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ARTIGO CIENTÍFICO 

QUALIS (Nutrição) 

B2 



OBJETIVOS 

Verificar a influencia da suplementação de vitaminas 

antioxidantes na dieta de mulheres idosas que praticam 

exercícios físicos regulares, sobre o estresse oxidativo, 

indicadores da saúde física e risco de enfermidades 

cardiovasculares (ECV) 



INTRODUÇÃO 

• Envelhecimento                mudanças na atividade das 

células, tecidos e órgãos   +  redução da eficácia de um 

conjunto de processos fisiológicos 

                                         

 

                                        - Redução da defesa antioxidante 

• Envelhecimento 

                                        - Excesso de radicais livres 



MÉTODOS 
 Mulheres 

 Com idade entre 60 e 80 anos 

 Participantes de um programa de atividades físicas durante 58 semanas 

 Com frequência de 3x/semana e duração de 50 a 55 minutos cada sessão 

GRUPO SUPLEMENTADO (n = 36) GRUPO CONTROLE (n = 32) 

 Suplementado diariamente 

 330 ml 

 Bebida funcional 

antioxidante 

 FuncionaTM 

 Ingeriu água 



VARIÁVEIS ANALISADAS 

INDICADORES DO ESTRESSE 

OXIDATIVO 

CONCENTRAÇÕES PLASMÁTICAS DE: 

- GSH 

-GSSG 

- GSH/GSSG 

-DANO OXIDATIVO EM LIPÍDEOS 

-DANO OXIDATIVO EM PROTEÍNAS 

CONDIÇÕES FÍSICAS E 

CARDIOVASCULARES 

-PESO 

 

- ALTURA 

 

- IMC 

 

- PRESSÃO ARTERIAL 



RESULTADOS 

GRUPO CONTROLE (n = 32) 

 AUMENTO DO ESTRESSE 

OXIDATIVO 

 

 REDUÇÃO DA PRESSÃO 

ARTERIAL 

 

 REDUÇÃO DOS VALORES DE 

INDICADORES DE DCV 
 

GRUPO SUPLEMENTADO (n = 36) 

 REDUÇÃO DO ESTRESSE 

OXIDATIVO 

 

 INCREMENTO DOS 

GANHOS 

CARDIOVASCULARES 



CONCLUSÃO 



ANÁLISE CRÍTICA 



PERIÓDICO 

• Rev Bras Med Esporte (RBME) 

• FI (2012): 0.3049   /  Fator H: 4 

• Ano de 2012: 6 fascículos e 81 artigos: 13,5 

• Órgão oficial da SBME e representa o principal veículo de 

divulgação da produção científica nas áreas da ME e das 

CE em nosso país 

• Indexada: ISI, SciELO, SIBRADID, SCOPUS, Index 

Copernicus, EMBASE, Physical Education Index, LILACS, 

Sportdiscus 

 



AUTORIA 

• 8 autores 

• Trabalho da UFSCAR + Universidade de 

Salamanca (Espanha) + Grupo Leche Pascual 

(Espanha) 

•  Grupo Leche Pascual: tem como principal 

atividade a produção de leite e derivados, iogurtes, 

sucos, agua mineral, bebidas de soja, alimentos 

funcionais 



TÍTULO 

• Não é pertinente, preciso nem conciso 

• Especifica material da pesquisa 

• Contém 4 dos 5 descritores 

• Descritor: saúde cardiovascular??? 

• Sugestão:  

    Efeito da ingestão de antioxidantes sobre o 
estresse oxidativo e marcadores de saúde 
cardiovascular em mulheres idosas praticantes de 
atividade física 

Nota: 1,0  



RESUMO 

• Periódico: “resumo em português com 300 palavras, 
estruturado com introdução e objetivo, métodos, 
resultados e conclusão; três a cinco palavras-chave, 
que não constem no título do artigo” 

• Não contem introdução/justificativa 

• As palavras-chave estão no título 

• Contém um descritor que não está englobado no título 

• Auto-explicativo 

• Usa abreviaturas necessárias 
 

Nota: 1,0 



INTRODUÇÃO 

• Apresenta o problema e revisa, em partes, o 

assunto de forma lógica e sintética, mas não 

cronológica 

 

• Justifica a pesquisa 

 

• Contém o objetivo (preciso e parcialmente 

adequado) 

Nota: 1,3  



MATERIAL E TIPO DE ESTUDO 

• Material: preciso e conciso  

• Define a amostra do estudo e critérios 

• Não consta tipo e delineamento do estudo 

• Sugestão: experimental controlado não-randomizado  

• Conflito de interesse (bebida oferecida) 

Nota: 1,0 



MÉTODOS 

• Definição clara e precisa de métodos e técnicas / 

com referência – permite réplica 

• Não descreve instrumento e técnica para peso e 

altura 

• Usa siglas sem descrição  

• Duração do estudo: 58 semanas ~ 14 meses (?) 

• AF: 3x/semana – onde? 

 

Nota: 1,3  



RESULTADOS 

• Apresentação compreensível, objetiva e compatível 

com a metodologia 

• Tabelas auto-explicativas 

• Apresenta as medidas de dispersão e os valores de 

significância de diferentes formas 

• São necessárias outras análises para fundamentar 

a conclusão 



RESULTADOS 

• Formatação da tabela 

• Número de casas decimais 

•  Título da Tabela 1 

Nota: 1,0 



DISCUSSÃO 

• Repete resultados 

• Usa termos inadequados  

 

 

 

• Compara com resultado de artigo com faixa etária 
diferente  

• Não fundamenta bem a discussão, usando 
frequentemente termos como: possivelmente, 
provavelmente 

• Não menciona limitações 
Nota: 1,0 



CONCLUSÃO 

• Não responde completamente os objetivos 

(indicadores de saúde física) 

• Apresenta suposições: “pode ser um agente que 

previne o estresse oxidativo” “provavelmente influi na 

redução de DCV” 

• Opiniões: “Sugere-se novos artigos...” 

• Limitações: Duplo cego; novas variáveis 

 

 
Nota:  0,8  



REFERÊNCIAS 

• Pertinentes e relevantes 

• 22 referências, sendo: 

• 19 referências dos últimos 10 anos (5 referências 

dos últimos 5 anos) 

• 3 referências de mais de 10 anos (método 

consagrado) 

 

Nota: 1,5  



AVALIAÇÃO GERAL 

• Redação: 

- Correta / Objetiva / Lógica 

- Pouco clara 

 

• Conteúdo: 

- Consistente 

- Não é coerente (apresenta contradições) 

- Não é coeso (falta link entre as idéias, principalmente 

na introdução) 

Nota: 1,0 



NOTA FINAL  

5,45 


