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Resumo 

 

Introdução: Os flavonoides, classe de polifenóis, podem agir aumentando a 

beta-oxidação via estimulação simpática, via inibição de enzimas do 

metabolismo de lipídeos ou via biogênese mitocondrial. Esse efeito seria uma 

estratégia interessante para atletas de resistência, que precisam de energia por 

longos períodos de exercício.  

Objetivo: Analisar os resultados de artigos que avaliaram os efeitos da 

ingestão de alimentos que contém flavonoides (catequinas e quercetina) sobre 

a beta-oxidação e o desempenho em atletas de resistência.  

Métodos: Revisão sistemática da literatura, cuja busca foi realizada em três 

bases de dados (PubMed, Google Acadêmico e Science Direct), utilizando as 

palavras-chaves flavonoids, fat metabolism, athletes. Assim foram selecionados 

5 artigos experimentais, publicados nos últimos 10 anos, realizados com 

humanos atletas de resistência e que fornecem alimentos que contém 

catequinas e/ou quercetina. 

Resultados: Tsai, et al. (2005) encontraram aumento do colesterol total nos 

grupos controle e experimental e Eichenberger, Colombani & Mettler (2009) 

encontraram aumento do HDL nos grupos controle e experimental, enquanto 

Holden, MacRae & Mefferd (2006), Dean, Brakhuis & Paton (2009) e 

Eichenberger, et. al (2010) não encontraram efeitos significativos da 

suplementação. 

Discussão: O metabolismo de atletas já possui maior capacidade de oxidação 

de ácidos graxos, logo os efeitos não são percebidos, se comparados com 

indivíduos não treinados. Além disso, estudos com outras populações 

ofereceram doses maiores de suplementação.  

Conclusão: Catequinas e quercetina não têm efeitos significativos sobre o 

metabolismo de lipídeos de atletas de resistência. Demais trabalhos são 

necessários para ajustar dose e tempo de ingestão desses flavonoides para 

verificar possíveis efeitos de aumento da beta-oxidação. 

 

Palavras-chave: flavonoids, catechin, quercetin, endurance. 
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Introdução 

Os polifenóis são antioxidantes presentes nas frutas e hortaliças e mais 

abundantes na dieta humana, cuja ingestão de 1g/dia é facilmente atingida, se 

comparada com a ingestão de demais fitoquímicos ou compostos 

antioxidantes. Dentre os polifenóis, existe uma classe chamada flavonoides e, 

dentre esses, estão as catequinas. As quatro principais catequinas são a 

epicatequina, a 3-galato de epicatequina, a epigalocatequina e a 3-galato de 

epigalocatequina e estas são encontradas, principalmente, no chá verde, chá 

branco e cacau. A principal catequina encontrada nesses alimentos e que está 

relacionada ao metabolismo de lipídeos, principalmente em relação à oxidação 

de ácidos graxos, é a 3-galato de epigalocatequina (EGCG) (SCALBERT et al., 

2005; HODGSON et al., 2013). 

Atualmente, existem propostas de alguns mecanismos que envolvem as 

catequinas no aumento da oxidação de lipídeos no organismo. Esses 

compostos agem, basicamente, inibindo certas enzimas ou vias metabólicas no 

organismo, aumentando a lipólise e a beta oxidação. A enzima catecol-o-

metiltransferase, presente nos tecidos musculares e adiposos, tem como 

função degradar as substâncias do grupo dos catecol (o que inclui as 

catecolaminas, como adrenalina, noradrenalina e dopamina) a partir da 

transferência de um grupo metil para o composto.  Porém, as catequinas, 

principalmente a ECGC, são capazes de inibir essa enzima, permitindo que 

haja mais catecolaminas circulantes. Estas, por sua vez, atuam no sistema 

nervoso simpático (SNS) estimulando a lipólise via receptores adrenérgicos e 

potencializando a beta oxidação. Logo, esse é um mecanismo de ação das 

catequinas no metabolismo de lipídeos (HODGSON et al., 2013). 

Outro mecanismo proposto é a inibição da enzima ácido graxo sintase 

pelas catequinas. Essa enzima, tendo sua atividade inibida, diminui a produção 

de malonil-CoA. Baixos níveis de malonil-CoA permitem a ação da enzima 

carnitina acil transferase I e dessa forma aumenta o transporte de ácidos 

graxos para a mitocôndria a fim de serem oxidados. (EICHENBERGER et al., 

2010). 

Assim, a utilização de alimentos ou bebidas que contém catequinas por 

atletas de resistência seria interessante para aumentar a utilização de lipídeos 

como fonte de energia e consequentemente poupar glicogênio, evitando a 
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fadiga e potencializando a capacidade de resistência e, consequentemente, 

melhorando o desempenho (HODGSON et al., 2013). 

Além das catequinas, existe outro tipo de flavonoide chamado quercetina 

que é muito encontrado em ervas e frutas. Alguns estudos (DAVIS et al., 2009; 

MACRAE & MEFFERD, 2006; NIEMAN et al., 2009) demonstram que esse 

composto também tem ação no metabolismo lipídico, tanto em animais quanto 

em humanos, evitando o acúmulo e aumentando a oxidação dos lipídeos nos 

tecidos. Seus mecanismos de ação ainda não estão totalmente claros, mas 

acredita-se que a quercetina estimula a biogênese mitocondrial no tecido 

muscular. Portanto, com mais mitocôndrias, o indivíduo aumenta a oxidação de 

lipídeos e por consequência a geração de energia. (NIEMAN, 2010) 

 O exercício de resistência é aquele que tem longos períodos de duração 

(a partir de 30 minutos), proporcionando ao indivíduo maior capacidade de 

oxidar lipídeos como substrato energético para geração de energia. O 

organismo de um indivíduo treinado permite a maior oxidação de ácidos 

graxos, poupando o máximo de glicogênio possível. (MCARDLE, 2010) Logo, 

imagina-se que com a ingestão de flavonoides (catequinas e quercetina), esse 

efeito seria ainda maior, diminuindo a chance de hipoglicemia e fadiga 

muscular, além de permitir maior disponibilidade de energia durante os longos 

períodos de treino ou de competição.  

 Considerando esse cenário, o objetivo do presente estudo é fazer uma 

revisão da literatura a fim de analisar os resultados dos artigos que avaliaram 

os efeitos da ingestão de alimentos que contém flavonóides (catequinas e 

quercetina) sobre parâmetros de beta oxidação e o desempenho em atletas de 

resistência.  

 

Metodologia 

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, na qual a busca foi 

realizada em três bases de dados (PubMed, Google Acadêmico e Science 

Direct), utilizando as seguintes palavras-chaves combinadas entre si: 

flavonoids, fat metabolism, athletes. Foram incluídos filtros na sistemática da 

busca: ano de publicação entre 2005 – 2015 e pesquisas realizadas com seres 

humanos. No PubMed, foi utilizada a ferramenta “artigos similares” para uma 

busca mais ampla. 
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Tabela 1. Número de artigos no processo de busca 

Banco de 

dados 

Total Duplicados Excluídos Avaliados Selecionados 

PubMed 216   - 214 3 2 

Google 

Acadêmico 

2870 11 2867 3 3 

Science 

Direct 

111 0 111 1 0 

 

Por meio dessa busca, foram selecionados 5 artigos. Eles seguem os 

seguintes critérios de inclusão: são artigos experimentais, publicados nos 

últimos 10 anos, realizados com humanos, amostra composta por atletas de 

exercícios de resistência e que fornecem alimentos que contém flavonoides 

(catequinas e/ou quercetina). Logo, os critérios de exclusão foram artigos que 

não sejam experimentais, realizados com animais, in vitro ou com pessoas não 

atletas de exercícios de resistência e que não incluíam alimentos que contém 

catequinas e/ou quercetina. Artigos duplicados foram excluídos da busca. 

 

Resultados 

 As tabelas a seguir apresentam as características dos estudos captados 

e as características das amostras dos artigos (Tabela 2), os protocolos de 

suplementação e exercício (Tabela 3) e os marcadores do metabolismo de 

lipídeos analisados e resultados encontrados (Tabela 4). 
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Tabela 2. Características dos estudos e da amostra 

Autor/ano de 

publicação 

Desenho experimental Duração 

(dias) 

N 

amostral 

Gênero Idade 

(anos) 

Peso (kg) Modalidade VO2máx 

(ml/kg/min) 

Tsai, et al. 

2005 

 

EC randomizado 

 

30 22 Masculino 18 72,4±10,2 Rugby - 

Holden, 

MacRae & 

Mefferd, 2006 

 

EC Crossover e Duplo-

cego 

 

42 12 Masculino - 70,7±7,3 Ciclismo 46±0,7 

Eichenberger, 

Colombani & 

Mettler, 2009 

 

EC Crossover e Duplo-

cego 

 

63 10 Masculino 27±4,3 77,6 ± 8,3 Ciclismo 55±5,6 

Dean, Brakhuis 

& Paton, 2009 

 

EC Randomizado, 

Crossover e Duplo-cego 

18 10 

 

Masculino 36±6,1 81,7 ± 7,7 

 

Ciclismo 52±6,1 

Eichenberger, 

et. al 2010 

EC Crossover e Duplo-

cego 

63 9 Masculino 32±2,1 74,3 ± 2,1 Ciclismo 58±2,1 

EC: Ensaio Clínico. 



10 
 

Tabela 3. Protocolos de suplementação e exercício 

Autor/ano de 

publicação 

Protocolo de suplementação Protocolo de exercício 

Tsai, et al. 2005 3 chás por dia (134,5mg de polifenóis) ou 3 copos de água 

(placebo) 

Corrida em esteira de 6 km/h a 14 km/h 

até a exaustão 

 

Holden, MacRae & 

Mefferd, 2006 

300 ml de coquetel com quercetina (300mg de extrato de 

chá verde e 300mg de quercetina) ou sem quercetina 

(300mg de extrato de chá verde) no desjejum e no lanche da 

tarde ou jantar 

 

Ciclismo em bicicleta ergométrica com 10 

minutos de aquecimento e 30km  contra-

relógio 

  

Eichenberger, 

Colombani & Mettler, 

2009 

Uma cápsula (159mg de catequinas e 28 mg de cafeína) 

uma hora antes do exercício 

 

Ciclismo em bicicleta ergométrica com 

aquecimento a 90W por 5 minutos, 95W 

por 3 minutos e aumento de 35W a cada 

3 minutos até a exaustão 

 

Dean, Brakhuis & 

Paton, 2009 

Uma cápsula de placebo (270mg glicose), cafeína (3mg/kg 

P) ou extrato de chá verde (270mg com 90% ECGC) uma 

hora antes do exercício. Ingestão de 2 cápsulas no 6º dia de 

suplementação. 

60 minutos de ciclismo em bicicleta 

ergométrica a 60% VO2máx e 40km 

contra-relógio 
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Eichenberger, et. al 

2010 

Bebida contendo o extrato de chá verde (159mg catequinas) 

ou o placebo uma hora antes do exercício 

Ciclismo em bicicleta ergométrica a 50% 

do VO2máx por 2 horas e 30 minutos 

contra-relógio 

 

Tabela 4. Marcadores do metabolismo de lipídeos analisados e resultados  

Autor/ano de publicação Marcadores analisados/valores Resultados 

Tsai, et al. 2005 Colesterol, HDL-C e LDL-C S e C: ↑ colesterol 

Holden, MacRae & Mefferd, 2006 Oxidação de lipídeos (g/min) aos 8, 18 e 23 km 

 

N.S. 

Eichenberger, Colombani & 

Mettler, 2009 

HDL-C, LDL-C, TAG, colesterol total, LDL-c oxd., AGL, BHB S e C: ↑ HDL-c 

Dean, Brakhuis & Paton, 2009 Oxidação de lipídeos (g/L O2) aos 25-35 min e 50-60min. N.S. 

Eichenberger, et. al 2010 HDL, LDL, TAG, colesterol total, LDL-c oxd., AGL, BHB. N.S. 

AGL: ácidos graxos livres; BHB: beta-3-hidroxibutirato; HDL-C: colesterol HDL; LDL-C: colesterol LDL; LDL-C oxd.: colesterol 

oxidado do LDL; TAG: triacilglicerol. 

S: Grupo suplementação. C: Grupo controle.  

N.S.: Não significativo.
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Discussão 

O treinamento de resistência é um tipo de exercício físico que melhora a 

capacidade do organismo em oxidar ácidos graxos e aumenta a proporção da 

utilização de gordura corporal durante a realização desse exercício (ICHINOSE 

et. al, 2011 apud HURLEY et. al, 1986; COGGAN et. al, 1990; MARTIN et. al, 

1993; JEUKENDRUP et. al, 1998; CARTER et. al, 2001). Isso ocorre pelas 

adaptações proporcionadas pelo exercício: biogênese mitocondrial, aumento 

do recrutamento de capilares sanguíneos e fibras musculares e elevação da 

atividade das enzimas lipolíticas. (BONIFÁCIO & CÉSAR, 2005). Dessa forma, 

além de poupar glicogênio, os lipídeos fornecem quantidade maior de ATP, se 

comparado com a glicose, fornecendo um aporte energético adequado e 

constante para esse tipo de exercício, caracterizado por ser de longa duração e 

com intensidade baixa a moderada. 

Atletas são indivíduos extremamente focados em seu desempenho e, 

muitas vezes, utilizam a alimentação e nutrição para ajudá-los a atingir seus 

objetivos. Uma estratégia seria aumentar o uso da gordura corporal para esta 

ser a principal fonte de ATP, pois, além de poupar glicogênio, evitando fadiga 

muscular e/ou hipoglicemia, os ácidos graxos fornecem maior quantidade de 

energia, se comparados com a glicose (MCARDLE, 2010; HODGSON et. al, 

2013). 

A estratégia utilizada pelos estudos captados nessa revisão foi a 

utilização de catequinas ou quercetina devido aos seus mecanismos de ação 

conhecidos na estimulação das vias do metabolismo energéticos dos lipídeos. 

As catequinas atuam inibindo a enzima catechol-o-metiltransferase, permitindo 

que haja mais catecolaminas circulantes e, por sua vez, atuam no sistema 

nervoso simpático (SNS), estimulando a lipólise via receptores adrenérgicos e 

potencializando a beta oxidação. Outra forma de atuação é pela inibição da 

enzima ácido graxo sintase, impedindo a produção de malonil-CoA, 

aumentando a ação da carnitina acil transferase I e, consequentemente, o 

transporte de ácidos graxos para a mitocôndria para serem oxidados. Já a 

quercetina, apesar de ainda não ter mecanismos de ação muito claros, diz-se 

estimular a biogênese mitocondrial, aumentando a oxidação de lipídeos 

(EICHENBERGER et. al, 2009; NIEMAN, 2010; HODGSON et. al, 2013). 
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Considerando essas informações, estudos foram captados para analisar 

esses possíveis efeitos das catequinas e da quercetina no metabolismo de 

lipídeos em atletas. Todos os artigos possuem características semelhantes 

quanto à amostra e ao protocolo de exercício. As diferenças foram o tempo de 

duração dos estudos, que variam de 18 a 63 dias, e a forma como o tratamento 

foi administrado: Eichenberger, Colombani & Mettler (2009) e Eichenberger et. 

al (2010) desenvolveram períodos de suplementação separados por intervalos 

sem suplementação (washout); já Dean, Brakhuis & Paton (2009) ofereceram a 

suplementação apenas em momento próximo ao treino; e Tsai et. al (2005) e 

Holden, MacRae & Mefferd (2006)  distribuíram a suplementação ao longo do 

dia. Em todos os artigos, o tratamento foi administrado de forma crônica 

(durante semanas). 

Os resultados dos estudos analisados indicaram que a ingestão de 

bebidas que contenham catequinas / quercetina por atletas não é eficaz no 

aumento da capacidade oxidativa de lipídeos e na melhora do desempenho 

físico. As diferenças significativas encontradas foram no aumento dos níveis de 

colesterol total e de HDL nos estudos de Tsai et. al (2005) e Eichenberger et. 

al. (2009), respectivamente. Isso ocorre porque o próprio exercício é capaz de 

causar esses efeitos, modulando o metabolismo lipídico.  

O exercício físico aumenta a atividade da lecitina-colesterol-acil-

transferase (LCAT), elevando a captação periférica de colesterol livre. Além 

disso, há também o aumento da atividade da enzima de transferência de éster 

de colesterol (CETP), atuando nas reações de conversão de VLDL em HDL e 

de HDL3 em HDL2, sendo esta a etapa na qual ocorre a transformação e 

incorporação de colesterol livre em colesterol éster no HDL. Dessa forma, por 

causa da atividade elevada de LCAT e à diminuição da atividade da lipase 

hepática, efeito também observado no exercício físico, a HDL2 mantém-se em 

níveis mais elevados. Consequentemente, o colesterol total é observado em 

níveis igualmente elevados, já que o HDL2 possui mais colesterol éster. Porém, 

isso se observa apenas em indivíduos com prática frequente de exercício 

físico, como os atletas.  (PRADO & DANTAS, 2002; ZANELLA, SOUZA & 

GODOY, 2007; HERNÁNDEZ-TORRES et. al, 2009). No entanto, o estudo de 

Tsai et. al (2005) mostra elevação significativa no colesterol total, enquanto o 

HDL se eleva, mas de forma não significativa. Logo, esse é um resultado 
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inesperado, já que a elevação do colesterol total deveria acompanhar o 

aumento de HDL, assim como Hernández-Torres et. al (2009) demonstram em 

seu estudo com atletas de resistência, onde relatam que há aumento do fluxo 

de colesterol para o HDL e por isso os níveis desses dois marcadores 

aumentaram. 

Dessa forma, atletas de modalidades de resistência possuem o 

metabolismo extremamente condicionado para gerar energia por meio da 

oxidação de lipídeos, além de obter efeitos benéficos no perfil lipídico, tendo a 

ingestão desses compostos um impacto neutro quanto ao estímulo à beta-

oxidação e melhora do desempenho, talvez em função do alto grau de 

treinamento que os atletas já apresentavam. 

Estudos com animais (MURASE et. al, 2005; MURASE et. al, 2006) e 

com indivíduos não treinados saudáveis (VENABLES et. al, 2008; DAVIS et. al, 

2009; ICHINOSE et. al, 2011; HODGSON et. al, 2013), mostram resultados 

diferentes, indicando efeito significativo após a ingestão de catequinas ou 

quercetina. Seus resultados evidenciam que, além de aumentar a capacidade 

de oxidação de gordura, a ingestão desses compostos aumenta o desempenho 

em exercícios de resistência (ciclismo e corrida), quando comparado com o 

grupo controle que não recebeu os tratamentos com flavonoides. Mas, 

diferente dos estudos revisados, os sujeitos não treinavam frequentemente. 

Logo, o efeito no metabolismo lipídico é melhor observado em indivíduos não 

treinados exatamente por não possuírem a mesma eficiência em oxidar 

gorduras quanto aos treinados. Nesses organismos, como Nieman (2010) 

relata, os flavonoides podem funcionar como um mimético de exercício no 

metabolismo humano. Assim, esses efeitos podem ser mais evidentes no 

organismo e no desempenho de resistência de indivíduos destreinados, 

comparando com indivíduos treinados. 

Outro fator importante a ser considerado é a dose do tratamento 

aplicada aos atletas. Enquanto os estudos revisados têm característica de 

oferecer doses de no máximo 243mg de catequinas e 300mg de quercetina, os 

estudos em indivíduos saudáveis não treinados (ICHINOSE et. al, 2011; 

HODGSON et. al, 2013; VENABLES et. al, 2008; DAVIS et. al, 2009) 

ofereceram doses maiores de catequinas e quercetina (572,8mg 560mg e 

366mg de catequinas por dose e 500mg de quercetina por dose, 
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respectivamente) o que pode indicar que talvez seria necessária a oferta de 

doses maiores aos atletas.  

O tempo de suplementação parece não interferir nos resultados. Murase 

et. al (2005, 2006) mostram que o aumento da beta oxidação no músculo de 

ratos após o exercício ocorre durante ingestão crônica (10 semanas) de GTE. 

Em humanos saudáveis, Ichinose et. al (2011) mostraram o mesmo efeito da 

ingestão crônica combinada com exercício físico de resistência. Já Davis et. al. 

(2009) e Venables et. al. (2008) trabalharam com ingestões agudas, de 1 dia a 

7 dias de suplementação, indicando também resultados significativos em 

relação ao aumento da beta oxidação. Logo, seja de forma crônica ou aguda, a 

ingestão de catequinas e quercetina pode produzir algum efeito no 

metabolismo de lipídeos quanto à oxidação. Sendo assim, parece que a maior 

influência não é exercida pela duração da ingestão, mas sim pela dose do 

tratamento oferecido. 

Eichenberger et. al. (2009), ao compararem seu trabalho feito com 

atletas que seguiam sua dieta habitual com pesquisas realizadas com não 

atletas que ficavam em jejum antes da aplicação do protocolo do estudo, 

ressaltam que nutrição, saúde e estado de treinamento dos sujeitos, além da 

dosagem e tempo de suplementação, podem confundir a eficácia de desses 

compostos bioativos. Além disso, evidencia também que essa dose 

relativamente mais baixa não expõe o organismo aos flavonóides por mais de 

24 horas e assim os efeitos não são observados. Dessa forma, antes de 

oferecer determinada dose por determinado tempo, é importante conhecer as 

condições sob as quais o indivíduo se encontra para ajustar tempo e ingestão a 

fim de saber se a suplementação é realmente necessária e se esta será eficaz 

na melhora da beta-oxidação e desempenho físico.  

 

Conclusão 

Portanto, de acordo com a revisão feita nesse trabalho, as catequinas e 

a quercetina não têm efeitos significativos sobre o metabolismo de lipídeos de 

atletas de resistência. Assim, pesquisas adicionais com atletas e não atletas 

precisam ser feitas para verificar os reais efeitos da suplementação e não 

apenas do exercício. Além disso, demais pesquisas são necessárias para 

definir melhor a dose e o tempo de suplementação para esse grupo específico 
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alcançar benefícios, atingindo o objetivo de aumento da beta-oxidação e 

consequente aumento do desempenho que as catequinas e a quercetina 

podem proporcionar. 
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