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Após seis semanas de consumo do MicrobiomeX®, os participantes sentiram-se mais saudáveis (1,62), menos restritos 
devido aos problemas de saúde (2,78) e melhora da saúde intestinal (1,93). Além disso, eles sentiram-se mais vigorosos 
(1,88) e enérgicos (1,81), menos exaustos (4,75) e menos cansados (4,81) durante o dia.

No total, 15 indivíduos que participaram regularmente de competições de triátlon foram convidados participar neste 
estudo aberto. 
O estudo envolveu seis semanas de consumo de MicrobiomeX® (dois cápsulas / dia, contendo cada 250mg de 
MicrobiomeX®) e questionários referentes à bem-estar (A Escala de Sintomas Gastrointestinais - forma resumida) e 
saúde geral (SF-6-Survey). 

Conclusão: Os participantes sentiram-se mais enérgicos e mais ativos, ao mesmo tempo que se sentiram menos 
exaustos e cansado após 6 semanas de consumo de MicrobiomeX®. Além disso, foi relatado uma melhora da saúde 
intestinal dos atletas.
A maioria dos participantes queria comprar o MicrobiomeX® após o estudo e o recomendaria a outros atletas como um 
produto de nutrição esportiva que melhora a saúde intestinal.

Os problemas gastrointestinais são muito comuns em atletas de triátlon, resultando em baixo desempenho e redução 
da recuperação após atividade física. 
Estudos anteriores mostraram que 30-90% dos atletas de resistência sofrem de problemas gastrointestinais relacionados 
à atividade física. Embora os problemas gastrointestinais não sejam apenas induzidos pelo exercício, o exercício pode 
afetar a motilidade, função da barreira intestinal e absorção.
Um dos principais contribuintes do exercício relacionado a problemas gastrointestinais é a redução do fluxo sanguíneo 
mesentérico durante atividade física de alto nível, resultando em função prejudicada da barreira intestinal. O estresse 
físico induz a inflamação, levando a problemas gastrointestinais. Flavonóides cítricos são conhecidos por sua 
capacidade antioxidante e sua capacidade de suprimir inflamação.
Hesperidina e naringina são dois flavonóides importantes de frutas cítricas e estudos mostraram sua capacidade 
antiinflamatória e antioxidante. 
A BioActor desenvolveu um novo produto, padronizado para as formas mais ativas destes polifenóis cítricos, Hesperidin 
2S e Naringin, daqui em diante referido como Microbiomex®. 
Um estudo clínico anterior em indivíduos com sobrepeso mostrou redução dos níveis fecais de calprotectina e um 
aumento significativo dos níveis de butirato.

Os objetivos deste estudo foram investigar se houve alguma alteração no desempenho do exercício, saúde intestinal 
e bem-estar em atletas treinados após o consumo de MicrobiomeX®. Além disso, foi avaliado a intenção de compra e 
indicação do Microbiomex pelos atletas estudados.
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PROBLEMAS GASTROINTESTINAIS EM ATLETAS ALTAMENTE TREINADO

CORRELAÇÃO ENTRE PROBLEMAS GASTROINTESTINAIS E INFLAMAÇÃO

FLAVONOIDES CÍTRICOS COMO POSSÍVEIS MEDIADORES ANTI- INFLAMATÓRIOS

Problemas gastrointestinais são muito comuns em atletas de endurance, resultando em desempenho insuficiente 
durante os exercícios de resistência. 
Estudos anteriores mostraram que 30-90% dos atletas de endurance sofrem problemas gastrointestinais relacionadas 
à atividade física (1). Jeukendrup et al. relataram que 43% triatletas tiveram sérias reclamações gastrointestinais, 7% 
desses triatletas tiveram que deixar a concorrência devido à gravidade das queixas.
Os sintomas dos distúrbios gastrointestinais incluem vômito, náusea, angina abdominal e diarréia (2, 3). As reclamações 
resultaram baixo desempenho e redução da recuperação após atividade física. 
O efeito da atividade física intensiva sobre a função gastrointestinal tem sido estudado extensivamente, relatando 
que o exercício pode afetar a motilidade, a função de barreira intestinal e a absorção (2). Muitas funções do trato 
gastrointestinal não são afetadas no exercício de baixa intensidade, mas se torna progressivamente mais afetada em 
intensidades mais altas (3). 
Um dos principais contribuintes do exercício relacionado aos problemas gastrointestinais é a redução do fluxo 
sanguíneo mesentérico durante a atividade física de alto nível. A redução da perfusão esplâncnica pode levar a uma 
função prejudicada da barreira intestinal, no entanto mais pesquisas são necessárias para ligar evidências recentes à 
prevalência de sintomas gastrointestinais (4, 5). 

Problemas gastrointestinais em atletas são causados por inflamação, que é induzida por estresse físico (8). Os 
flavonoides são uma classe de metabólitos vegetais e são conhecidos por sua capacidade antioxidante e função de 
suprimir a inflamação (9). 
Durante a inflamação, os macrófagos ativados e as células musculares intestinais lisas produzem uma grande 
quantidade de citocinas pró-inflamatórias, incluindo NO, tumor fator de necrose tumoral (TNF-α) e interleucina-1β
(10). O fator de transcrição NF-kβ desempenha um papel crucial no processo de inflamação;
A regulação positiva de NF-kβ está diretamente associada a uma regulação genes inflamatórios iNOS e COX-2 em 
macrófagos (11). Além disso, estudos evidenciaram que  as espécies de oxigênio (ROS) e RONS desempenham um 
papel no processo inflamatório, pois causam danos irreversíveis aos componentes celulares, como lipídeos, proteínas 
e DNA (12). 

Uma revisão de Teresa et al. mostrou que os flavonoides podem ser usados como um tratamento para os seres 
humanos que sofrem da doença intestinal (DII), funcionando tão eficazmente quanto os medicamentos prescritos para 
o tratamento da DII (13). 
Hesperidina e naringina são dois grupos flavonoides, encontrados em frutas cítricas. Hesperidina dietética é hidrolisada 
a hesperetina, uma forma aglicona da hesperidina, pela microflora intestinal (14). 
Estudos anteriores mostraram que hesperidina e hesperetina possuem atividade anti-inflamatória e antioxidante e são 
capazes de inibir Expressão de iNOS e COX-2 em macrófagos (15). 
A atividade antioxidante da hesperidina e hesperetina incluem eliminação de ânion superóxido e efeito de quelação 
de metal (16). 
Naringin também possui capacidades anti-inflamatória antioxidantes; diminui a concentração de TNF-α e suprime o 
NF-kβ expressão, elimina os radicais superóxido e hidroxila e preserva a função mitocondrial (17, 18).
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O primeiro objetivo deste estudo foi observar mudanças no desempenho do exercício e quaisquer melhorias na saúde 
intestinal e bem-estar de atletas treinados após o consumo de MicrobiomeX®. 
A hipotese foi que atletas que sofrem de problemas gastrointestinais relacionados ao exercício fossem apresentar 
redução desses problemas após o consumo de MicrobiomeX® e, assim, melhorar o desempenho do exercício e o bem-
estar. 

Participantes com idade inferior a 18 anos e participantes alérgicos a qualquer ingrediente presente no Microbiomex® 
(laranja ou extrato de toranja) foram excluídos.
 Eles também foram excluídos se não atingissem pelo menos dez horas de treinamento por semana, estivessem grávidas 
ou apresentam doenças graves. 

Um questionário, utilizando um conjunto de métodos qualitativos e quantitativos, foi aplicado para obter e processar 
informações sobre a percepção de atletas em relação ao MicrobiomeX®.
No total, 15 atletas de triathlon foram convidados a participar no estudo aberto do MicrobiomeX® (60% homens e 40% 
mulheres). 
Os atletas realizaram esportes de resistência durante 10 horas por semana, principalmente triátlon.
O estudo envolveu seis semanas de consumo de MicrobiomeX® (duas cápsulas / dia, contendo no total 500 mg 
MicrobiomeX®) e foram solicitados a preencher um questionário no início do estudo e após seis semanas de consumo 
de MicrobiomeX®. No final do período de consumo, os participantes também foram convidados a preencher um 
relatório de experiência de consumidor. 
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PRODUTO DE ESTUDO

MicrobiomeX® é o produto usado neste estudo aberto. Consiste em dois tipos de subclasse de flavonoides de citrus, 
presentes em sucos de frutas cítricas preparados na hora, e que são ainda mais abundantes nas cascas destes últimos. 
Os flavonoides dos citrus atingem o cólon intacto, onde são desglicosilados pelas microbiotas para produzir os 
metabólitos ativos. A partir daqui estas agliconas são absorvidas e entram na circulação ou podem ser degradados 
posteriormente em ácido hidroferrúlico, ácido 4-hidroxifenilacético, isómero de ácido e ácido hidroferrulico. 
MicrobiomeX® é uma mistura de dois extratos cítricos contendo uma alta concentração da forma mais ativa de 
flavonóides Hesperidin 2S e Naringin.
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Este questionário centrou-se nos problemas gastrointestinais dos participantes, dando uma boa visão sobre como e 
onde os problemas ocorrem. Junto a isso, dá uma  imagem clara da gravidade dos problemas gastrointestinais.
O participante poderia responder à pergunta dando uma indicação sobre quão grave seria esse problema, classificando 
de 1 = não presente, 7 = muito grave (escala de sete pontos). 

Este questionário investigou a percepção da saúde dos participantes e se estes problemas de saúde atrapalham a vida 
cotidiana e as tarefas dos participantes.
Primeiro, o participante relatou como sentia seu estado de saúde naquele momento comparado a um ano atrás (escala 
de cinco pontos 1 = muito boa, 5 = muito ruim). Em seguida, algumas informações foram coletadas sobre como as 
queixas de saúde dos participantes afetam sua vida diária e quão severas são as queixas (escala de três pontos, 1 = 
muito limitada pelos problemas, 3 = não limitada pelos problemas).

Para o processamento dos dados estatísticos deste estudo, o so�ware estatístico SPSS (SPSS for Windows, versão 24, 
SPSS inc, Chicago, Illinois, USA) foi utilizado.
O IMC foi calculado utilizando o comprimento e peso. Para identificar as diferenças entre os grupos conforme suas 
próprias avaliações de saúde, tabulações foram usadas para variáveis categóricas e ANOVAs foram usadas para dados 
contínuos e variáveis ordinárias.
Comparações post-hoc foram feitas de acordo com o método de Tukey HSD. Para testar as diferenças nos escores 
gastrointestinais e vitalidade foi utilizado um teste t pareado.
 A significância estatística foi assumida em um valor p de 0,05 ou diferente quando a correção de Bonferroni foi aplicada.

A população total do estudo que consumiu MicrobiomeX® consistiu em 15 participantes (60% homens e 40% mulheres). 
Os atletas realizaram esportes de resistência durante 10 horas por semana, principalmente triátlon.
 Antes do consumo de MicrobiomeX®, os participantes completaram dois questionários relacionados as suas percepções 
de saúde e saúde intestinal.
A percepção de saúde média dos participantes foi de 2,31 (1 = muito bom, 5 = muito ruim), que é considerado bom. 
A restrição de saúde, que descreveu o quanto está restrita a vida cotidiana devido à saúde, pontuou 2,55 que é 
considerado bom também (1 = muito restrito, 3 = não restrito a todos). 
Os participantes tiveram uma boa saúde intestinal antes do consumo de MicrobiomeX®, com uma pontuação de 
3,29 (1 = sem queixas, 7 = queixas graves). Em geral, os participantes sentiram-se vigorosos (2,81) e tinham energia 
suficiente (2,56). Alguns participantes sentiram-se exaustos (4,00) ou cansados (3,75) (1 = todo os tempo, 6 = nem um 
único momento). 
Em resumo, após seis semanas de consumo do MicrobiomeX®, os participantes sentiram-se mais saudáveis (1.62), 
menos restritos devido ao seus probelmas de saúde (2,78) e com melhora da saúde intestinal (1,93). Além disso, eles 
sentiram-se mais vigorosos (1,88) e enérgicos (1,81), menos exaustos (4,75) e cansados (4,81) durante o dia (Figura 1 e 
Figura 2).

QUESTIONÁRIOS PARA A SAÚDE INTESTINAL E BEM-ESTAR GERAL

1) A escala de sintomas gastrointestinais de forma abreviada

2) Pesquisa SF-6

Análise estatística

Consumo de MicrobiomeX®

RESULTADOS
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Antes

Percepção
de saúde

1= Muito bom
5= Muito ruim

Figura 1. Os escores de saúde dos participantes antes e depois de seis semanas de consumo de MicrobiomeX®.

1= Muito restrita
3= Não restrita

1= Sem problemas
7= Problemas graves

Depois

***

***

*

Restrição
de saúde

Problemas
Gastrointestinais
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Figura 2. Os escores de saúde dos participantes antes e depois de seis semanas de consumo de MicrobiomeX®.

Tabela 1. Experiência do consumidor depois de seis semanas de consumo de MicrobiomeX®.

Antes

1= O tempo todo
6= Em nenhum momento

Depois

  

***

* *

*

Vigor Energia Exaustão Cansaço

Além disso, após as seis semanas de suplementação com MicrobiomeX®, os participantes foram solicitados a preencher 
uma pesquisa sobre a experiência como consumidor do produto. 
O aspecto mais forte de MicrobiomeX® foi sua facilidade de uso, com 100% dos participantes concordando com isso. 
No total, 87% dos participantes ficaram satisfeitos após o uso do MicrobiomeX® e ficaram convencidos da melhora da 
saúde intestinal. 
Os atletas (40%) sentiram-se mais aptos após o uso do MicrobiomeX®, e 27% notaram melhora no desempenho 
esportivo (Tabela 1).
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Após seis semanas de consumo do MicrobiomeX®, a autopercepção da saúde melhorou e a restrição devido a problemas 
de saúde diminui.
Houve uma melhora da saúde intestinal, pois os participantes apresentarem menos problemas gastrointestinais e se 
sentiram mais vigorosos e enérgicos, e menos exaustos e cansados.
Esses resultados refletem a teoria de que o MicrobiomeX® melhora a saúde intestinal. Como mencionado, atletas 
treinados que praticam esportes de resistência, tendem a ter problemas gastrointestinais que podem resultar em 
desempenho negativo durante o exercício.
Ao consumir MicrobiomeX®, a barreira intestinal do atleta de triátlon melhorou, o que resultou em uma redução 
da inflamação do intestino. Assim, a recuperação após o exercício será melhorada, gerando resultados de melhor  
desempenho esportivo. 
Devido a um bem-estar digestivo melhorado, os atletas se sentirão mais em forma e energéticos e, portanto, menos 
exaustos e cansados (36). 
O MicrobiomeX® foi classificado como de fácil utilização, já que as cápsulas eram fáceis de consumir. A maioria dos os 
participantes queriam comprar o produto depois (87%). Além disso, eles recomendariam para outras pessoas.

Conforme as hipóteses, os participantes cuja saúde intestinal melhorou se sentiram mais saudáveis e menos restritos 
em suas atividades diárias devido a um melhor estado de saúde. MicrobiomeX® é recomendado por atletas como um 
produto de nutrição esportiva que melhora a saúde intestinal com benefícios positivos de desempenho.
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