.
4. RAUBER, F.; DA COSTA LOUZADA, M.L.; STEELE, E.M. et al. Ultra-processed food consumption and chronic non-communicable diseases-
related dietary. Nutrients; 10 (5) pii: E587, 2018.
5. RODRIGUES, S.L.; SOUZA JÚNIOR, P.R.; PIMENTEL, E.B. et al. Relationship between salt consumption measured by 24-h urine collection and 
blood pressure in the adult population of Vitória (Brazil). Braz J Med Biol Res; 48 (8): 728-735, 2015.
6. LI, P.; WANG, B.; SUN, F. et al. Mitochondrial respiratory dysfunctions of blood mononuclear cells link with cardiac disturbance in patients 



30

Wagner Alessandro dos Reis
Re

vi
st

a 
Br

as
ile

ir
a 

de
 N

ut
ri

çã
o 

Fu
nc

io
na

l,
 a

no
 1

8,
 e

di
çã

o 
75

, 
20

18

with early-stage heart failure. Sci Rep; 5: 10229, 2015.
7. KIRIYAMA, Y.; NOCHI, H. Intra- and intercellular quality control mechanisms of mitochondria. Cells; 7 (1): pii: E1, 2018.
8. KUZNETSOV, A.V.; MARGREITER, R. Heterogeneity of mitochondria and mitochondrial function within cells as another level of mitochondrial 
complexity. Int J Mol Sci; 10 (4): 1911-1929, 2009.
9. OPARA, E.I.; CHOHAN, M. Culinary herbs and spices: their bioactive properties, the contribution of polyphenols and the challenges in deducing 
their true health benefits. Int J Mol Sci; 15 (10): 19183-202, 2014.
10. SANDOVAL-ACUÑA, C.; FERREIRA, J.; SPEISKY, H. Polyphenols and mitochondria: an update on their increasingly 5 emerging ROS-scavenging 
independent action. Arch Biochem Biophys; 559: 75-90, 2014.
11. PAUR, I.; CARLSEN, M.H.; HALVORSEN, B.L. et al. Antioxidants in herbs and spices: roles in oxidative stress and redox signaling. In: Herbal 
Medicine: Biomolecular and clinical aspects [online]. 2nd ed. 2011. 
12. LINGUANOTTO NETO, N.; FREIRE, R.; LACERDA, I. Misturando sabores: receitas e harmonização de ervas e especiarias. Rio de Janeiro: 
Senac Nacional, 2013. 160 p. 
13. YASHIN, A.; YASHIN, Y.; XIA, X. et al. Antioxidant activity of spices and their impact on human health: a review. Antioxidants (Basel); 6 (3): 
E70, 2017.
14. GRIFFITHS, K.; AGGARWAL, B.B.; SINGH, R.B. et al. Food antioxidants and their anti-inflammatory properties: a potential role in cardiovascular 
diseases and cancer prevention. Diseases; 4 (3): E28, 2016.
15. BI, X.; LIM, J.; HENRY, C.J. Spices in the management of Diabetes mellitus. Food Chem; 217: 281-293, 2017.
16. BOLSONI-LOPES, A.; DESHAIES, Y.; FESTUCCIA, W.T. Regulation of brown adipose tissue recruitment, metabolism and thermogenic function 
by peroxisome proliferator-activated receptor γ. Temperature (Austin); 2 (4): 476-482, 2015.
17. KWOK, K.H.M.; LAM, K.S.L.; XU, A. Heterogeneity of white adipose tissue: molecular basis and clinical implications. Exp Mol Med; 48: 
e215, 2016.
18. LUO, L.; LIU, M. Adipose tissue in control of metabolism. J Endocrinol; 231 (3): R77-R99, 2016.
19. SULIMAN, H.B.; PIANTADOSI, C.A. Mitochondrial quality control as a therapeutic target. Pharmacol Rev; 68 (1): 20-48, 2016.
20. SCARPULLA, R.C.; VEGA, R.B.; KELLY, D.P. Transcriptional integration of mitochondrial biogenesis. Trends Endocrinol Metab; 23 (9): 459-66, 
2012.
21. REZNICK, R.M.; SHULMAN, G.I. The role of AMP-activated protein kinase in mitochondrial biogenesis. J Physiol; 574 (Pt 1): 33-9, 2006.
22. DILLON, L.M.; REBELO, A.P.; MORAES, C.T. The role of PGC-1 coactivators in aging skeletal muscle and heart. IUBMB Life; 64 (3): 231-41, 2012.
23. KUMAR, S.; SINGH, N.N.; SINGH, A. et al. Use of Curcuma longa L. Extract to stain various tissue samples for histological studies. Ayu; 35 
(4): 447-51, 2014. 
24. KUNNUMAKKARA, A.B.; SAILO, B.L.; BANIK, K. et al. Chronic diseases, inflammation, and spices: how are they linked? J Transl Med; 16 
(1): 14, 2018.
25. PULIDO-MORAN, M.; MORENO-FERNANDEZ, J.; RAMIREZ-TORTOSA, C. et al. Curcumin and health. Molecules; 21 (3): 264, 2016.
26. PRIYADARSINI, K.I.; MAITY, D.K.; NAIK, G.H. et al. Role of phenolic O-H and methylene hydrogen on the free radical reactions and antioxidant 
activity of curcumin. Free Radic Biol Med; 35 (5): 475-84, 2003.
27. RASOANAIVO, P.; WRIGHT, C.W.; WILLCOX, M.L. et al. Whole plant extracts versus single compounds for the treatment of malaria: synergy 
and positive interactions. Malar J; 10 (Suppl 1): S4, 2011. 
28. DULBECCO, P.; SAVARINO, V. Therapeutic potential of curcumin in digestive diseases. World J Gastroenterol.; 19 (48): 9256-9270, 2013.
29. LONE, J.; CHOI, J.H.; KIM, S.W. et al. Curcumin induces brown fat-like phenotype in 3T3-L1 and primary white adipocytes. J Nutr Biochem; 
27: 193-202, 2016.
30. RAY HAMIDIE, R.D.; YAMADA, T.; ISHIZAWA, R. et al. Curcumin treatment enhances the effect of exercise on mitochondrial biogenesis in 
skeletal muscle by increasing cAMP levels. Metabolism; 64 (10): 1334-47, 2015.
31. NEGRETTE-GUZMÁN, M.; GARCÍA-NIÑO, W.R.; TAPIA, E. et al. Curcumin attenuates gentamicin-induced kidney mitochondrial alterations: 
possible role of a mitochondrial biogenesis mechanism. Evid Based Complement Alternat Med; 2015: 917435, 2015.
32. SONG, W.Y.; CHOI, J.H. Korean Curcuma longa L. induces lipolysis and regulates leptin in adipocyte cells and rats. Nutr Res Pract; 10 (5): 
487-493, 2016.
33. STOHS, S.J.; BADMAEV, V. A Review of natural stimulant and non-stimulant thermogenic agents. Phytother Res; 30 (5): 732-40, 2016.
34. LUDY, M.J.; MOORE, G.E.; MATTES, R.D. The Effects of capsaicin and capsiate on energy balance: critical review and meta-analyses of studies 
in humans. Chem Senses; 37 (2): 103-21, 2012.
35. MATEOS, R.M.; JIMÉNEZ, A.; ROMÁN, P. et al. Antioxidant systems from pepper (Capsicum annuum L.): involvement in the response to 
temperature changes in ripe fruits. Int J Mol Sci; 14 (5): 9556-958, 2013.
36. PANCHAL, S.K.; BLISS, E.; BROWN, L. Capsaicin in Metabolic Syndrome. Nutrients; 10 (5) pii: E630, 2018.
37. BASKARAN, P.; KRISHNAN, V.; REN, J. et al. Capsaicin induces browning of white adipose tissue and counters obesity by activating TRPV1 
channel-dependent mechanisms. Br J Pharmacol; 173 (15): 2369-89, 2016.
38. YONESHIRO, T.; SAITO, M. Transient receptor potential activated brown fat thermogenesis as a target of food ingredients for obesity 
management. Curr Opin Clin Nutr Metab Care; 16 (6): 625-31, 2013.
39. McCARTY, M.F.; DINICOLANTONIO, J.J.; O’KEEFE, J.H. Capsaicin may have important potential for promoting vascular and metabolic health. 
Open Heart; 2 (1): e000262, 2015.
40. BASKARAN, P.; KRISHNAN, V.; FETTEL, K. et al. TRPV1 activation counters diet-induced obesity through sirtuin-1 activation and PRDM-16 
deacetylation in brown adipose tissue. Int J Obes (Lond); 41 (5): 739-749, 2017.
41. YOSHIOKA, M.; ST-PIERRE, S.; SUZUKI, M. et al. Effects of red pepper added to high-fat and high-carbohydrate meals on energy metabolism 
and substrate utilization in Japanese women. Br J Nutr; 80 (6): 503-10, 1998.
42. CHOPAN, M.; LITTENBERG, B. The association of hot red chili pepper consumption and mortality: A large population-based cohort study. 
PLoS One; 12 (1): e0169876, 2017.
43. SHI, Z.; RILEY, M.; TAYLOR, A.W. et al. Chilli consumption and the incidence of overweight and obesity in a Chinese adult population. Int J 
Obes (Lond); 41 (7): 1074-1079, 2017.
44. DE AGUIAR, A.C.; COUTINHO, J.P.; FERNANDEZ, G. et al. Comparative study of capsaicinoid composition in capsicum peppers grown in 
Brazil. Int J Food Prop; 19: 1292-1302, 2016.
45. KAWATRA, P.; RAJAGOPALAN, R. Cinnamon: mystic powers of a minute ingredient. Pharmacognosy Res; 7 (Suppl 1): S1-S, 2015.



Uso de ervas e especiarias potencializando a energia mitocondrial

31

 w
w

w
.v

po
nl

in
e.

co
m

.b
r

46. MOLLAZADEH, H.; HOSSEINZADEH, H. Cinnamon effects on Metabolic Syndrome: a review based on its mechanisms. Iran J Basic Med Sci; 
19 (12): 1258-1270, 2016.
47. WATANABE, T.; TERADA, Y. Food Compounds Activating thermosensitive TRP channels in Asian herbal and medicinal foods. J Nutr Sci 
Vitaminol (Tokyo); 61, Suppl: S86-8, 2015.
48. GIRALT, M.; CAIRÓ, M.; VILLARROYA, F. Hormonal and nutritional signalling in the control of brown and beige adipose tissue activation and 
recruitment. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab; 30 (4): 515-525, 2016.
49. MASAMOTO, Y.; KAWABATA, F.; FUSHIKI, T. Intragastric administration of TRPV1, TRPV3, TRPM8, and TRPA1 agonists modulates autonomic 
thermoregulation in different manners in mice. Biosci Biotechnol Biochem; 73 (5): 1021-7, 2009.
50. KWAN, H.Y.; WU, J.; SU, T. et al. Cinnamon induces browning in subcutaneous adipocytes. Sci Rep; 7 (1): 2447, 2017.
51. PANDIT, C.; ANILAKUMAR, K.R. Cold adaptive thermogenesis following consumption of certain pungent spice principles: A validation study. 
J Therm Biol; 64: 35-40, 2017.
52. SHARIFI-RAD, M.; VARONI, E.M.; SALEHI, B. et al. Plants of the genus Zingiber as a source of bioactive phytochemicals: from tradition to 
pharmacy. Molecules; 22 (12) pii: E2145, 2017.
53. PRASAD, S.; TYAGI, A.K. Ginger and its constituents: role in prevention and treatment of gastrointestinal cancer. Gastroenterol Res Pract; 
2015: 142979, 2015.
54. VRIENS, J.; NILIUS, B.; VENNEKENS, R. Herbal compounds and toxins modulating TRP channels. Curr Neuropharmacol; 6 (1): 79-96, 2008.
55. KIM, Y.S.; HONG, C.; LEE, S.W. et al. Effects of ginger and its pungent constituents on transient receptor potential channels. Int J Mol Med; 
38 (6): 1905-1914, 2016.
56. ATTARI, V.E.; OSTADRAHIMI, A.; JAFARABADI, M.A. et al. Changes of serum adipocytokines and body weight following Zingiber officinale 
supplementation in obese women: a RCT. Eur J Nutr; 55 (6): 2129-36, 2016.
57. ATTARI, E.V.; MAHDAVI, A.M.; JAVADIVALA, Z. et al. A systematic review of the anti-obesity and weight lowering effect of ginger (Zingiber 
officinale Roscoe) and its mechanisms of action. Phytother Res; 32 (4): 577-585, 2018.
58. SAITO, M. Capsaicin and related food ingredients reducing body fat through the activation of TRP and brown fat thermogenesis. Adv Food 
Nutr Res; 76: 1-28, 2015.
59. AMAGASE, H.; PETESCH, B.L.; MATSUURA, H. et al. Intake of garlic and its bioactive components. J Nutr; 131 (3s): 955S-62S, 2001.
60. KHATUA, T.N.; DINDA, A.K.; PUTCHA, U.K. et al. Diallyl disulfide ameliorates isoproterenol induced cardiac hypertrophy activating mitochondrial 
biogenesis via eNOS-Nrf2-Tfam pathway in rats. Biochem Biophys Rep; 5: 77-88, 2015.
61. SUPAKUL, L.; PINTANA, H.; APAIJAI, N. et al. Protective effects of garlic extract on cardiac function, heart rate variability, and cardiac 
mitochondria in obese insulin-resistant rats. Eur J Nutr; 53 (3): 919-28, 2014.
62. LEE, M.S.; KIM, I.H.; KIM, C.T. et al. Reduction of body weight by dietary garlic is associated with an increase in uncoupling protein mRNA 
expression and activation of AMP-activated protein kinase in diet-induced obese mice. J Nutr; 141 (11): 1947-53, 2011.
63. ANDRADE, J.M.; FAUSTINO, C.; GARCIA, C. et al. Rosmarinus officinalis L.: an update review of its phytochemistry and biological activity. 
Future Sci OA; 4 (4): FSO283, 2018.
64. HASSANI, F.V.; SHIRANI, K.; HOSSEINZADEH, H. Rosemary (Rosmarinus officinalis) as a potential therapeutic plant in metabolic syndrome: 
a review. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol; 389 (9): 931-49, 2016.
65. KATASHIMA, C.K.; SILVA, V.R.; GOMES, T.L. et al. Ursolic acid and mechanisms of actions on adipose and muscle tissue: a systematic review. 
Obes Rev; 18 (6): 700-711, 2017.
66. JAYANTHY, G.; ROSHANA DEVI, V.; ILANGO, K. et al. Rosmarinic acid mediates mitochondrial biogenesis in insulin resistant skeletal muscle 
through activation of AMPK. J Cell Biochem; 118 (7): 1839-1848, 2017.
67. GULDIKEN, B.; OZKAN, G.; CATALKAYA, G. et al. Phytochemicals of herbs and spices: Health versus toxicological effects. Food Chem Toxicol; 
119: 37-49, 2018.
68. BASCH, E.; ULBRICHT, C.; HAMMERNESS, P. et al. Thyme (Thymus vulgaris L.), thymol. J Herb Pharmacother; 4 (1): 49-67, 2004.
69. PRASANTH REDDY, V.; RAVI VITAL, K.; VARSHA, P.V. et al. Review on Thymus vulgaris traditional uses and pharmacological properties. Med 
Aromat Plants; 3 (3): 164, 2014.
70. JAVED, H.; ERUM, S.; TABASSUM, S. et al. An overview on medicinal importance of Thymus vulgaris. J Asian Sci Res; 3 (10): 974-982, 2013.
71. VIUDA-MARTOS, M.; RUIZ-NAVAJAS, Y.; FERNÁNDEZ-LÓPEZ, J. et al. Spices as functional foods. Crit Rev Food Sci Nutr; 51 (1): 13-28, 2011.
72. NAVEED, M.; HEJAZI, V.; ABBAS, M. et al. Chlorogenic acid (CGA): A pharmacological review and call for further research. Biomed 
Pharmacother; 97: 67-74, 2018.
73. ZHOU, Y.; ZHOU, L.; RUAN, Z. et al. Chlorogenic acid ameliorates intestinal mitochondrial injury by increasing antioxidant effects and activity 
of respiratory complexes. Biosci Biotechnol Biochem; 80 (5): 962-71, 2016.
74. ZHOU, Y.; RUAN, Z.; ZHOU, L. et al. Chlorogenic acid ameliorates endotoxin-induced liver injury by promoting mitochondrial oxidative 
phosphorylation. Biochem Biophys Res Commun; 469 (4): 1083-9, 2016.
75. MLCEK, J.; JURIKOVA, T.; SKROVANKOVA, S. et al. Quercetin and its anti-allergic immune response. Molecules; 21 (5) pii: E623, 2016.
76. NABAVI, S.F.; RUSSO, G.L.; DAGLIA, M. et al. Role of quercetin as an alternative for obesity treatment: you are what you eat! Food Chem; 
179: 305-10, 2015.
77. KIM, C.S.; KWON, Y.; CHOE, S.Y. et al. Quercetin reduces obesity-induced hepatosteatosis by enhancing mitochondrial oxidative metabolism 
via heme oxygenase-1. Nutr Metab (Lond); 12: 33, 2015.
78. HEWLINGS, S.J.; KALMAN, D.S. Curcumin: a review of its’ effects on human health. Foods; 6 (10) pii: E92, 2017.
79. LI, Z.; HENNING, S.M.; ZHANG, Y. et al. Antioxidant-rich spice added to hamburger meat during cooking results in reduced meat, plasma, 
and urine malondialdehyde concentrations. Am J Clin Nutr; 91 (5): 1180-4, 2010.
80. YI, W.; WETZSTEIN, H.Y. Anti-tumorigenic activity of five culinary and medicinal herbs grown under greenhouse conditions and their 
combination effects. J Sci Food Agric; 91 (10): 1849-54, 2011.



32

Luis Gustavo Patricio Nunes Pinto
Re

vi
st

a 
Br

as
ile

ir
a 

de
 N

ut
ri

çã
o 

Fu
nc

io
na

l,
 a

no
 1

8,
 e

di
çã

o 
75

, 
20

18

Abstract

Agriculture began in the history of mankind about 10,000 years before our era. Since then, man has specialized in certain cultures, 
reducing the use of the diversity available in the surroundings in his daily food habit. With the growing quest for a richer and more 
diverse diet, along with the current ecological awareness, coupled with the revaluation of ancient knowledge, society has sought new 
sources of regional and unconventional food apart from large-scale production systems. This brought up the important ecological value 
and great potential of plants that until recently were seen only as weeds or pests, among other nomenclatures.

Keywords: History of agriculture, food culture, unconventional food plants, food security.

Uma relação entre o desenvolvimento
da agricultura na humanidade, sua herança

cultural-alimentar e as plantas alimentícias 

não convencionais (PANC)

A relationship between the development of agriculture in humanity, its 
cultural-food heritage and unconventional food plants (PANC).

Resumo

A agricultura iniciou-se na história da humanidade por volta de 10 mil anos antes de nossa era. Desde então, o homem se especializou 
em certos cultivares, reduzindo a utilização da diversidade disponível nos arredores em seu hábito alimentar cotidiano. Com a crescente 
busca por uma alimentação mais rica e diversificada, juntamente com a atual conscientização ecológica, aliadas à revalorização dos 
conhecimentos antigos, a sociedade tem buscado novas fontes de alimentos regionais e não convencionais para além dos sistemas de 
produção em grande escala. Isso trouxe à tona a importante valência ecológica e o grande potencial alimentício de plantas que até pouco 
tempo atrás eram vistas apenas como plantas infestantes ou pragas, entre outras nomenclaturas.

Palavras-chave: História da agricultura, cultura alimentar, PANC, segurança alimentar. 
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DDesde o Período Mesolítico (transição do 
Paleolítico para o Neolítico), o homem já desenvolvia 
em abundância ferramentas especializadas. Com o 
novo processo de fabricação de instrumentos que 
surgiu a partir do polimento da pedra, já no Período 
Neolítico, essas ferramentas começaram a ficar 
mais complexas e mais eficazes em auxiliá-lo na 
transformação do ambiente. Essa transformação, 
inovação e desenvolvimento foi se acelerando ao 
passar pelo Homo habilis, Homo erectus, Homo 
sapiens neanderthalensis, até que, com o Homo 
sapiens (estima-se 40.000 anos a.C.), ocorreram 
saltos bem significativos nas questões culturais e 
técnicas1-3. 

Ao término da última glaciação (estima-se 
de 10.000 a 12.000 anos a.C.), a vegetação que 
emergia era mais próxima da que temos hoje. O 
homem deixava de ser um nômade coletor/caçador 
e tornava-se sedentário, marcando esse período 
pelo surgimento de moradias mais duráveis, do 
pastoreio de animais e da agricultura1-3.

Neste artigo não serão discutidos de forma 
mais ampla as desvantagens de produção desses 
sistemas agrários (ton/ha de fitomassa), nem os 
impactos causados aos ecossistemas naturais 
próximos e subsequentes promovido por cada 
modelo de agricultura, pois, para tal, seria 
necessário organizá-los em classes de acordo com 
os seus sistemas de produção e suas categorias 
sociais e ambientais. Porém, um breve relato sobre 
como e quando a humanidade se tornou agricultora 
se faz necessário para entendermos a seleção e 
domesticação das plantas por meio da agricultura 
ao longo das gerações até os dias de hoje.

Apesar de a espécie humana não ter aparatos 
anatômicos (membros) evolutivamente adaptados 
para essa finalidade, ela era capaz de produzir 
ferramentas eficazes na transformação do ambiente 
em seu benefício próprio, como enxadas, arados e 
machados, que foram utilizados no desmatamento 
de áreas para ocupação e agricultura2,3. 

Essas mudanças comportamentais, sociais e 
culturais deram início ao processo de seleção 
dos animais para criação e de determinadas 
plantas para o cultivo, com finalidade de uso 
na alimentação da população. Isso causou uma 
mudança significativa em seus hábitos alimentares, 
devido à redução da diversidade dos alimentos 

ingeridos: já que conseguiam suprir boa parte de 
suas necessidades calóricas a partir dos cereais que 
cultivavam e armazenavam por longos períodos, 
não precisariam mais sair em busca de alimentos 
de forma tão ativa2,3.

No Oriente Médio, a domesticação do linho e 
de grãos como a ervilha, a lentilha, a cevada e de 
animais como cabras e porcos datam de mais de 
9.000 anos antes da nossa era, juntamente com o 
surgimento da cerâmica. Mais tarde foi registrada 
a domesticação dos bovinos e, posteriormente, a 
dos asnos e cavalos2-4.

Com essa cultura e conhecimento surgindo, 
o homem começava a ampliar seus horizontes, 
e assim surgiram as grandes civilizações: 
houve as Cruzadas, as grandes navegações, 
a industrialização, o desenvolvimento de 
maquinários e a Revolução Verde. Com esses 
grandes eventos e a crescente dispersão da 
população humana, a inserção dessas espécies 
exóticas de interesse alimentício ocorreu em todos 
os ambientes que o homem dominou, culminando 
no panorama atual, em que mais da metade dos 
alimentos consumidos por nossa população tem 
origem na mesma região dos sistemas de cultivos 
de mais de 10.000 anos atrás2-4.

A partir de um olhar generalista, a agricultura 
é um sistema ecológico artificial, cultivado com 
finalidade econômica, que explora a fertilidade 
local, onde as espécies naturais são suprimidas 
na busca da otimização da produção das espécies 
de interesse. Em sistemas cultivados, nem toda 
matéria orgânica produzida é útil ao homem, 
como, por exemplo, os resíduos de animais (ossos 
e entranhas)4,5.

Gleissman4, em suas pesquisas de quantificação 
de massa verde produzidas (ton/ha) em sistema de 
produção monocultural e consorciado, demonstrou 
que na mesma área é possível produzir quase o 
dobro de massa verde em sistemas consorciados 
comparado a um campo monocultivado de 
qualquer uma das 3 espécies utilizadas no 
plantio consorciado (milho, abóbora e feijão). 
Esses resultados confirmam que, com o aumento 
da diversidade, a produtividade primária do 
ecossistema aumenta também5.

Bourguers6 expressa, em sua pesquisa, que os 
hábitos alimentares estão diretamente relacionados 
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com a disponibilidade dos alimentos oferecidos 
à população, portanto se tratam de uma “disposição 
duradoura adquirida pela repetição frequente de 
um ato, uso ou costume”, o que permite relacionar 
com o fato de que realmente existe uma herança 
cultural-alimentar quando mais de 50% das atuais 
espécies alimentícias importantes têm sua origem 
no Velho Mundo (Europa, África e Ásia)6.

Eduardo Rapoport7, em seus trabalhos de 
pesquisa sobres plantas nativas comestíveis, 
fornece também dados importantes de como a 
cultura globalizada influencia o habito alimentar 
local, relatando que, apesar do conhecimento da 
população local sobre o uso alimentar de tais 
plantas e de sua disponibilidade, elas são pouco 
consumidas, tendo as espécies exóticas como 
preferência na alimentação. 

Com toda essa redução da diversidade no 
hábito alimentar, fruto dessa especialização em 
cultivar determinadas espécies, a humanidade foi 
abandonando o uso das plantas silvestres e nativas 
em seus hábitos alimentares cotidianos. Muito 
do conhecimento acerca de tais plantas foi se 
perdendo durante tal processo. No presente, com 
o aumento da consciência ecológica e a busca por 
alimentos mais saudáveis, volta-se a buscar esses 
conhecimentos esquecidos pelo desuso2-7.

O termo PANC (Plantas Alimentícias Não 
Convencionais) refere-se às plantas silvestres 
que não estão no roll das plantas com interesse 
econômico e de produção em larga escala 
(melhoramento genético, monocultivos e outros), 
mas que demonstram grande potencial alimentar 
de forma integral ou parcial das suas partes 
constituintes, seja o caule, as folhas, as flores, os 
frutos, suas raízes ou seus tubérculos8,9. 

Muitas dessas plantas se desenvolvem entre 
áreas cultivadas (hortas e lavouras) e ambientes 
antropizados (jardins, terrenos baldios, vasos, 
calçadas etc.) de forma espontânea. Por esse motivo 
e também por desconhecimento, essas espécies 
acabam recebendo outras nomenclaturas, como 
plantas ruderais, inços, pragas, ervas daninhas, 
invasoras, entre tantas. Tais nomenclaturas, 
além de errôneas, desconsideram a importância 
ecológica dessas espécies e seu potencial uso 
na diversificação e aumento da qualidade 
alimentar4,8-10.

As espécies espontâneas (silvestres/nativas) 
com potencial alimentício demonstram alta 
taxa de adaptabilidade às condições das áreas 
naturais onde surgem em relação aos fatores 
limitantes expressos pelo ambiente. Podemos 
listar, como exemplos de fatores limitantes, a 
luminosidade, a temperatura média, a altitude, 
o pH e a granulometria do solo, a pluviometria 
da área e a disponibilidade de nutrientes no solo. 
Isso as permite germinar e se desenvolver sem 
nenhum trato cultural antrópico, como irrigação, 
adubação e demais técnicas agrícolas, quando em 
seus ambientes naturais3-5,9,10.

A falta de informação e de conhecimento do 
potencial alimentício e econômico é o principal 
motivo para essa flora ser tão combatida nos 
campos agrícolas, com auxílio de herbicidas, 
tanto foliares, quanto pré-emergentes8-11. É de 
conhecimento notório que tais produtos provocam 
diversos tipos de dano ao ambiente e seus arredores 
com a contaminação dos solos, das águas, dos 
polinizadores, dos vegetais e dos próprios seres 
humanos por seus resíduos químicos, tanto 
que extensa literatura sobre o hábito de vida 
e identificação botânica dessas espécies com 
potencial alimentício é encontrada em livros de 
controle de plantas daninhas e semelhantes12. 

Conclusão

Ficam para reflexão certos questionamentos: 
se começarmos a selecionar essas PANC e as 
inserirmos em sistemas de cultivo tradicionais 
e de larga escala, estas plantas ainda seriam 
chamadas PANC? Após forte seleção, cruzamento 
e melhoramento genético, ainda guardariam suas 
características atuais? Produziriam as mesmas 
concentrações de bioativos como encontradas 
em sua condição natural, com o aporte antrópico 
(subsídios para minimização dos estresses 
ambientais)?

O primeiro passo é buscar mais conhecimento 
acerca do potencial alimentício das plantas 
nativas de cada uma das regiões e divulgar 
esse conhecimento, para que as plantas pouco 
convencionais em nossa alimentação possam 
se tornar uma realidade na mesa da população, 
promovendo diversificação nutricional para quem 
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ingere, geração de renda para quem produz 
através de um manejo extrativista sustentável, 
atingindo maior aproveitamento da fertilidade 

global do ecossistema e, consequentemente, 
menores impactos ambientais decorrentes desses 
processos. 
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Abstract

The female athlete triad was first described in 1992 as a syndrome observed in female athletes consisting of nutritional disorders, 
amenorrhea, and osteoporosis. With the evolution of science, evidence has shown that male athletes, especially those who participate 
in sports emphasizing low body weight or short-term weight loss (fights and equestrian athletes, for example), may present disorders 
resulting in a process analogous to the female athlete triad. Therefore, the objective of this article was to discuss, based on the data 
available in current scientific literature, about the performance of nutrition, exercise and certain behaviors as triggers for genesis of 
some components that make up the athlete triad such as low energy availability, menstrual irregularity, damage to bone health and hy-
pogonadotropic hypogonadism. The review of the literature was based in national and international publications (2014-2017) searched 
in electronic databases: LILACS, PubMed, SciELO and BIREME. Participation in sports offers many health benefits to athletes and 
non-athletes of both genders. However, some athletes may be under risk of developing health damage. Therefore, competitive planning 
is extremely important for the prevention of damages, especially those related to bone health.

Keywords: Female athlete triad syndrome, bone mineralization, hypogonadism, nutrition, osteoporosis.

O planejamento competitivo e sua
relação com a tríade do atleta:  uma análise

envolvendo exercício, nutrição, comportamento e

resultados negativos no esporte de 

alto rendimento
Competitive planning and its relation to the athlete's triad: an analy-
sis involving exercise, nutrition, behavior and negative results in high 

performance sports.

Resumo

A tríade da mulher atleta foi descrita pela primeira vez em 1992 como uma síndrome observada em atletas do gênero feminino, 
constituída por desordens nutricionais, amenorreia e osteoporose. Com a evolução da ciência, evidências mostraram que atletas 
masculinos, especialmente aqueles que participam de esportes enfatizando o baixo peso corporal ou cortes de peso em curto tempo 
(lutas e atletas de hipismo, por exemplo), podem apresentar desordens resultando em um processo análogo à tríade da mulher atleta. 
Sendo assim, o objetivo deste artigo foi discorrer, com base nos dados disponíveis na literatura científica atual, sobre a atuação da 
nutrição, o exercício e determinados comportamentos como gatilhos para gênese de alguns componentes da tríade do atleta, tais como: 
baixa disponibilidade energética, irregularidade menstrual, danos à saúde óssea e hipogonadismo hipogonadotrópico. Realizou-se 
revisão da literatura baseada em publicações nacionais e internacionais (2014-2017), em periódicos científicos, com busca em bases 
de dados eletrônicas: LILACS, PubMed, SciELO e BIREME. A participação em esportes oferece muitos benefícios à saúde de atletas 
e indivíduos não atletas de ambos os sexos. Entretanto, alguns atletas podem estar sob risco aumentado de desenvolver danos à saúde. 
Sendo assim, o planejamento competitivo envolvendo equipe multidisciplinar mostra-se de extrema importância para a prevenção de 
danos, especialmente os relacionados à saúde óssea.

Palavras-chave: Síndrome da tríade da mulher atleta, mineralização óssea, hipogonadismo, nutrição, osteoporose.
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O planejamento competitivo e sua relação com a tríade do atleta: uma análise envolvendo exercício, nutrição, 
comportamento e resultados negativos no esporte de alto rendimento.

D
Introdução

Tríade do atleta

Descrita em 1992, a tríade da mulher atleta 
é uma síndrome que acomete atletas do gênero 
feminino. Até então, essa síndrome era constituída 
apenas por desordens nutricionais, amenorreia e 
osteoporose. Atualmente, o conceito a respeito 
da tríade da mulher atleta evoluiu a partir da 
definição original e expandiu-se para incluir 
outros componentes: baixa disponibilidade de 
energia com ou sem distúrbios alimentares e/
ou transtornos alimentares, irregularidades 
menstruais e baixa densidade mineral óssea1.

Com a evolução da ciência, evidências 
mostraram que atletas masculinos, especialmente 
aqueles que participam de esportes enfatizando 
baixo peso corporal ou cortes de peso em 
curto tempo (lutas e hipismo, por exemplo), 
podem apresentar desordens que resultam 
em um processo análogo à tríade da mulher 
atleta. Entre essas desordens podemos destacar: 
baixa disponibilidade de energia (com ou sem 
transtorno alimentar ou desordem alimentar), 
hipogonadismo hipogonadotrópico (causando 
infertilidade) e baixa densidade mineral óssea. 
Consequentemente, os atletas do gênero masculino 
podem estar susceptíveis ao desenvolvimento de 
lesões ósseas por estresse, e essas lesões podem 
ser a primeira característica de apresentação da 
tríade2.

Dessa forma, a necessidade de um planejamen-
to competitivo envolvendo uma equipe multidis-
ciplinar torna-se importante para prevenção de 
danos à saúde do atleta. O presente estudo teve 
como objetivo discutir sobre a atuação da nutrição, 
o exercício e determinados comportamentos como 
gatilhos para a gênese de alguns componentes da 
tríade do atleta com base nos dados disponíveis 
na literatura atual.

Metodologia

O presente estudo foi caracterizado como uma 
revisão da literatura baseada em artigos científicos 
publicados em periódicos indexados, entre os 
anos 2014 e 2017. Foram feitas buscas em bases 
de dados eletrônicas: LILACS, PubMed, SciELO 
e BIREME. Para essa pesquisa foram usadas as 

técnicas booleanas “and”, “or” e “not” com os 
descritores “tríade da mulher atleta”, “tríade”, 
“osteoporose”, “desempenho atletas”, “exercício 
físico”, “periodização” e suas versões na língua 
inglesa.

Revisão da literatura

Distúrbios alimentares e alimentação 
desordenada

Inicialmente, é de extrema importância discernir 
o que é alimentação desordenada e transtorno 
alimentar (disordered eating e eating disorders, 
respectivamente). Indivíduos que possuem uma 
alimentação desordenada são aqueles chamados 
de “comedores desordenados”. Uma alimentação 
considerada normal é aquela em que o indivíduo 
consome alimentos quando está com fome e é 
capaz de parar quando está satisfeito. Além disso, o 
mesmo incorpora variedade e qualidade à sua dieta. 
Já o “comedor desordenado” é aquele que come 
quando se encontra entediado, triste, estressado, 
possui o mesmo padrão de refeição todos os dias, 
corta determinados grupos de alimentos etc. 
Logo, a alimentação desordenada está presente 
quando um indivíduo se envolve em padrões 
anormais de alimentação ou comportamentos 
alimentares irregulares. Isso geralmente não se 
aplica a pessoas com intolerâncias alimentares 
específicas ou problemas de saúde, que talvez não 
tenham escolha senão aderir a determinada dieta. 
A alimentação desordenada pode ser gatilho para 
um transtorno alimentar. Logo, indivíduos com 
transtorno alimentar exibem uma alimentação 
desordenada, mas nem todos os “comedores 
desordenados” podem ser diagnosticados com 
um transtorno alimentar. A diferença reside na 
frequência e gravidade dos comportamentos 
e na angústia que causam ao indivíduo. Entre 
os transtornos alimentares podemos destacar a 
bulimia e a anorexia3.

Os estudos sobre alimentação desordenada 
e transtorno alimentar no esporte aumentaram 
extensivamente nos últimos vinte e cinco anos. 
Trabalhos recentes têm mostrado predomínio de 
sintomas relacionados a desordens alimentares 
em atletas do gênero feminino, atletas de elite 
e praticantes de modalidades que levam em 
consideração o peso corporal e a estética. A 
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prevalência de alimentação desordenada e de 
transtorno alimentar varia de 0 a 19% em atletas 
do gênero masculinos e de 6 a 45% em atletas do 
gênero feminino4.

Em uma visão geral dos fatores de risco para 
gênese de transtornos alimentares em atletas, 
podemos destacar os fatores biológicos (por 
exemplo, genético), fatores psicológicos (por 
exemplo, insatisfação corporal) e de natureza 
sociocultural (por exemplo, pressão por parte do 
grupo e/ou do técnico, obtenção de resultados, 
entre outros)4.

Atletas do gênero masculino, principalmente 
os que participam de esportes enfatizando a 
magreza (incluindo endurance – ciclismo e 
corrida), estética, corte de peso e os esportes 
antigravitacionais são os que mais apresentam 
comportamento alimentar desordenado e/ou 
transtorno alimentar. Na luta livre, por exemplo, 
há relatos do uso de laxantes, vômitos e exercícios 
excessivos como técnicas extremas para corte de 
peso2.

Vários estudos relataram comportamentos 
frequentes de desordem alimentar e/ou transtorno 
alimentar em atletas de hipismo, devido a pressões 
de controle de peso associadas ao esporte. Entre as 
medidas extremas de perda de peso estão saunas, 
dieta, pular refeições, uso de diuréticos e exercícios 
excessivos para perder aproximadamente 2 kg um 
a dois dias antes de uma corrida2.

Entre atletas do gênero feminino praticantes 
de esportes que requerem um determinado 
padrão estético (patinação, ginástica, dança), a 
prevalência de transtornos alimentares é maior 
quando comparada a esportes como, por exemplo, 
o futebol5.

Sendo assim, apesar de os transtornos 
alimentares apresentarem alta prevalência entre 
mulheres, principalmente nas modalidades como 
ginástica e balé6, atletas do gênero masculino 
também apresentam elevada prevalência, 
indicando maior necessidade de cuidado também 
com este gênero.

Baixa disponibilidade energética

Os déficits nutricionais são conhecidos por 
afetar muitos processos fisiológicos em atletas, e a 
importância da nutrição ideal foi reconhecida pelos 
principais órgãos e organizações governamentais7. 

A disponibilidade de energia é comumente 
definida como consumo de energia (kcal) menos 
o gasto de energia do exercício (kcal), dividido 
por quilogramas de massa livre de gordura. 
A disponibilidade de energia é um produto de 
três componentes – consumo de energia, gasto 
energético e energia armazenada – e pode sofrer 
mudanças em qualquer um desses componentes7.

Atletas do gênero masculino praticantes 
de esportes que enfatizam a magreza (corrida, 
ciclismo, ginástica olímpica) ou que exigem 
comportamentos de controle de peso (luta livre, 
judô, hipismo) podem apresentar períodos de baixa 
ingestão calórica ou deficiências nutricionais2. 
Além de algumas consequências supracitadas, 
atletas desse gênero podem também apresentar 
hipogonadismo hipogonadotrópico como 
consequência de baixos níveis de testosterona2.

É bem descrito na literatura que a baixa 
disponibilidade energética em mulheres é o 
principal fator para baixa densidade mineral 
óssea e amenorreia hipotalâmica funcional7. Kim 
e Nattiv8 destacaram que o déficit energético 
crônico pode resultar em prejuízo da função 
neuroendócrina em mulheres.

Entre as consequências da baixa disponibilidade 
de energia podemos destacar9: 

• Problemas de saúde mental, como a depressão; 
•  Defic iências  de  micronutr ientes  e 

consequências como a anemia;
• Fadiga;
• Aumento do risco de doença cardiovascular 

devido, em parte, ao perfil lipídico e da disfunção 
endotelial deficiente;

• Alterações gastrointestinais;
• Diminuição da eficácia do sistema 

imunológico;
•  Def ic iências  no crescimento e  no 

desenvolvimento, devido à diminuição da taxa 
metabólica e à diminuição da produção de 
hormônio de crescimento;

• Impacto negativo no desempenho;
Prejuízo na saúde óssea, lesões ósseas (entre 

elas: fraturas por estresse).

Desse modo,  estudos adicionais  são 
recomendados para esclarecer estimativas 
nutricionais inadvertidas (gasto calórico), fatores 
de risco de desnutrição, déficits intencionais 
(isto é, desordens e/ou transtornos nutricionais), 



39

 w
w

w
.v

po
nl

in
e.

co
m

.b
r

O planejamento competitivo e sua relação com a tríade do atleta: uma análise envolvendo exercício, nutrição, 
comportamento e resultados negativos no esporte de alto rendimento.

mecanismos que podem levar a efeitos negativos 
sobre a saúde do atleta, bem como medidas 
preventivas e educacionais2.

Periodização do treinamento
Conforme citado anteriormente, um dos 

componentes da tríade do atleta é a baixa 
disponibilidade energética, que pode ser 
consequência do desequilíbrio entre o gasto 
calórico e o consumo energético – gasto calórico 
este oriundo, em grande parte, do treinamento.

Segundo Raj e Rogol9, uma das estratégias para 
tratamento da tríade seria reduzir o exercício em 
combinação com o aumento da ingestão dietética. 
Como estratégia de prevenção, destaca-se a 
periodização do treinamento. Periodização é um 
conceito científico fundamental de formação 
teórica e metodológica, amplamente aclamado 
como benéfico na prescrição de exercícios, tanto 
para fins de desempenho como de saúde. Consiste 
no planejamento sistemático e na estruturação 
de variáveis do treinamento ao longo de prazos 
de treinamento designados com os objetivos de 

maximizar os ganhos de desempenho e minimizar 
o risco de desenvolvimento de overtraining ou 
diminuição do desempenho. A periodização requer 
variação de treinamento, mas se estende muito 
além disso. De fato, visa a atingir os melhores 
desempenhos em certos períodos, evitando, 
também, o excesso de treinamento e a redução 
do risco de lesão10.

Sendo assim, a periodização do exercício pode 
ser utilizada como uma ferramenta para prevenção 
da tríade do atleta.

Conclusão

Assim como o conceito, os fatores de risco com 
relação à tríade do atleta foram ampliados, sendo 
necessária mais atenção e atuação preventiva 
por parte de toda a equipe multidisciplinar. 
O planejamento competitivo envolvendo 
periodização do exercício, nutrição e análise do 
comportamento pode servir como ferramenta 
preventiva e, consequentemente, atuar na melhora 
da performance do atleta.
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• Lavar bem os grãos de sorgo, deixar de remolho por 8 horas e desprezar a água. Cozinhar com 03 a 04 xícaras 
de água (deixar ferver e cozinhar tampado em fogo médio por aproximadamente 50 minutos ou até os grãos 
ficarem macios). Deixar esfriar. Em uma tigela de vidro, misturar o sorgo cozido e as lentilhas germinadas. 
Adicionar o vinagre balsâmico, sal e pimenta-do-reino a gosto, o suco de laranja, o coentro, a salsinha e o 
manjericão. Mexer bem. Adicionar o tomate cereja picado ao meio e a cebola roxa picada em julienne (cortes 
finos longitudinais). Por último, adicionar o abacate (temperado com azeite de ervas e um pouco de sal e pimenta-
do-reino) e a castanha de baru triturada (picar grosseiramente com uma faca). Mexer um pouco, apurar o sal 
e servir. Observação: O azeite de ervas pode ser a gosto (com manjericão, alecrim, tomilho ou outras ervas 
secas). Na receita foi usado azeite aromatizado com manjericão. 

Ingredientes

Modo de preparo

• 01 xícara (chá) de grãos de sorgo integral
• 03 xícaras (chá) de lentilha germinada 
• 03 colheres (sopa) de azeite de ervas (extravirgem) 
• 01 colher (sopa) de vinagre balsâmico orgânico 
• 02 xícaras (chá) de tomate cereja
• ¾ xícara (chá) de castanha de baru triturada 
• 02 colheres (sopa) de salsinha picada

Salada 

de castanha de baru, lentilhas germinadas,

sorgo e azeite de ervas

• 02 colheres (sopa) de coentro picado
• 02 colheres (sopa) de manjericão picado
• 01 unidade pequena de cebola roxa 
• 01 unidade média de abacate 
• Suco de 01 laranja 
• Sal marinho a gosto
• Pimenta-do-reino a gosto

Rendimento
08 porções
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Propriedades nutricionais da receita
•  A castanha de Baru é uma PANC (Planta Alimentícia Não Convencional) típica da região centro-oeste. 
Apresenta em sua composição minerais, como o magnésio, cálcio, zinco, fósforo e ferro, bem como aminoácidos 
e ácidos graxos poli-insaturados. Essa rica composição atribui às castanhas de baru propriedades benéficas para 
o sistema ósseo, sistema nervoso central, sistema cardiovascular e de suporte à destoxificação1. 

• O sorgo apresenta boa qualidade nutricional, com conteúdo em fibras, compostos fenólicos, vitaminas do 
complexo B, como tiamina e piridoxina, bem como minerais, dentre os quais fósforo, zinco, magnésio, cobre e 
vanádio2. O vanádio apresenta efeito modulatório sobre a insulina3, contribuindo para a redução dos riscos de 
doenças crônicas não transmissíveis associadas à resistência à insulina.

• A lentilha é rica em proteínas de origem vegetal, vitaminas do complexo B (B1, B5, B6, B9), ferro, magnésio, 
manganês e fibras. Dessa forma, é um alimento que dentro de uma dieta equilibrada pode colaborar com diversos 
processos metabólicos (por conter micronutrientes cofatores enzimáticos), ajudar a reduzir os riscos de doenças 
cardiovasculares e neurodegenerativas, contribuindo, ainda, para a saúde intestinal e do sistema imunológico4.

• A composição do azeite de oliva extravirgem em ácidos graxos monoinsaturados, como o ômega-9, atribui 
a esse óleo atividade protetora contra doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, 
câncer e doenças neurodegenerativas. A presença de polifenóis pode contribuir para a modulação da atividade 
das células imunológicas, além de auxiliar na redução de citocinas pró-inflamatórias5. A combinação com ervas 
eleva o potencial antioxidante e anti-inflamatório do azeite, pela presença de variados compostos bioativos que 
participam da neutralização de radicais livres, do aumento da atividade de enzimas antioxidantes e da redução 
de fatores pró-inflamatórios, como NF-kB6.

• O abacate contém vitamina E, magnésio, β-sitosterol e ômega-9, importantes para a redução do risco de 
uma série de doenças, como o câncer e doenças relacionadas ao sistema circulatório e cardíaco. Além disso, 
apresente luteína, um composto bioativo antioxidante associado à melhora da performance cognitiva, como 
memória e atenção7.  

• A laranja, além de conter excelente quantidade de vitamina C, possui fitoquímicos como os flavonoides, com 
importante ação antioxidante e anti-inflamatória, e os limonoides, que são capazes de induzir a atividade da 
enzima glutationa transferase e reduzir a toxicidade de substâncias mutagênicas8.
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Por: José Maria Filho – Jornalista

A

XIV Congresso Internacional de Nutrição Funcional 
foi palco dos biomas brasileiros e sua biodiversidade 

cultural, alimentar e social 

Ainda desconhecidos da maioria da população, principalmente a urbana, os biomas brasileiros – 
como a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, os Pampas, a Amazônia e o Pantanal – possuem uma rica 
biodiversidade, única no mundo, com muitas espécies animais e vegetais, algumas ainda não catalogadas 
pela ciência. Além da fauna e flora, os biomas brasileiros são ricos do ponto de vista da biodiversidade 
alimentar, cada povo com suas tradições e culturas alimentares e agricultura singular, que devem ser 
preservados. 

Durante três dias, o público que frequentou o XIV Congresso Internacional de Nutrição Funcional, 
que reuniu mais de 3.500 congressistas e aproximadamente 5 mil pessoas entre expositores e visitantes, 
teve oportunidade de conhecer mais sobre esses biomas. A riqueza alimentar dos biomas brasileiros 
deu a tônica do Congresso, das palestras de nutrição clínica funcional à arena de culinária funcional, 
que apresentou experiências culinárias com ingredientes de cada bioma, nas mãos de cozinheiros e 
nutricionistas que conseguiram traduzir um pouco da tradição alimentar de cada região do Brasil.

Nutrição e agroecologia

A nutrição funcional é a nutrição que leva em conta todos os fatores ambientais, emocionais e sociais, 
trabalhando no sentido de modificar os gatilhos que são responsáveis pela expressão de inúmeras doenças.

 No Congresso foram apresentados diversos trabalhos sobre alimentos isentos de contaminantes e 
xenobióticos, centrados na agroecologia, conferindo um caráter mais amplo à nutrição funcional. As 
discussões também objetivaram a busca de caminhos e soluções que abram possibilidades de os alimentos 
orgânicos, biodinâmicos ou da agricultura natural serem ofertados também para as pessoas menos 
favorecidas do ponto de vista financeiro, do contrário esses alimentos ficam restritos a uma camada da 
população com condições financeiras mais favoráveis. 

O Espaço dos Biomas Brasileiros proporcionou aos congressistas e visitantes um 
retrato da cultura dessas regiões e suas peculiaridades alimentares e culturais 

Congressistas visitam o Espaço dos Biomas Brasileiros no XIV 
Congresso Internacional de Nutrição Funcional

A nutricionista Dra. Valéria Paschoal apresentou 
aos congressistas as especificidades de cada bioma 
e o alimento regional. Ao mesmo tempo, a palestra 
da pesquisadora Francisca Souza, do INPA, trouxe 
um pouco da composição dos alimentos ricos do 
bioma Amazônia, tão distante do Sudeste, por 
exemplo, mas importantíssimo para todo o Brasil, 
principalmente do ponto de vista ambiental.

Os congressistas tiveram uma verdadeira 
aula sobre os biomas: representantes das regiões 
estiveram presentes com seus produtos ecossociais 
e frutos regionais, arte, e até uma quebradeira de 
coco participou encantando a todos com a música 
folclórica da sua região. 
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Panorama global do desperdício de alimentos

Alimentos regionais no Espaço Biomas Brasileiros no XIV Congresso Internacional de Nutrição Funcional

As PANC – Plantas Alimentícias não Convencionais – foram amplamente 
demonstradas pelo pesquisador da Embrapa Hortaliças

O pesquisador da Embrapa Hortaliças Dr. Nuno Madeira, em aula sobre PANC
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Por: José Maria Filho – Jornalista

Além dos alimentos dos biomas, como as frutas, vegetais e raízes, as PANC – Plantas 
Alimentícias Não Convencionais – foram muito bem demonstradas pelo pesquisador da Embrapa 

Hortaliças, o agrônomo Nuno Madeira, que traçou um panorama das várias plantas de diferentes biomas, 
como podemos reconhecê-las e colhê-las de forma selvagem, mas também como podemos cultivá-las, 
além de mostrar quais PANC podem ser cultivadas e os compostos bioativos de cada PANC. 

Comércio justo e segurança alimentar: do preço ao apreço, de consumidor a 
coagricultor

Dra. Valéria Paschoal e Heloísa de Freitas Valle, criadora da 
biomassa de banana verde, que contribuiu para o trabalho e geração 

de renda no Vale do Ribeira e em outras regiões produtoras de 
banana

Dra Valéria Paschoal com a nutricionista Lívia Esperança, do 
CODAE – Coordenadoria de Alimentação Escolar – do Município 

de São Paulo

Participaram do debate sobre comércio justo: a nutricionista Dra. Valéria Paschoal, representando a VP 
Centro de Nutrição Funcional; pelo CSA Brasil, Wagner Santos; da Central do Cerrado, Luis Carrazza; 
pela Korin Agricultura Natural, o Dr. Luiz Carlos Demattê Filho; o Armazém do Campo foi representado 
pelo Sr. Ademar Suptitz; representando o Slow Food Brasil, Antonio Augusto Mendes; Luiz Santos, 
representante do SEBRAE Nacional; o agrônomo Rogério Dias, de Brasília; e, pelo Projeto Bahia Produtiva, 
o Sr. Guilherme Martins e Souza.

Estiveram presentes diversas autoridades, entre eles a Presidente da APAN - Associação Paulista de 
Nutrição - Dra. Denise Cusiolli; o Presidente do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo, Dr. 
Ernane Silveira Rosas; a fundadora da Rede de Cultura Alimentar Tradicional Amazônica em Belém/PA, 
Tainá Marajoara; e o Articulador do ISA – Instituto Socioambiental da Campanha Tá na Hora da Roça, 
Frederico Viegas.

Foram pontos discutidos nesse debate:

• Como dar acesso a alimento saudável com preço justo a 208 milhões de pessoas?

• O que posso produzir no espaço que tenho?

• Os profissionais de nutrição precisam conhecer quem produz. Sem conhecer a realidade do produtor 
é possível ser solidário? 

• Sem mercado assegurado, o produtor corre o risco de perder a produção.

• Nesse contexto, as políticas públicas são fundamentais. A continuidade do Programa Governamental de 
Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar não podem sofrer descontinuidade, 
pois isso comprometerá toda uma cadeia produtiva da terra à mesa. 
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Por: José Maria Filho – Jornalista

Um panorama das principais experiências bem sucedidas mostrou que é 
possível transformar um sistema agrícola que compromete a saúde e o meio 

ambiente em um sistema limpo e justo: a agroecologia 

Durante quase 4 horas, os participantes da rodada de comércio justo mostraram pesquisas e experiências 
diversas sobre o tema. A Dra. Valéria Paschoal apresentou um panorama da saúde e aspectos nutricionais 
dos alimentos dos biomas. Também mostrou como os nutricionistas podem orientar o uso de alimentos 
da biodiversidade do Brasil e ter acesso a esses alimentos direto do produtor e da cooperativa: “Para 
isso acontecer, precisamos conhecer nossa biodiversidade”. Ela citou exemplos de alimentos dos biomas 
brasileiros e suas riquezas nutricionais, como buriti, babaçu, pimenta-rosa, pequi, macaúba, bacuri, jambolão, 
erva-mate, buriti, entre outros. Também defendeu o fim do uso de agrotóxicos no Brasil: “Somos campeões 
de uso desses compostos desde 2008. A agricultura orgânica é solo vivo, e solo saudável é organismo vivo.” 

Dr. Luiz Demattê, diretor técnico da Korin, no debate sobre 
comércio justo

O médico veterinário Dr. Luiz Demattê, diretor 
técnico da Korin, destacou a importância do trabalho 
de Mokiti Okada, filósofo japonês fundador do 
conceito de agricultura natural, que estudou várias 
áreas do conhecimento humano, com destaque para 
a agricultura natural, a alimentação saudável e a 
apreciação do belo através das artes como formas 
de aperfeiçoamento do ser humano.

A Korin é a primeira empresa que caracteriza 
a região do produto: o café orgânico é produzido 
em Minas Gerais e na região da Alta Mogiana, em 
São Paulo; o mel orgânico promove a preservação 
do meio ambiente no Vale do Iguaçu; o feijão 
orgânico é produzido no Paraná com a Biorgânica; a 
alimentação do gado é livre de ureia, e toda a criação 
animal é livre de antibióticos.

Wagner Santos, gestor da CSA Brasil, no debate sobre o comércio 
justo

O gestor da CSA Brasil – Comunidade que 
Sustenta a Agricultura – Wagner Santos apresentou a 
experiência que está mudando a realidade de muitos 
agricultores de alimentos orgânicos e biodinâmicos 
e também dos coagricultores, que se associam 
aos CSAs para que o produtor tenha condições 
sustentáveis de realizar uma produção justa, limpa, 
livre de agrotóxicos e de maneira permanente, sem 
rupturas, daí a sustentabilidade do sistema. Além 
disso, os coagricultores têm a oportunidade de 
conhecer mais sobre os sistema de agroecologia, 
que privilegia uma agricultura que preserva o meio 
ambiente. “As CSAs criam pontes entre as pessoas 
que querem comida de verdade, por meio de uma 
relação direta baseada em apreço,” acrescentou 
Wagner. 

Antonio Augusto, do Slow Food Brasil, destacou a importância da comida afetiva: “Lembro da minha 
mãe, que cantava enquanto cozinhava”. Destacou, ainda, o papel do butiá (fruta PANC), chamando atenção 
para a preservação dos butiazeiros (“Consumir o butiá é a melhor forma de preservá-los”) e as possibilidades 
de aplicação da fruta, que pode ser utilizada no preparo de sorvetes, sucos, em polpa, na preparação de 
licores, extraído o óleo. O butiá pode ser utilizado tanto em receitas doces como salgadas, e a alimentação 
escolar é um segmento perfeito para ele ser incorporado.
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De acordo com Antonio Augusto, a tributação é um gargalo para a popularização dos alimentos 
saudáveis. Ele cita a Rede Agroecológica Ecovida, do Paraná, que agrega 4.500 famílias na região 
sul do país que produzem sem agrotóxicos, num sistema de agroecologia. 

Luiz Carrazza, da Central do Cerrado, mostrou o modelo das Cooperativas de Agricultores Familiares 
do Cerrado. São comunidades tradicionais que conhecem bem os produtos da biodiversidade local, como 
o pequi, o jatobá e o baru. Ele classifica como preço justo quando todo mundo é pago na cadeia produtiva. 

O comércio é justo quando o comprador é protagonista, tem transparência e relação de longo prazo. 
Já o produtor deve ter gestão democrática, sem trabalho infantil e/ou escravo, condições dignas para o 
trabalhador e registro ambiental e sanitário. “As comunidades têm seu território e suas vidas ameaçadas 
pelo agronegócio. Não dá para competir com os convencionais e sua lógica”, diz Carrazza.

Oficinas culinárias apresentaram receitas com diversos alimentos dos biomas 
brasileiros, e o tempero foi uma pitada de arte

Congresso Internacional de Nutrição Esportiva Funcional

Nas oficinas culinárias foram trabalhados 
os aspectos nutricionais dos alimentos, além da 
preparação de acordo com a biodiversidade, com um 
toque de arte, acompanhada de poesia, de música. 
“As pessoas não se nutrem só de alimentos, precisam 
guardar boas memórias por meio da arte. Se você 
tem uma boa relação com a arte – e a culinária é 
uma arte –, ao preparar o alimento com energia, 
você guarda boas lembranças que são importantes 
para nosso equilíbrio físico, mental e emocional”, 
diz Valéria Paschoal.

Durantes três dias, nutricionistas e cozinheiros 
participaram das oficinas. Com ineditismo, a missão 
foi apresentar criações culinárias com elementos 
dos biomas brasileiros, e o resultado foi fantástico. Arena de Culinária Funcional 

Participaram da Arena Culinária os seguintes profissionais: a chef Leila D e Dra. Gilbert Hubscher, 
Giselle França e Ana Paula Boquadi, Adriano Cavalcanti e Timóteo Domingos, Débora Medeiros e Thiago 
Medeiros, Camila Avelar e Vera Lúcia Martins, Natália Marques e Tainá Marajoara, Lenita Salgado, Joana 
Mura, Flávio Lermano, Conceição Trucom e Vânia Mattoso, os profissionais do Grupo de Alimentação 
Natural da FMO (Fundação Mokiti Okada) e Fernanda Serpa, Ana Flávia Badue e Flávia Zanatta, sendo 
que a última dupla apresentou o tema “PANC & Alimentação Escolar”. 

A nutricionista e educadora física Dra. Andréia Naves – presidente 
do Congresso Internacional de Nutrição Esportiva Funcional

Presidido pela nutricionista e educadora física Dra. 
Andréia Naves, no Congresso de Nutrição Esportiva 
Funcional foram contemplados temas que deram 
grande relevância para ampliar os conhecimentos da 
prática do nutricionista esportivo funcional. Durante 
três dias, as discussões giraram em torno dos aspectos 
da saúde muscular, correlacionando os efeitos dos 
processos hipertróficos e atróficos na performance, 
na saúde, na doença e no envelhecimento.

Em sua palestra intitulada “Desordens tireoidianas 
em atletas: causas, consequências e suporte 
nutricional,” Andreia Naves destacou: “Muitos 
atletas podem desenvolver problemas tireoidianos 
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Por: José Maria Filho – Jornalista

devido à sobrecarga de intensidade e ao volume de treino. Essa é uma reposta do treinamento 
que muitas vezes é erroneamente diagnosticada por profissionais que acreditam que a medicação 

seria a melhor alternativa para o tratamento. Meu objetivo com a aula foi mostrar as causas dessa alteração 
da tireoide que acontece com o treinamento e como podemos prevenir e até tratar essas alterações por 
meio da nutrição”.

Grande novidade científica no campo da performance, os efeitos placebo dos suplementos na nutrição 
esportiva e na medicina foram apresentados pelo palestrante internacional Bryan Saunders, doutor 
em ciências do esporte pela Nottingham Trent University (UK), que trouxe um novo olhar sobre a 
suplementação.

Outros temas relevantes foram apresentados, como: álcool e performance esportiva; dieta flexível e 
emagrecimento; o melhor repositor hidroeletrolítico na hidratação; uso de ervas e especiarias na resposta 
adaptativa do esporte; entre outros temas que trouxeram atualizações científicas bastante importantes aos 
nutricionistas esportivos.

Receberam troféus das mãos da Dra. Valéria 
Paschoal as seguintes personalidades:

A fundadora do Movimento Interestadual das 
Quebradeiras de Coco Babaçu do Maranhão, Dona 
Dijié, recebeu o prêmio (em memória). 

Descendentes de escravos, até dez anos atrás 
essas mulheres não tinham terra, e sua fonte de 
renda vinha da colheita do fruto, do qual tiravam a 
amêndoa para produzir o óleo de babaçu. Criaram 
uma cooperativa e conseguiram forçar o governo 
estadual a promover uma reforma agrária na região 
do médio Mearim, a 400 km de São Luís (MA). 
Desenvolveram todo o processo produtivo atual do 
óleo de babaçu.

Congresso prestou homenagem a grandes personalidades da nutrição, da agronomia 
e da agroecologia

Dona Dijié foi representada na premiação por Ildete Sousa, 
colaboradora da Central do Cerrado, e João Palmeira, articulador 

da Rede Bico Agroecológico/TO.

A arquiteta Ana Flávia Badue atua como 
gestora de projetos do Instituto Kairós desde 2005. 
É educadora ambiental em consumo responsável e 
em segurança alimentar e nutricional. É articuladora 
de políticas públicas de agroecologia, agricultura 
familiar e segurança alimentar e nutricional, 
economia solidária e comércio justo e solidário. 

Foi organizadora do II HortPANC 2018 em São 
Paulo. Integra a Comissão de Produção Orgânica 
(CPORG) do Estado de SP e a Frente Parlamentar 
de apoio à agroecologia de SP. Participou da 
elaboração da Lei Municipal no 16140/2015 e 
preside a comissão gestora da implementação da Lei 
de orgânicos na alimentação escolar de São Paulo. Ana Flávia Badue e Dra Valéria Paschoal
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O agrônomo Dr. Nuno Madeira e a Dra. Valéria Paschoal

Nuno Madeira é pesquisador da 

Também recebeu o prêmio Maria Luisa Silva, 
historiadora e uma das responsáveis por levar o 
PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar 
– para a África, América Latina, Ásia e os Estados 
Unidos. Pensou a modalidade de compra do PNAE 
para a agricultura familiar (home grown school 
meals), modelo adotado pela ONU/ FAO. Participou 
em reuniões com gestores de cooperativas, de 
associações de produtores rurais e com trabalhadores 
rurais do Cabo Verde, na África.

Dra Valéria Paschoal e Maria Luisa Silva

Embrapa Hortaliças e, desde 2002, atua 
principalmente nas linhas de pesquisa de cultivo 
de hortaliças em sistema de plantio direto em 
hortaliças (hortaliças não-convencionais). Além 
de ter tido a experiência de representar o Brasil 
e a Embrapa em missões de cooperação técnica 
no Haiti e na África, é grande incentivador do 
trabalho da nutrição com PANC

A Dra Albaneide Peixinho, especialista em 
saúde coletiva e mestre em educação e saúde pela 
Universidade Federal de São Paulo também recebeu 
o prêmio. Entre 2003 e 2015, foi coordenadora-geral 
do Programa de Alimentação Escolar do FNDE/
MEC. Ainda nessa área, atua como membro do 
comitê diretivo dos projetos internacionais com a 
FAO e do Programa Mundial de Alimentos (PMA/
ONU). Pesquisadora e grande fomentadora do 
histórico dos programas de alimentação escolar no 
Brasil, Caribe, América do Sul e África. Atualmente 
é vice-presidente do CFN – Conselho Federal de 
Nutricionistas.

Dra. Valéria Paschoal entrega o prêmio para a nutricionista Dra. 
Albaneide Maria Lima Peixinho
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Feira de Exposições de produtos e serviços para nutrição funcional reuniu 
mais de 80 empresas 

Congressistas na Feira de Exposições

Muito aguardada pelos congressistas, a feira 
de exposições reuniu mais de 80 empresas que 
puderam apresentar seus produtos e serviços 
para os segmentos de nutrição clínica funcional, 
nutrição esportiva funcional e culinária funcional. 
Esse espaço conta com empresas parceiras da VP 
Centro de Nutrição Funcional: muitas cresceram 
junto com a VP e têm no Congresso um ponto alto 
para lançamentos de seus produtos e serviços e 
apresentação aos profissionais nutricionistas. 

Além dos estandes, nessa edição a novidade 
foram os carrinhos de empresas não expositoras que 
realizaram degustação de seus produtos durante os 
horários de coffee break. 

Carrinhos de degustação durante o coffee break aos congressistas

O XV Congresso Internacional de Nutrição Funcional acontecerá em São Paulo, no Centro de Convenções 
Frei Caneca, de 12 a 14 de setembro de 2019. 

Mais informações no site: www.vponline.com.br



Normas para Publicação de Artigos Científicos

A Revista Brasileira de Nutrição Funcional publica 
artigos inéditos que contribuam para o estudo e o 
desenvolvimento da ciência da nutrição nas áreas de 
Nutrição Clínica Funcional, Nutrição Esportiva Funcional, 
Fitoterapia e Nutrição & Ciclos de Vida.

São publicados artigos originais (inclusive estudo de 
caso), metanálise, artigos de revisão e receitas. Os artigos 
recebidos são avaliados pelo Conselho Editorial da revista. 
Os autores são responsáveis pelas informações contidas 
nos artigos. Os artigos publicados na Revista Brasileira 
de Nutrição Funcional poderão também ser publicados na 
versão eletrônica da revista (Internet) assim como em outros 
meios que surjam no futuro. Ao autorizar a publicação de 
seus artigos na revista, os autores concordam com estas 
condições.

Envio do artigo

Enviar o artigo para a VP Centro de Nutricional 
Funcional, através do email neiva.souza@vponline.com.br, 
em arquivo editado com MS Word e formatado em papel 
tamanho A4, margem (superior, inferior, esquerda e direita) 
de 2,0 cm, espaço entre linhas de 1,5, Times New Roman, 
fonte tamanho 12 para o texto e fonte tamanho 7 para as 
referências bibliográficas. O tamanho máximo total do 
artigo é de 15 páginas, incluindo resumos, tabelas, figuras, 
esquemas e referências bibliográficas. 

Todos os autores citados no corpo do texto devem 
ser sucedidos por números que constam nas referências 
bibliográficas. Dessa forma, as referências devem ser 
relacionadas de acordo com a ordem de aparecimento no 
texto seguindo as normas da ABNT NBR6023/2002. Os 
números das referências inseridas no corpo do texto devem 
ser grafados em sobrescrito e sem espaço. Quando forem 
várias referências, separá-las por vírgulas sem espaço.

Indicar o nome, endereço, números de telefone e fax, 
além do email e minicurrículo do(s) autor(es). Os autores 
deverão encaminhar apenas artigo que não foi publicado 
anteriormente em nenhuma outra revista. 

Apresentação do Artigo

Deve conter o título em português e inglês, o nome 
completo sem abreviações de cada autor, palavras-chave 
para indexação em português e inglês, resumo em português 
e inglês com no máximo 300 palavras, texto com tabelas e 
gráficos, e as referências.

O texto deverá conter: introdução, metodologia, 
resultados, discussão e conclusões. As imagens obtidas 
com “scanner” (figuras e gráficos) deverão ser enviadas 
em formato .jpg em resolução de 300 dpi. 

A receita deve apresentar: ingredientes, modo de preparo 
e propriedades funcionais atribuídas à receita. Deve conter 
no máximo 6 referências bibliográficas. 

Pacientes envolvidos em estudos e pesquisas devem ter 
assinado o Consentimento Informado e a pesquisa deve ter 
a aprovação do conselho de ética em pesquisa da instituição 
à qual os autores estão vinculados. 

Guidelines for Publication of Scientific Articles

The Brazilian Journal of Functional Nutrition publishes 
previously unpublished articles which contribute to the 
study and development of the science of nutrition, in the 
areas of Functional Clinical Nutrition, Functional Sports 
Nutrition, Phytotherapy, and Nutrition & Life Cycles.

Original articles (including case studies), meta-analysis, 
reviews and recipes are published. The articles received are 
evaluated by the journal’s Editorial Board. Authors are 
responsible for the information contained in their articles. 
Articles published in the Brazilian Journal of Functional 
Nutrition may also be published in the electronic (Internet) 
version of the journal, as well as in other media that might 
emerge in the future. By authorizing publication of their 
articles in the journal, authors agree to these conditions.

Article submission

Articles must be sent to VP Centro Nutrição Funcional 
at the email address neiva.souza@vponline.com.br, in a 
MS Word file formatted in A4 paper, 2.0 cm margins (top, 
bottom, left and right), 1,5 line spacing, Times New Roman 
font, size 12 for text and size 7 for references. Maximum 
article length is 15 pages, including abstract, tables, figures, 
diagrams and references. 

All authors mentioned in the text body must be followed 
by numbers also listed in the references. Thus, references 
must be listed in the order they appear in the text, in 
compliance with Vancouver norms. Reference numbers in 
the text body must be in superscript, without space. Several 
references in a row are to be separated with commas, 
without space.

The name, address, telephone and fax numbers, email 
address and résumé of the author(s) must be provided. 
Authors may submit only articles not previously published 
in other journals. 

Article Presentation 

The article must include the title in English, the full 
(non-abbreviated) name of each author, keywords in English 
for indexation, abstract in English with a maximum of 300 
words, text with tables and graphs, and references.

The text must contain: background, methodology, 
results, discussion and conclusions. Scanned images 
(illustrations and graphs) must be submitted in .jpg format 
at a 300 dpi resolution. 

Recipes must include: ingredients, preparation 
instructions, and functional properties of the recipe. They 
must include a maximum of 6 references. 

Patients enrolled in studies and trials must have signed 
an Informed Consent Document, and the studies must have 
been approved by the research ethics committee of the 
institutions the authors are affiliated to.


