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RESUMO 

 
DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE BARRA PROTEICA À BASE DE ÁGUA DE 
COCO EM PÓ COMO SUPLEMENTO PARA PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA. 
Nailton José Brandão de Albuquerque Filho. Tese (Doutorado). Programa de Pós 
Graduação Strictu Sensu em Biotecnologia. Orientador: Cristiane Clemente de Mello 
Salgueiro. 
 
Atletas e praticantes de atividades físicas frequentemente consomem suplementos 
proteicos visando alcançar ganhos de massa muscular (hipertrofia) e de força, 
melhorando consequentemente seu desempenho. Para tanto, fazem uso desses 
suplementos durante e/ou após o exercício. No caso de praticante de exercícios 
resistidos, busca-se também uma melhor recuperação pós-treino. Diante dessa 
problemática, o estudo objetivou desenvolver e validar barras proteicas à base de 
água de coco em pó (vegana e whey) como suplemento para praticantes de atividade 
física analisando a eficiência e os efeitos agudos do consumo através de marcadores 
hormonais e de enzimas de lesão muscular pós-treino resistido. Foram avaliados 12 
praticantes de atividade física, com idade entre 20 e 30 anos, do sexo masculino, com 
experiência em exercícios resistido (musculação) há pelo menos dois anos, 
treinassem de três a cinco vezes por semana, com duração mínima de 30 minutos por 
dia. O estudo teve delineamento do tipo cruzado (cross over). Os participantes foram 
divididos em três grupos: BIO2 – Grupo Controle (barra comercial; 11g proteína); ACP 
- moringa – Grupo Tratamento 1 (barra vegana à base de água de coco em pó; 8,22 
g proteína); e ACP-whey – Grupo Tratamento 2 (barra whey à base de água de coco 
em pó; 10,52 g proteína). Foi ingerida uma barra proteica antes do treino e uma após 
o treino. A média de idade dos 12 participantes foi de 23,6 + 3,2 anos, com massa 
corporal de 81,6 + 14,3 kg, estatura de 174,5 + 5,7 cm e IMC de 26,9 + 4,8 kg/m2, 
sendo classificados com sobrepeso. Em média, os participantes do estudo realizavam 
treinamento de força em sua rotina de exercícios a 5,2 + 2,2 anos. Com relação aos 
níveis séricos hormonais, houveram alterações mais relevantes quanto à insulina e à 
testosterona livre com 48 h pós-treino; já os níveis de IGF-1 e testosterona total 
mantiveram-se constantes em todos os momentos de verificação, independentemente 
da barra proteica ingerida. Os marcadores de lesão muscular LDH e CK apresentaram 
alterações mais marcantes apenas com 48 h pós-treino, com níveis séricos menores 
quando da ingestão da ACP-Whey e níveis similares entre a barra comercial e a barra 
vegana ACP-Moringa. Conclui-se que a barra proteica vegana à base de água de coco 
em pó e moringa pode ser considerado equivalente à barra proteica comercial. Já a 
barra proteica ACP-Whey, à base de água de coco em pó e Whey Protein Isolada de 
soro de leite promoveu melhor recuperação pós-treino nos praticantes de atividade 
física resistida. 
 

Palavras-chave: Atletas. Suplemento. Proteína. Água de coco. 



 

 

ABSTRACT 

 
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF PROTEIN BAR BASED ON POWDER OF 
COCONUT WATER AS SUPPLEMENT FOR PRACTICERS OF PHYSICAL 
ACTIVITY. Nailton José Brandão de Albuquerque Filho. Thesis (Ph.D.). Post-graduate 
studies in Biotechnology. Rio Grande do Norte Federal University. Northeast 
Biotechnology Network. Advisor: Cristiane Clemente de Mello Salgueiro. 
 
Athletes and physical activity practitioners frequently consume protein supplements to 
achieve gains in muscle mass (hypertrophy) and strength, thereby improving 
performance. To do so, they make use of supplements during and/or after exercise. In 
the case of practicing resistance exercises, a better post-workout recovery is also 
sought. Faced with this problem, the study aimed to develop and validate protein bars 
based on powdered coconut water (vegan and whey) as a supplement for physical 
activity practitioners by analyzing the efficiency and the intense effects of consumption 
through hormonal markers and injury enzymes muscular resistance training. Twelve 
physical activity practitioners aged 20-30 years were evaluated, with experience in 
resistance exercises (bodybuilding) for at least two years, they were training three to 
five times a week, with a minimum duration of 30 minutes per day. The study was 
cross-over. Participants were divided into three groups: BIO2 - Control Group 
(commercial bar; 11 g protein); ACP-moringa - Group Treatment 1 (vegan bar based 
on powdered coconut water, 8.22 g protein); and ACP-whey - Treatment Group 2 
(whey bar based on powered coconut water, 10.52 g protein). One protein bar was 
ingested before training and another after training. The average age of the 12 
participants was from 23.6 ± 3.2 years, with a body mass of 81.6 ± 14.3 kg, height of 
174.5 ± 5.7 cm and BMI of 26.9 ± 4, 8 kg/m², being classified as overweight. On 
average study participants performed strength training in their exercise routine at 5.2 
± 2.2 years. Regarding the hormonal serum levels, there were more relevant changes 
regarding insulin and free testosterone with 48 h post-training; IGF-1 and total 
testosterone levels remained constant at all times, regardless of the protein ingested. 
The LDH and CK muscle injury markers showed more notable changes only at 48 h 
post-training, with lower serum levels when ACP-Whey intake and similar levels 
between the commercial bar and the ACP-Moringa vegan bar. It is concluded that the 
vegan protein bar based on powered coconut water and moringa (a plant) can be 
considered equivalent to the commercial protein bar. The ACP-Whey protein bar, 
based on powdered coconut water and Whey Protein Isolate, promoted a better post-
workout recovery for those who practiced resisted physical activity. 
 

Keywords: Athletes. Supplement. Protein. Coconut water. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Cada vez mais as pessoas têm se preocupado com sua saúde e bem-estar. 

Nos últimos seis anos, houve um aumento de aproximadamente 18% de adultos que 

praticam atividade física regularmente, sendo o treinamento de força (conhecido 

popularmente como musculação) a segunda modalidade mais realizada entre esse 

público; ficando atrás apenas da caminhada; onde o principal objetivo é o aumento da 

massa magra, a hipertrofia (MIELKE et al., 2015). 

Aumentos na massa do músculo esquelético podem ser alcançados 

através de programas de exercício físico, chamados treinamento de força ou 

treinamento resistido, compostos por exercícios contra resistência, que é um potente 

estimulador de síntese proteica muscular (SPM), especialmente das proteínas 

miofibrilares actina e miosina (TANG et al., 2008; YARASHESKI; ZACHWIEJA; BIER, 

1993). Sessões de treinamento físicas compostos de exercícios resistidos induzem 

períodos cumulativos de balanço de proteína líquida positiva (Aumento da massa 

muscular) o que exige que a taxa de SPM exceda a taxa de degradação de proteína 

muscular (DPM). 

Essas adaptações ocorrem pelo fato do tecido muscular ser altamente 

plástico e conseguir lidar com o aumento das demandas locomotoras e metabólicas 

decorrentes do exercício. Entretanto, adaptações ao exercício em termos de alteração 

da fisiologia muscular e performance melhorada variam primorosamente de acordo 

com as atividades impostas (ex.: força, endurance, potência) e pela composição 

genética que designa o seu padrão de resposta a esses estímulos (TIMMONS, 2011). 

O aumento da força e do volume de massa muscular ou aumento de área 

transversa ocorrem em resposta ao ajuste na sobrecarga de treinamento de força, 

proporcionando alterações fisiológicas e estruturais da arquitetura muscular. Dois 

fatores determinam o aumento de força: fatores neurais, que ocorrem em indivíduos 

destreinados ou inexperientes e ainda que acontecem durante as primeiras semanas 

de treinamento; e fatores musculares que ocorrem devido ao aumento do volume 

muscular e pela área de secção transversa, chamada hipertrofia muscular (GABRIEL; 

KAMEN; FROST, 2006; KRAEMER; RATAMESS, 2004). 

Para alcançar e acelerar os ganhos na massa muscular e na força para 

melhorar o desempenho, suplementos de proteína são frequentemente consumidos 

por atletas e indivíduos recreacionalmente ativos por acreditarem que a combinação 
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do consumo de suplementos de proteínas durante e/ou após o exercício irá promover 

ganhos de massa magra (LIEBERMAN et al., 2010), resultando em desempenho físico 

melhorado (ERDMAN et al., 2007). Além do aumento da massa magra e melhora na 

performance, praticantes de exercícios resistidos que fazem uso de suplementos de 

proteína apontam a recuperação das sessões de treinamento como razões para seu 

uso (PASIAKOS; MONTAIN; YOUNG, 2013). 

Dentre os suplementos nutricionais, os proteicos estão entre os mais 

consumidos. Em estudo realizado com praticantes de atividade física de academias 

da cidade de Porto Alegre – RS que entrevistou 316 indivíduos, 38,9% tomam ou já 

tomaram suplementos proteicos, sendo o consumo predominantemente realizado por 

homens (FAYH et al., 2013). Outra pesquisa mais recente, realizada na cidade de 

João Pessoa - PB analisou a prevalência de recursos ergogênicos (esteroides 

anabolizantes e suplementos alimentares) em 510 praticantes de musculação, 

apresentando um maior consumo de suplementos proteicos por parte dessa 

população, composta majoritariamente pelo sexo masculino (NOGUEIRA et al., 2015), 

corroborando com os achados do estudo anterior. 

Em relação às fontes proteicas, podem ser de origem animal ou vegetal. 

Sua qualidade nutricional está relacionada com fatores determinantes como 

composição, digestibilidade, absorção, biodisponibilidade de aminoácidos essenciais 

e de nitrogênio total (DE OLIVEIRA; BRAVO; TONIAL, 2012; MACHADO et al., 2008). 

Um dos fatores importantes a ser levado em consideração ao se planejar uma dieta 

vegana é que a digestibilidade da proteína de origem vegetal parece ser nitidamente 

menor do que de animal (KNISKERN; JOHNSTON, 2011). 

Apesar dessa característica discrepante, o consumo de produtos de origem 

vegetal tem crescido e sua visibilidade aumentada devido à proliferação das mídias 

sociais como um meio de compartilhar informações, experiências e discutir opiniões 

(TELEGRAPH, 2016). Alguns atletas adotaram uma dieta vegetariana para adquirir os 

benefícios associados à saúde, mas também acreditam que essa dieta pode ajudar a 

alcançar a ingestão adequada de carboidratos, controlar a massa corporal e outras 

vantagens de melhoria do desempenho. Atletas de alto nível, como o ex-campeão 

mundial de boxe peso-pesado David Haye e a campeã de tênis feminina Venus 

Williams, adotaram dietas baseadas em alimentos vegetais (FUHRMAN; FERRERI, 

2010). 
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Diversos trabalhos têm usado tanto suplementação de origem vegetal, 

quanto animal, ou ambas para melhorar a composição corporal, desempenho e 

recuperação pós-treino (DENYSSCHEN et al., 2009; REIDY et al., 2016). Em estudo 

onde 24 homens receberam suplementação proteica de arroz ou whey durante oito 

semanas de treino resistido, não foram observadas diferenças significativas quanto 

aos parâmetros de recuperação e a percepção de dor 48 horas pós-treino; tempo em 

que a massa corporal magra, massa muscular, força e potência aumentaram e a 

massa gorda diminuiu (JOY et al., 2013). 

Existe ainda a preocupação para quem realiza exercícios contra a 

resistência e faz uso de suplementos proteicos sobre suas respostas hormonais, em 

especial sobre o comportamento dos hormônios sexuais testosterona total e livre. 

Kraemer et al. (2013) examinaram os efeitos da suplementação com proteína de soja 

e soro de leite sobre os hormônios sexuais e cortisol após um período treinamento 

resistido. Foram acompanhados 10 homens treinados num desenho cruzado em que 

foram consumidos 18 g de proteína isolada do leite, 17 g da soja, ou placebo 

(carboidrato) durante 14 dias, retornando em seguida ao laboratório para realizar o 

protocolo experimental. Os resultados apresentaram menores respostas de 

testosterona após a suplementação com proteína de soja, além de uma resposta 

positiva em relação à recuperação, mostrando redução considerável nos níveis 

séricos de cortisol com o uso de ‘whey protein’ em alguns momentos de recuperação, 

até 60 min. pós-treino. 

Apesar do grande número de trabalhos que atestam a eficácia do uso de 

suplementação proteica para praticantes de exercícios resistidos, poucos usaram o 

suplemento em formato de barra. Brown et al. (2004), submeteram homens treinados 

a nove semanas de sessões de treinamento resistido e ao consumo de três barras por 

dia com 11 g de proteína de soja ou soro do leite (whey) com o intuito de melhorarem 

a massa magra e a resposta antioxidante. Ao final do período, observaram que os 

participantes que consumiram as barras com soro do leite apresentaram melhores 

ganhos de massa magra em comparação ao grupo que consumiu a barra com 

proteína de soja e ao grupo que não consumiu qualquer tipo de proteína, ao passo 

que as melhores respostas antioxidantes foram mais evidentes no grupo que 

consumiu proteína de soja. 

Embora o uso da proteína do arroz, soja e ervilha serem mais usados na 

produção de suplementos alimentícios e nutricionais, um grupo de plantas chamadas 
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“plantas alimentícias não convencionais” (PANC’s) têm sido utilizadas e exploradas 

por seu alto potencial alimentício, cujo aproveitamento econômico poderá contribuir 

para o aumento do aporte nutritivo da alimentação humana e o incremento da matriz 

agrícola brasileira e/ou mundial (KINUPP, 2007). 

A Moringa oleifera é um exemplo de PANC de elevada capacidade de 

adaptação às condições climáticas e de solos variados em seu cultivo, além de ter 

seu aproveitamento na produção alimentícia da planta por completo, sendo utilizadas 

as folhas, frutos verdes, flores e sementes com qualidade considerável de nutrientes. 

Além disso, tem sido uma alternativa na elaboração de farinha para complementação 

alimentar no combate à desnutrição, especialmente em crianças e lactentes 

(ISKANDAR et al., 2015; TEIXEIRA, 2012). 

Suas folhas possuem um elevado teor proteico, podendo ser consumidas 

frescas, cozidas ou ainda armazenadas em forma de farinha por vários meses, sem 

perder seu valor nutricional (BEZERRA; MOMENTÉ; MEDEIROS FILHO, 2004); além 

de ser fonte valiosa de carotenoides e de compostos bioativos, com atividade 

hipotensiva e antioxidante, sendo utilizada como um importante complemento 

alimentar inclusive no Nordeste brasileiro (LAKO et al., 2007). 

Apesar de sua ampla utilização, com benefícios voltados à saúde, pouco 

se tem estudado sobre a suplementação com moringa voltada ao desempenho de 

praticantes de atividade física. Dois recentes trabalhos do mesmo grupo formularam 

(GOPI et al., 2017) e testaram (JACOB; GOPI; DIVYA, 2018) um suplemento 

nutricional para o desempenho esportivo em atividades de ‘endurance’ (corrida) 

usando extrato de folhas de moringa oleífera na sua formulação. O objetivo dos 

trabalhos foi investigar se a administração oral desse suplemento seria capaz de 

aumentar os níveis sanguíneos e salivares de nitrato e nitrito, o qual foi confirmado 

em seguida. No entanto, o uso de ‘moringa oleífera’ para formulação de suplementos 

proteicos no treinamento contra resistência, não foram descritos na literatura. 

Outro produto natural que tem sido bastante estudado é a água de coco, 

por seu alto poder de reidratação durante o exercício físico, além de apresentar um 

paladar agradável, é considerado um importante repositor energético e eletrolítico 

natural por ser rico em carboidrato, sódio, potássio e cloreto (KALMAN et al., 2012), 

além de conter em sua composição aminoácidos, vitaminas e gorduras 

(GOPIKRISHNA; THOMAS; KANDASWAMY, 2008) 
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Seu uso tem sido bastante associado a modalidades de longa duração para 

reidratação de atletas de corrida (PINTO et al., 2015) ou ciclismo (KALMAN et al., 

2012), no entanto pouco se tem abordado em relação aos seus efeitos como 

suplemento nutricional na modalidade do treinamento de força. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

O mercado de alimentos funcionais está em expansão em todo o mundo e 

vem acompanhado de uma crescente nos últimos anos (BENTO, 2009). A busca de 

consumidores por uma alimentação mais natural, orgânica e livre de aditivos e 

conservantes químicos tem chamado à atenção de empreendedores dispostos a 

investir. Dados do relatório do Euromonitor (2017), apontam que nos últimos cinco 

anos as vendas avançaram a uma taxa média de 12,3% ao ano, com uma tendência 

de crescimento anual de 4,4% até 2021. 

Ainda nessa perspectiva, os produtos à base de proteína estão entre os 

mais vendidos (68%), além de terem apresentado um crescimento de 16% entre 2014 

e 2017. Na América do Sul, Brasil e Venezuela lideram o crescimento no mercado de 

alimentos suplementos nutricionais e alimentos funcionais, sendo o Brasil líder nesse 

segmento (EUROMONITOR, 2017). 

Em relação aos consumidores de suplementos alimentares no país, houve 

um aumento de aproximadamente quatro milhões desde 2012, sendo registrado em 

2015 um total de vendas de R$ 4,5 bilhões de reais, 11% a mais que o ano anterior 

(BRAZIL, 2015). Apesar desses números no mercado nacional, quem domina esse 

mercado são empresas estrangeiras. 

Diante dessa realidade, e com o objetivo de desenvolver um produto, testar 

sua eficiência e inseri-lo no mercado, vislumbrou-se a possibilidade de desenvolver 

barras proteicas à base de água de coco em pó (vegetal e animal), uma vez que o 

Brasil é o quarto maior produtor de coco no mundo, tendo o litoral do nordeste 

brasileiro como a região mais produtora do país (MARTINS; DE JESUS JÚNIOR, 

2014). Nesse sentido, a economia da região pode ser fortalecida com a geração de 

empregos e incremento da renda local, pois os pequenos produtores constituem a 

maior fatia da produção de coco; além de disponibilizar ao mercado um produto 

natural, de alta tecnologia, capaz de melhorar o desempenho de atletas e entusiastas 

(praticantes de atividade física), servindo ainda como lanche, possibilitando 

saciedade, já que é rico em nutrientes. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 

3.1 HISTÓRICO DA SUPLEMENTAÇÃO PROTEICA 

 

Embora a alimentação e a nutrição tenham sido estudadas durante muitos 

séculos, a ciência nutricional moderna é muito jovem. Para poder afirmar esse fato, a 

primeira vitamina foi isolada e quimicamente definida em 1926, menos de 100 anos 

atrás, dando início a meio século de descoberta focada em doenças com deficiência 

de nutrientes (APPLEGATE; GRIVETTI, 1997). 

A primeira metade do século XX foi marcada pela identificação e síntese 

de muitas das vitaminas e minerais essenciais conhecidos e seu uso para prevenir e 

tratar doenças relacionadas à deficiência nutricional, incluindo escorbuto, beribéri, 

pelagra, raquitismo, xeroftalmia e anemias nutricionais (EIJKMAN, 1929). 

Nos 10 a 20 anos que sucederam a segunda metade do século, as doenças 

relacionadas à desnutrição calórica e as deficiências específicas de vitaminas caíram 

acentuadamente em países de alta renda devido ao desenvolvimento econômico e a 

grandes aumentos no processamento de baixo custo de alimentos básicos 

enriquecidos com minerais e vitaminas. Ao mesmo tempo, a crescente carga de 

doenças não transmissíveis relacionadas à dieta começou a ser reconhecida, levando 

a novas direções de pesquisa que incluiu duas áreas: gordura dietética e açúcar 

(JOHNS; OPPENHEIMER, 2018; KEARNS; SCHMIDT; GLANTZ, 2016). 

Desde a década de 1950 existe o entendimento de que a ingestão de 

alimentos ricos em fonte de proteína é importante para melhorar o desempenho de 

praticantes de atividades físicas. Uma porcentagem significativa de atletas de 

diferentes esportes já mencionava a proteína como um nutriente muito importante em 

sua dieta; mas, dependendo do esporte específico, a ênfase na proteína é diferente: 

jogadores de futebol e levantadores de peso diferem de ginastas e atletas de atletismo 

(PARR; PORTER; HODGSON, 1984). 

Embora o veículo de escolha dos praticantes de esportes ou de treinamento 

de força seja o suplemento proteico, no início da segunda metade do século XX, os 

atletas aumentaram sua ingestão de proteínas por meio de dieta e rotinas de 

treinamento e concentraram suas ingestas em fontes proteicas de alta qualidade, 

como leite e carne bovina, em níveis acima das recomendações (BUTTERFIELD; 
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CALLOWAY, 1984). Essa realidade mudou entre as décadas de 1970 e 1980, quando 

começou a se produzir a suplementação proteica isolada em pó e aminoácidos 

(ARONSON, 1986; SHORT; MARQUART, 1993). 

 

3.2 TREINAMENTO DE FORÇA E MECANISMOS DE HIPERTROFIA 

 

Nas últimas décadas, a prática da musculação para fins estéticos e 

melhorias no desempenho tem sido o principal objetivo das pessoas que buscam essa 

modalidade. Entusiastas da aptidão física, praticante de musculação e os atletas 

esperam ganhos em força e/ou tamanho muscular (hipertrofia muscular) a partir de 

programas de musculação, chamados comumente de exercícios resistidos, exercícios 

contra resistência ou ainda treinamento de força (FLECK; KRAEMER, 2017). 

O treinamento de força é capaz de promover alterações fisiológicas, 

metabólicas e estruturais no músculo esquelético. O músculo submetido ao 

treinamento com sobrecarga sofre adaptações que levam ao ganho de força e ao 

aumento da sua secção transversal, devido principalmente ao aumento na síntese de 

seus elementos estruturais contráteis ou proteínas contráteis (actina e miosina, 

principalmente) (EGAN; ZIERATH, 2013; JONES et al., 2013). 

As adaptações ao treinamento de força dependem de vários aspectos, 

como tipo e frequência do treinamento, tipo de resistência oferecida e contração 

desempenhada, sistema de treinamento adotado, nível de treinamento, sexo e estado 

nutricional (ERSKINE et al., 2010). 

Os primeiros ganhos de força relacionados ao treinamento de força em 

indivíduos destreinados ou que estejam retornando aos treinamentos após logo 

período de afastamento, são decorrentes de adaptações neurais e não ao aumento 

do tamanho do músculo, como ilustrado na figura 1. Assim, é possível afirmar que os 

ganhos de força durante o treinamento resistido estão relacionados não apenas com 

as respostas adaptativas da quantidade e qualidade dos músculos, mas também com 

a extensão com que os músculos esqueléticos são ativados (SALE, 2003). 
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Figura 1 – Aumento progressivo da força muscular decorrente das adaptações ao 
treinamento de força (neurais e hipertrofia) 

 
Fonte: Adaptado de Sale (2003). 
 

Seynnes, Boer e Narici (2007), avaliaram mudanças precoces no tamanho 

do músculo quadríceps femoral durante 35 dias de treinamento resistido. Os autores 

observaram que em relação aos primeiros 10 dias, não houve aumento significativo 

de secção transversa em comparação ao período inicial do estudo. Apesar de não 

terem sido observadas alterações no tamanho do músculo, sua capacidade de 

contração voluntária máxima aumentou em aproximadamente 25% em comparação 

ao período inicial. 

Outro estudo desenvolvido com idosos investigou o tempo necessário para 

hipertrofia do músculo vasto lateral durante 20 sessões de treinamento em 10 

semanas. O estudo mostrou que houve aumento da área de secção transversa do 

músculo vasto lateral apenas após 18 sessões de treinamento (9ª semana) 

(LIXANDRÃO et al., 2016). Os autores ainda defendem que esses ganhos de força 
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iniciais, são decorrentes do aprendizado do gesto motor, coordenação e aumento da 

capacidade de recrutar mais unidades motoras para realização da tarefa. 

Ao final desse período adaptativo de aprendizado e coordenação no qual 

há um exponencial ganho de força nas semanas iniciais do programa de treinamento, 

dá-se início ao processo de adaptação ao treinamento de força que é responsável 

pelos ganhos de força em decorrência de alterações anatômicas e fisiológicas da 

estrutura do músculo. Esse processo recebe o nome de hipertrofia muscular, que tem 

início com o estresse mecânico gerado pela contração muscular e proporciona 

aumento do tamanho da fibra muscular e da área de secção transversa do músculo 

(MCARDLE; KATCH; KATCH, 2016). 

O aumento da área de secção transversa do músculo esquelético devido 

ao treinamento de força ocorre quando a taxa de síntese é maior do que a de 

degradação proteica (KUMAR et al., 2009). Esse aumento na síntese proteica é 

decorrente de mudanças nos mecanismos de transcrição e tradução, que aumentam 

o número de miofibrilas, de sarcômeros e, consequentemente, de pontes cruzadas 

entre actina e miosina, promovendo ainda diminuição de vias de catabolismo 

muscular, proporcionando saldo positivo de proteína muscular (SCHIAFFINO et al., 

2013). 

O processo também é inverso; o desuso promove atrofia muscular. Scanlon 

et al. (2014) examinaram o efeito de seis semanas de treinamento resistido 

progressivo sobre a morfologia e arquitetura muscular em idosos saudáveis e 

constataram aumentos significantes na força e qualidade muscular, além de relação 

entre aumento da área de secção fisiológica da coxa com aumento de força no grupo 

que realizou as seis semanas de treinamento. Já o grupo controle, que não participou 

da intervenção, apresentou redução na intensidade do eco no exame de ultrassom no 

reto femoral, sinalizando uma possível redução na área de secção transversa. 

Outra variável que interfere diretamente no processo de hipertrofia é o de 

frequência do treinamento, que pode se referir ao número de sessões de treinamento 

de resistência realizadas em um determinado período de tempo, bem como ao número 

de vezes que um grupo muscular específico é treinado durante um determinado 

período de tempo. 

Uma recente revisão comparou estudos que investigaram o treinamento de 

grupos musculares entre um e três dias por semana em uma base de volume 

equivalente. O corpo de evidências indicou que as frequências de treinamento duas 
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vezes por semana promovem resultados hipertróficos superiores a uma vez por 

semana, inferindo assim, que os principais grupos musculares devem ser treinados 

pelo menos duas vezes por semana para maximizar o crescimento muscular. Para 

uma frequência superior a duas vezes por semana, não houve um corpo de evidências 

que suportassem benefícios na hipertrofia dado um potencial de sobre treinamento 

(over training), sendo necessário periodizar o treinamento (SCHOENFELD; OGBORN; 

KRIEGER, 2016). 

A seguir, são descritas as duas teorias que dos mecanismos de hipertrofia 

muscular: teoria das micro lesões e teoria da biologia molecular. 

 

3.2.1 Teorias da hipertrofia muscular baseada nas micro lesões 
 

O estresse tensional causado pelas contrações durante o treinamento de 

força com sobrecarga dá início ao processo de hipertrofia muscular. O levantamento 

de cargas superiores às que o indivíduo está acostumado é capaz de causar micro 

lesões em diversas áreas do músculo ativado. Em seguida, macrófagos e neutrófilos 

(células imunes inflamatórias) iniciam o processo de regeneração muscular e, por 

conseguinte, a inflamação que origina a dor muscular de início tardio (DMIT) 

(FOSCHINI; PRESTES; CHARRO, 2007). 

Agudamente, essas micro lesões promovem aumento da temperatura local 

do músculo estimulado, aumento nos níveis séricos de fator de crescimento 

semelhante à insulina do tipo 1 (IGF-1), interleucina-6 (IL-6), óxido nítrico e outros 

fatores, ativando as células satélites (pequenas células tronco musculoesqueléticas 

mononucleadas) que sofrem proliferação e, por conseguinte, diferenciação em 

mionúcleos (HAWKE; GARRY, 2001). Em resposta ao dano muscular, as células 

satélites são mobilizadas para iniciar o processo de regeneração, indo até o local da 

lesão fundindo-se às miofibras existentes, ou combinam-se e fundem-se para 

produção de novas miofibras (Fig. 2). 
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Figura 2 – Resposta das células satélites à lesão muscular (teoria da hipertrofia 
muscular por micro lesões) 

 

Fonte: Adaptado de Foschini, Prestes e Charro (2007), Hawke e Gary (2001). IGF-1 = fator de 
crescimento semelhante a insulina do tipo 1; IL-6 = interleucina 6; CK = creatina quinase. 
 

3.2.2 Teorias da hipertrofia muscular baseada na biologia molecular 
 

Essa teoria tem como base a ativação e/ou inibição de vias de sinalização 

intracelular induzidas pelo exercício. Vale salientar que ela não desconsidera a teoria 

das micro lesões, apenas afirma que a micro lesão é uma parte do processo da 

hipertrofia e não o único que faz com que o músculo se adapte (Fig. 3) (PRESTES et 

al., 2016). 

Dessa forma, o objetivo implícito dos programas de treinamento de força 

para a hipertrofia é promover ativação de mecanismos anabólicos e miogênicos, 

síntese proteica muscular, proporcionando acréscimo de proteína suficiente para 

suportar o aumento da fibra muscular (TANG et al., 2008). 

Como já afirmado, o treinamento de força ou resistido é a principal forma 

de promover o crescimento do músculo esquelético. Recentes avanços na biologia 

molecular têm ajudado a elucidar os mecanismos que envolvem a modulação a 

expressão gênica de determinados RNA mensageiros (RNAm) fundamentais para o 

crescimento muscular, que podem ser desencadeados pela manipulação adequada 

das variáveis estruturais do treinamento resistido (PHILLIPS, 2014). 
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Figura 3 – Respostas fisiológicas ao estímulo pelo exercício e interação entre as 

teorias de hipertrofia de micro lesão e da biologia molecular 
 

Fonte: Adaptado de Spiering et al. (2008). 
 

Toda essa cascata de sinalizações tem início com o exercício contra a 

resistência que promove deformação mecânica das fibras musculares, respostas 

hormonais e inflamatórias, atividades de células satélites, aumento da área transversa 

aguda (hiperplasia) e ingestão adequada de macronutrientes (EGAN; ZIERATH, 

2013). 

A deformação mecânica inicia um fenômeno conhecido como mecano-

transdução em que mecano-sensores associados ao sarcolema (integrinas e 

proteínas de adesão focal), convertem a energia mecânica em sinais químicos que 

medeiam várias vias intracelulares anabólicas e catabólicas de forma a favorecer a 

síntese de proteínas (ZOU et al., 2011). 

Para que haja a tradução (processo final da síntese de proteína a partir de 

um molde de RNAm), é necessária a fosforilação (adição de um grupo fosfato) de 
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fatores de iniciação e proteínas quinases reguladas pelas vias de sinalização posterior 

à ativação de PI3K (fosfatidilinositol-3-OH quinase) (Fig. 4). A deformação mecânica 

estimula diretamente a síntese proteica pela ativação da via de sinalização Akt-mTOR 

[proteína quinase B – alvo da rapamicina em mamíferos (mammalian target of 

rapamycin)]. Além da sinalização para a síntese proteica via Akt-mTOR, a AkT 

também inibe a degradação proteica por meio da inibição do fator de transcrição FoxO 

(fork-head box O family of transcription factors) (CLOSE et al., 2016; MCCARTHY; 

ESSER, 2010). 

 
Figura 4 – Representação esquemática da via de sinalização para hipertrofia a partir 

de estímulos mecânicos do exercício físico 
 

 
Descrição: Deformação mecânica pelo exercício resistido estimula o crescimento muscular e inibe 
atrofia muscular através da via Akt-mTOR (proteína quinase B – alvo da rapamicina em mamíferos). O 
exercício estimula respostas hormonais, entre as quais está a secreção do fator de crescimento 
semelhante à insulina do tipo 1 (IGF-1) e insulina que se ligam aos substratos de receptores de insulina 
(IRS). A ingestão de proteínas e carboidratos (CHO) potencializa o aumento da sinalização de Akt-
mTOR induzido pelo exercício de resistência. As setas significam uma resposta estimulatória; linhas 
bloqueadas indicam uma resposta inibitória. 
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Um estudo realizado recentemente comparou a ativação de células 

satélites e fosforilação da sinalização da proteína mTOR em dois grupos que 

realizaram exercícios resistidos e combinados (resistido e pliométrico), em que todos 

os exercícios foram realizados em uma intensidade de 60% de repetição máxima. Em 

ambos os grupos, o exercício induziu aumentos na ativação de células satélites e 

síntese de proteínas miofibrilares, mas o grupo que realizou exercícios resistidos teve 

ativação das vias de sinalização anabólica superior comparado ao grupo de exercício 

combinado na expressão da proteína PI3K / Akt, proteína mTOR e proteína p70S6K 

(LIM et al., 2017). 

Além do exercício resistido, outro fator que contribui para a sinalização de 

vias anabólicas é a ingestão de macronutrientes. Um grupo de 20 homens com 

experiência em treinamento resistido foi convidado a participar de um ensaio cruzado 

onde foi administrado um suplemento nutricional contendo 10 g de proteína do soro 

do leite (whey) mais 10 g de leucina, ou placebo. Após uma sessão de treinamento 

resistido, os participantes consumiram o suplemento ou o placebo e, em seguida, 

foram coletados sangue e biópsia muscular para verificar a ativação das proteínas da 

cascata de sinalização para hipertrofia. Os resultados demonstraram que a 

suplementação com whey e leucina associados ao treinamento resistido foi capaz de 

apresentar uma resposta hormonal anabólica e aumentar a fosforilação da via de 

sinalização de proteínas intramusculares para hipertrofia muscular (LANE et al., 

2017). 

 

3.3 “MORINGA OLEIFERA” 

 

A Moringa oleifera Lam., planta da família Moringaceae, é originária do 

continente asiático, no noroeste da Índia, mas está distribuída em vários países ao 

redor do mundo sendo cultivada no continente africano, asiático, ilhas caribenhas e 

na América do Sul, incluindo o semiárido nordestino do Brasil (AYERZA, 2012; 

POPOOLA; OBEMBE, 2013). É uma hortaliça perene e arbórea, com baixo custo de 

produção e é cultivado devido ao seu valor alimentar das folhas, frutos verdes, flores 

e sementes torradas, com quantidades representativas de cálcio, ferro, proteínas e 

aminoácidos essenciais (OKUDA et al., 2001). 
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É utilizada em muitas comunidades indígenas e rurais em regiões carentes, 

por proporcionar derivados de múltiplos usos. Possui elevado teor de proteínas em 

suas folhas e apresenta semelhança nas suas vagens com leguminosas, sendo 

usadas tanto na alimentação humana quanto do gado (ANJORIN; IKOKOH; OKOLO, 

2010), sendo considerado um dos melhores vegetais perenes. 

Além disso, crianças em estado de desnutrição residentes de regiões muito 

pobres têm se beneficiado do seu conteúdo proteico, de ferro, cobre, vitaminas e 

aminoácidos essenciais presentes em suas folhas, sendo considerada um suplemento 

nutricional ideal (ZONGO et al., 2018). 

De modo geral, a moringa possui uma ampla gama de propriedades 

medicinais e terapêuticas através da execução de sua potente atividade anti-

inflamatória, inibindo a ativação das vias NF-κB e PI3K / Akt, atenuando o estresse 

oxidativo pela eliminação de radicais livres e reforçando os papéis neuroprotetores. 

Além disso, pode reduzir o risco de câncer e modular a glicose no sangue, embora os 

mecanismos subjacentes permaneçam ainda mais explorados (KOU et al., 2018). Em 

especial, sobre suas folhas, existem relatos na literatura sobre sua atividade 

antioxidante com componentes, como ácido ascórbico, flavonoides, fenólicos e 

carotenoides (ABDULL et al., 2014; VONGSAK; SITHISARN; GRITSANAPAN, 2013), 

e mais recentemente seu uso foi associado ao desempenho no esporte (GOPI et al., 

2017). A figura 5 ilustra as diversas finalidades para o uso da folha da M. oleifera.  

É considerada protetora contra: (a) Doenças cardiovasculares, por diminuir 

os lipídeos plasmáticos incluindo triglicerídeo, controlar a pressão arterial e reduzir o 

estresse oxidativo; (b) Diabetes mellitus tipo II, por diminuir as concentrações 

plasmáticas de glicose, diminuir a resistência à insulina e melhorar a função das 

células β do pâncreas; (c) Doença hepática não alcoólica, por reduzir os lipídios 

hepáticos, reduzir enzimas hepáticas, e diminuir a inflamação hepática; e (d) Câncer, 

por reduzir danos no DNA, diminuir a oncogênese e aumentar a apoptose (morte) de 

células cancerosas. Quanto ao desempenho esportivo: (a) aumenta o óxido nítrico 

durante o exercício; (b) aumenta a vasodilatação, permitindo maior perfusão capilar 

nas extremidades diminuindo a resistência vascular periférica; e, por conseguinte, (c) 

melhora o desempenho esportivo por diminuir a fadiga (VERGARA-JIMENEZ; 

ALMATRAFI; FERNANDEZ, 2017). 
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Figura 5 – Benefícios associados à saúde relacionados ao uso da folha da 
Moringa oleifera 

 

Adaptado de Vergara-Jimenez, Almatrafi e Fernandez (2017). 

Uma delas em particular, tem a ver com o fato da ‘moringa oleífera’ ser fonte 

de proteínas com ação semelhante à da insulina no tratamento de diabetes, pois elas 

mimetizam os efeitos da insulina, se ligando ao mesmo receptor e desencadeando a 

mesma cascata de sinalização que a insulina inicia. Em modelos animais com ratos 

induzidos ao diabetes e com concentrações séricas de glicose sanguínea acima de 

300mg/dL foi administrado insulina ou proteína semelhante a insulina derivada da 

folha da moringa. Os resultados apontaram uma redução significativa nos níveis de 

glicose no plasma 3 horas após o tratamento via parenteral e após 5 horas por via oral 

(PAULA et al., 2017). É proposto na figura 6 o modelo proposto pelos autores para 

essa ação hipoglicemiante. 
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Figura 6 – Mecanismos propostos para o efeito hipoglicemiante de proteínas 
semelhantes a insulina de origem vegetal 

 

 
Descrição: Proteínas após interagirem com o substrato do receptor de insulina (IRS), mimetiza o efeito 
da insulina que provoca uma cascata de sinalização e promove a redução da glicose no sangue. Essa 
interação com proteínas possivelmente induz a auto fosforilação do receptor de insulina e subsequente 
fosforilação de proteínas reguladoras como substrato de receptor de insulina (IRS), fosfatidil inositol 3 
quinase (PI3K) e proteína quinase B (Akt), resultando na estimulação de exocitose do transportador de 
glicose tipo 4 (GLUT4) e captação de glicose no sangue. Um efeito indireto é a estimulação da secreção 
de insulina, que promove as cascatas bioquímicas envolvidas na redução da glicose no sangue. Para 
proteínas que exercem um efeito hipoglicêmico após a administração, elas podem resistir à hidrólise 
digestiva ou ser parcialmente quebradas em peptídeos ativos que podem ser absorvidos 
sistemicamente para promover um efeito hipoglicêmico. Em relação a sinalização da síntese proteica 
através via Akt-mTOR (proteína quinase B – alvo da rapamicina em mamíferos), o mecanismo 
permanece incerto, apesar de se acreditar na expressão dessa proteína, já que todo o processo é 
semelhante ao da insulina. Adaptado de (PAULA et al., 2017). 
 

Um estudo em modelo animal foi conduzido por 28 dias em que quatro 

grupos de 16 ratos foram alimentados com água destilada (placebo), 100, 200 ou 400 

mg/kg de estrato de folha de M. oleifera. Ao final dos 28 dias, um grupo de oito ratos 

que foi alimentado com cada uma das substâncias, foi submetido à natação com 10% 
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do seu peso corporal, enquanto o outro grupo com número igual ao anterior foi 

submetido a 90 minutos de nado livre. Foi observado que a suplementação com 

extrato de folha de M. oleifera nas três concentrações foi capaz de aumentar o tempo 

máximo de nado, hemoglobina sanguínea, glicemia, reservas de glicogênio hepático 

e muscular; aumentou a atividade de enzimas antioxidantes, demonstrando sua 

capacidade de melhorar as reservas de energia corporal e capacidade antioxidante 

tecidual, além reduzir o acúmulo de ácido láctico nos tecidos (LAMOU et al., 2016). 

 

3.4 PROTEÍNA DO SORO DO LEITE (“WHEY PROTEIN”) 

 

Nos últimos anos os constituintes do leite tem sido reconhecidos como 

alimentos funcionais, sugerindo que seu uso tem efeitos diretos e mensuráveis sobre 

a saúde, como define a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em sua 

Resolução nº 18, de 30 de abril de 1999 (BRASIL, 1999). O ‘whey protein’ (whey), a 

proteína do soro do leite, é extraída durante o processo de fabricação, possui alto 

valor nutricional e elevado teor de aminoácidos essenciais (AAE), especialmente de 

cadeia ramificada (HARAGUCHI; ABREU; PAULA, 2006). No leite, aproximadamente 

80% das proteínas correspondem à caseína, e 20% à proteína do soro do leite, 

podendo ainda variar de acordo com a raça do gado, da ração fornecida e até mesmo 

em relação ao país de origem do animal (SINDAYIKENGERA; XIA, 2006). 

Dietas ricas em proteínas são importantes para garantir aos atletas uma 

quantidade ideal de massa muscular para dar condições ao máximo desempenho em 

seu esporte, promovendo ganhos de massa muscular em treinos contra resistência, 

além de atenuar a perda natural de massa muscular que acompanha o 

envelhecimento. O consumo de whey tem uma capacidade robusta de estimular a 

síntese de proteína muscular em maior grau do que outras proteínas, como a caseína 

e a soja (DEVRIES; PHILLIPS, 2015; YANG et al., 2012) 

Existem diferentes tipos de whey disponíveis no mercado, diferenciando-se 

quanto a seu processo de extração, digestibilidade e velocidade de absorção, teores 

de proteínas, gorduras, carboidratos, lactose e presença de substâncias bioativas. 

São comercializados basicamente três diferentes tipos de whey: isolada, concentrada 

e hidrolisada (DELAVIER; GUNDILL, 2009). 

A whey isolada promete alcançar altos índices de proteínas, chegando até 

95% da composição com pequenas quantidades ou nenhuma de outros componentes, 
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como lactose e gorduras. Já a concentrada possui um menor valor proteico, variando 

entre 25 e 90%, porém, com uma considerável quantidade de lactose, gorduras, sais 

minerais e outros componentes. A hidrolisada evidencia a sua alta capacidade de 

digestibilidade e, consequentemente, sua rápida absorção (MARSHALL, 2004). 

A whey possui uma elevada concentração de aminoácidos de cadeia 

ramificada (leucina, isoleucina e valina). Desses aminoácidos, a leucina exerce função 

primordial no crescimento e na reparação do tecido muscular lesionado pelo estresse 

mecânico decorrido do treinamento contra resistência (BREEN; CHURCHWARD‐

VENNE, 2012), como demonstrado na figura 4. 

Ela apresenta uma série de benefícios para a saúde. A integração destas 

proteínas na dieta e suplementos tem o potencial de abordar muitas doenças 

causadas pelo desequilíbrio metabólico, além de promover melhoras no desempenho 

por estimular a síntese proteica. Até o momento, os papéis antioxidante, anticâncer, 

antidiabético, anti-obesidade e cardioprotetor foram validados (PATEL, 2015). 

Diferenças quanto à concentração de proteína ou digestibilidade, também 

promovem diferentes respostas em relação ao seu consumo. Um estudo conduzido 

por Buckley et al. (2010) objetivou determinar se a suplementação de 25 g de uma 

forma de whey [isolada, hidrolisada ou água favorizada (placebo)] poderia acelerar a 

recuperação da capacidade de geração de força muscular através do pico de torque 

isométrico após o exercício resistido excêntrico. Foi observado que a geração de força 

em todos os grupos diminuiu após a sessão de exercícios; no entanto, o grupo que 

ingeriu 25 g de whey hidrolisada obteve melhor recuperação, alcançando valores de 

máxima contração excêntrica superiores aos de baseline após seis horas e após 24 

horas. Em contrapartida, o grupo que ingeriu água favorizada e whey isolada, 

apresentaram valores semelhantes aos achados antes do início da sessão de 

treinamento. 

Em relação ao desempenho, um estudo conduzido com homens treinados 

objetivou determinar os efeitos da suplementação de diferentes tipos de whey 

(hidrolisada, concentrada e concentrada com adição de lactoferrina) associada ao 

treinamento resistido após oito semanas de treinamento resistido. Nesse estudo, a 

whey hidrolisada promoveu melhoras apenas na redução de gordura corporal, não 

oferecendo outras vantagens quando usada em combinação com o treinamento de 

resistência em relação à concentrada e concentrada com lactoferrinada gordura 

corporal (LOCKWOOD et al., 2017). 
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O papel miogênico da whey tem sido validado através de estudos in vivo e 

de Coorte. A partir de um modelo animal, foi possível observar que a dieta com whey 

conferiu uma recuperação de propriedades funcionais do músculo após uma atrofia 

muscular mais rápida da lesão muscular em comparação com a dieta com caseína 

(MARTIN et al., 2013). 

Uma intervenção dietética de 12 semanas com whey hidrolisada resultou 

em redução significativa nos marcadores de dano muscular (creatina quinase – CK, e 

lactato desidrogenase - LDH) em jogadores de futebol profissionais. Os resultados 

mostraram que o nível de CK caiu de 344,75 para 198,38 U/L, enquanto a LDH caiu 

de 166,38 para 116,13 U/L. Além disso, após o período de intervenção, foi observado 

efeito positivo de aumento da massa muscular nos atletas (LOLLO et al., 2014). 

Tem sido consistentemente observado que muito das propriedades de 

síntese proteica do músculo promovidas pela whey são devidas ao alto conteúdo de 

leucina. Um estudo randomizado mostrou que em indivíduos praticantes de exercício 

resistido, a whey, devido à sua abundância de leucina (20% de aumento na 

concentração de jejum), é superior à proteína de soja em termos de geração de massa 

muscular magra (VOLEK et al., 2013). Ainda outro estudo mostrou que os indivíduos 

praticantes de exercício resistido se beneficiavam mais da alta suplementação de 

leucina (5 g), independentemente da dosagem da dieta proteica (CHURCHWARD-

VENNE et al., 2013). 

Além da recuperação e melhoria na composição corporal, a suplementação 

com whey, combinada a carboidratos, promovem ainda a redução da fadiga. Um 

estudo propôs a ingestão de whey hidrolisada em conjunto com carboidratos, 

imediatamente após e duas horas pós-treino em relação ao conteúdo de glicogênio 

muscular e à ativação da proteína quinase B (Akt), responsável pela sinalização para 

os processos de síntese de proteína muscular. Os resultados do estudo sugerem que 

a suplementação combinada pós-treino ativa proteínas do músculo esquelético de 

enzimas-chave que regulam a captação de glicose e a síntese de glicogênio durante 

o exercício, atenuando a depleção de glicogênio induzida pelo exercício. Apesar de 

uma maior sinalização da proteína quinase B no grupo de recebeu a suplementação 

de whey + carboidrato, a mesma não foi significativa (MORIFUJI et al., 2011). 
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3.5 SUPLEMENTOS ALIMENTARES: EXIGÊNCIAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

No Brasil, foi publicada recentemente uma resolução da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) N° 243, 

de 26 de julho de 2018 (BRASIL, 2018b), que dispõe sobre os requisitos sanitários 

dos suplementos alimentares, categoria na qual se enquadram os alimentos para 

atletas. Junto com essa resolução, foi publicada a Instrução Normativa (IN) Nº 28, de 

26 de julho de 2018 (BRASIL, 2018a), que estabelece as listas de constituintes, de 

limites de uso, de alegações e de rotulagem complementar dos suplementos 

alimentares. No Anexo III da referida IN consta os limites mínimos de nutrientes que 

devem ser fornecidos pelos suplementos alimentares na recomendação diária de 

consumo e por grupo populacional indicado pelo fabricante. No caso de um produto 

“proteína”, a quantidade mínima por porção para atletas seria de 8,4 g. Já no Anexo 

IV da mesma IN, não há indicação de limite máximo para esse constituinte. O Anexo 

V trata da lista de alegações autorizadas para uso na rotulagem dos suplementos 

alimentares e respectivos requisitos de composição e rotulagem. No caso de o 

constituinte ser PROTEÍNA, a alegação autorizada é de “As proteínas auxiliam na 

formação de músculos e ossos” e os requisitos específicos de composição e 

rotulagem são: (a) quantidade de proteína atenda aos valores mínimos estabelecidos 

no Anexo III deste Instrução Normativa; e (b) quantidade de aminoácidos essenciais 

por grama de proteína do produto atenda aos valores mínimos estabelecidos para a 

proteína de referência, conforme Anexo VII desta Instrução Normativa. 

Em relação à composição, os suplementos podem ser formulados a partir 

de uma vasta combinação de substâncias, obtidas a partir de distintas matérias-

primas. Entre os aspectos de inovação, destacam-se o uso de novos ingredientes e 

tecnologias e a diversificação das formas de divulgação, comercialização e 

apresentação dos produtos. Esses produtos também possuem forte apelo publicitário 

com variedades de benefícios alegados e formas de apresentação típicas de produtos 

farmacêuticos. Existem várias barras proteicas ou demais fontes proteicas disponíveis 

no mercado, mas nenhuma delas apresenta água de coco em pó em sua composição. 

Na sequência são apresentadas as informações nutricionais de alguns dos produtos 

disponíveis no mercado na categoria barras de proteína. 
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Figura 7 – Whey Bar, porção 40 g, Probiótica 

 
Fonte: http://www.probiotica.com.br/produto/whey-bar-display/ 

 
Quadro 1 – Informação nutricional da Whey Bar, porção 40 g, Probiótica 

Fonte: Informações fornecidas pelo próprio fabricante. 
  

http://www.probiotica.com.br/produto/whey-bar-display/
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Figura 8 – Super Protein Choco Cream, porção 40g, Trio 

 
Fonte: https://lojatrio.com.br/super-protein-choco-cream.html  
 
 

Quadro 2 – Informação nutricional da Super Protein Choco Cream, porção 40g, Trio 

Fonte: Informações fornecidas pelo próprio fabricante. 
  

https://lojatrio.com.br/super-protein-choco-cream.html
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Figura 9 – Pro 30 Vit, porção 33 g, Trio 

Fonte: https://lojatrio.com.br/barras-proteinas/pro30vit-chocolate.html  
 

Quadro 3 - Informação nutricional da Pro 30 Vit, porção 33 g, Trio 

Fonte: Informações fornecidas pelo próprio fabricante. 
  

https://lojatrio.com.br/barras-proteinas/pro30vit-chocolate.html
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Figura 10 – Supino Protein, porção 30 g, Banana Brasil 

 
Fonte: https://bananabrasil.com.br/barra-de-proteinas-baunilha-com-crispies-caixa-com-24un-de-
30g.html  
 

Quadro 4 - Informação nutricional da Supino Protein, porção 30 g, Banana Brasil 

Fonte: Informações fornecidas pelo próprio fabricante. 
  

https://bananabrasil.com.br/barra-de-proteinas-baunilha-com-crispies-caixa-com-24un-de-30g.html
https://bananabrasil.com.br/barra-de-proteinas-baunilha-com-crispies-caixa-com-24un-de-30g.html
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Figura 11 – Power Crunch Protein Energy Bar, porção 40 g, Proto Whey 

 
Fonte: https://powercrunch.com/proto-whey/  
 
Quadro 5 – Informação Nutricional da Power Crunch Protein Energy Bar, porção 40 g, 

Proto Whey 

Fonte: Informações fornecidas pelo próprio fabricante. 
  

https://powercrunch.com/proto-whey/
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Figura 12 - Whey Bar Crunch Monster, porção 70 g, Probiótica 

Fonte: http://www.probiotica.com.br/produto/wheybar-crunch/ 
 

Quadro 6 – Informação Nutricional da Whey Bar Crunch Monster, porção 70 g, 
Probiótica 

 
Fonte: Informações fornecidas pelo próprio fabricante. 
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Figura13 – biO2 Protein, porção 40 g, biO2Organic 

Fonte: https://www.bio2organic.com.br/produtos/protein-908g/#scrollprotein908  
 

Quadro 7 - Informação Nutricional da biO2 Protein, porção 40 g, biO2Organic 

Fonte: Informações fornecidas pelo próprio fabricante. 

  

https://www.bio2organic.com.br/produtos/protein-908g/#scrollprotein908
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Figura 14 – VO2 Protein Bar, porção 30 g, Integralmédica 

Fonte: https://www.vo2energy.com.br/vo2-whey-bar  
 

Quadro 8 – Informação Nutricional da VO2 Protein Bar, porção 30 g, Integralmédica 

Fonte: Informações fornecidas pelo próprio fabricante. 

  

https://www.vo2energy.com.br/vo2-whey-bar
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Figura 15 – Whey Bar Protein 40g – Integralmédica 

Fonte: https://www.integralmedica.com.br/whey-bar-protein  
 
Quadro 9 – Informação Nutricional da Whey Bar Protein, porção 40 g, Integralmédica 

Fonte: Informações fornecidas pelo próprio fabricante. 

  

https://www.integralmedica.com.br/whey-bar-protein
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Figura 16 – Protein Crisp Bar, porção 45 g, Integralmédica 

Fonte: https://www.integralmedica.com.br/protein-crisp-bar  
 
Quadro 10 – Informação Nutricional da Protein Crisp Bar, porção 45 g, Integralmédica 

Fonte: Informações fornecidas pelo próprio fabricante. 
  

https://www.integralmedica.com.br/protein-crisp-bar
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Figura 17 – Combat Crunch Protein Bar, porção 63 g, Muscle pharm 

Fonte: https://musclepharm.com/products/combat-crunch-1?variant=37547061770  
 

Quadro 11 - Informação Nutricional da Combat Crunch Protein Bar, porção 63 g, 
Muscle pharm 

Fonte: Informações fornecidas pelo próprio fabricante. 

  

https://musclepharm.com/products/combat-crunch-1?variant=37547061770
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Figura 18 – Vegana 65g – Hart’s Natural 

Fonte: https://www.hartsnatural.com.br/produto/barra-de-proteina-vegana-almond-chocolat-93  
 

Quadro 12 - Informação Nutricional da Vegana, porção 65 g, Hart’s Natural 

Fonte: Informações fornecidas pelo próprio fabricante. 
  

https://www.hartsnatural.com.br/produto/barra-de-proteina-vegana-almond-chocolat-93
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Figura 19 – N Protein, porção 30 g, Nutry 

Fonte: http://nutry.com.br/nutry/barra-n-protein/  
 

Quadro 13 – Informação Nutricional da N Protein, porção 30 g, Nutry 

Fonte: Informações fornecidas pelo próprio fabricante. 

  

http://nutry.com.br/nutry/barra-n-protein/
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Figura 20 – Barra de Proteína Balance, Porção 50 g, B-ON 

Fonte: https://b-on-nutricao.com.br/loja-virtual/barras-de-proteina/barras-veganas.html  
 
Quadro 14 - Informação Nutricional da Barra de Proteína Balance, porção 50 g, B-ON 

Fonte: Informações fornecidas pelo próprio fabricante. 
  

https://b-on-nutricao.com.br/loja-virtual/barras-de-proteina/barras-veganas.html
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4 OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVOS GERAL 

 

Desenvolver e validar barras proteicas à base de água de coco em pó 

(vegana e whey) como suplemento para praticantes de atividade física analisando a 

eficiência e os efeitos agudos do consumo através de marcadores hormonais e de 

enzimas de lesão muscular pós-treino resistido. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Formular uma barra de proteína usando fonte vegetal (Moringa oleifera) 

e animal (soro do leite – whey) à base de água de coco em pó (ACP), 

voltado ao mercado de alimentos funcionais; 

• Identificar aspectos sócios demográficos dos participantes (Idade, tempo 

de treino); 

• Mensurar as variáveis antropométricas [Massa corporal, estatura, índice 

de massa corporal (IMC)]; 

• Identificar as concentrações séricas dos hormônios insulina, fator de 

crescimento semelhante à insulina do tipo 1 (IGF-1), testosterona total e 

testosterona livre antes de iniciar a sessão de treinamento, 

imediatamente após e 24 e 48 pós-treino; 

• Identificar as concentrações séricas das enzimas lactato desidrogenas 

(LDH) e creatina quinase (CK) antes de iniciar a sessão de treinamento, 

imediatamente após e 24 e 48 pós-treino; 

• Comparar as respostas hormonais e de lesão muscular após o consumo 

de diferentes barras de proteína. 
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5 HIPÓTESES CIENTÍFICAS 
 

H0: O consumo da barra à base de água de coco com proteína de moringa 

(vegana) ou isolada do soro do leite (whey) não provocará efeitos 

benéficos nos níveis séricos hormonais e de lesão muscular. 

 

H1: O consumo da barra à base de água de coco com proteína de moringa 

(vegana) ou isolada do soro do leite (whey) provocará efeitos benéficos 

nos níveis séricos hormonais e de lesão muscular. 
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6 METODOLOGIA 
 

O estudo teve cooperação técnico-científico nas Universidades Potiguar - 

UnP e Universidade Estadual do Ceará - UECE, integrantes da RENORBIO, bem 

como na empresa ACP Biotecnologia, tendo apoio financeiro (bolsas e custeio) do 

CNPq, CAPES e FINEP. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Potiguar (UnP), sob o número 2.375.890 de acordo com a Resolução n° 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde e seguiu os critérios 

da Declaração de Helsinki para pesquisa com seres humanos (ZION; GILLAM; LOFF, 

2000). 

 

6.1 DESENVOLVIMENTO DA BARRA PROTEICA À BASE DE ÁGUA DE COCO EM 

PÓ 

 

O produto foi desenvolvido segundo as normativas da resolução da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, a RDC N° 243, de 26 de julho de 

2018 (BRASIL, 2018b), que dispõe sobre os requisitos sanitários dos suplementos 

alimentares, categoria na qual se enquadram os alimentos para atletas. 

Atendeu também à Instrução Normativa Nº 28, de 26 de julho de 2018 

(BRASIL, 2018a), com relação aos constituintes, limites de uso e alegações dos 

suplementos alimentares. Estando de acordo com o Anexo III da referida IN com 

relação aos limites mínimos de nutrientes que devem ser fornecidos pelos 

suplementos alimentares na recomendação diária de consumo e por grupo 

populacional indicado pelo fabricante. No caso de um produto “proteína”, a quantidade 

mínima por porção para atletas seria de 8,4 g. Já no Anexo IV da mesma IN, não há 

indicação de limite máximo para esse constituinte. O Anexo V trata da lista de 

alegações autorizadas para uso na rotulagem dos suplementos alimentares e 

respectivos requisitos de composição e rotulagem. No caso de o constituinte ser 

PROTEÍNA, a alegação autorizada é de “As proteínas auxiliam na formação de 

músculos e ossos” e os requisitos específicos de composição e rotulagem são: (a) 

quantidade de proteína atenda aos valores mínimos estabelecidos no Anexo III deste 

Instrução Normativa; e (b) quantidade de aminoácidos essenciais por grama de 
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proteína do produto atenda aos valores mínimos estabelecidos para a proteína de 

referência, conforme Anexo VII desta Instrução Normativa. 

O insumo água de coco em pó (ACP) que foi utilizado para a preparação 

das barras possui composição padronizada, idêntica à água de coco in natura (Fig. 

21) e é produzido segundo as normas da legislação vigentes do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem como da ANVISA (Resolução CNNPA nº 

12 de 24/07/1978 e Resolução RDC nº 12, de 02/01/2001) pela empresa ACP 

Biotecnologia (ACP Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Ltda., CNPJ: 

09.599.874/0001-81, IncubaUECE, Fortaleza, Ceará, Brasil). 
 

Figura 21 – Água de coco em pó 

 
Fonte: ACP Biotecnologia (2018). 
 

6.1.1 Barra vegana 
 

O insumo “fonte proteica” que foi utilizado para a preparação das barras 

veganas foi o pó de folhas desidratadas e moídas de Moringa oleifera (Fig. 22), 

produzido pela empresa LABOLIFE (M. R. Moura M.E., CNPJ: 08.293.068/0002-07, 

Manaus, Amazonas, Brasil). 
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Figura 22 – Embalagem do pó de folhas desidratadas e moídas de “Moringa oleifera” 

 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
 

Além da ACP e da moringa, os demais ingredientes da barra foram: 

castanha de caju (xerém), cacau em pó 100%, coco fresco ralado, óleo de coco, água 

mineral, edulcorante sucralose e gelatina comercial. 

 

6.1.2 Barra “whey” 
 

O insumo “fonte proteica” que foi utilizado para a preparação das barras 

whey foi o Whey Protein Gold Standard sabor baunilha (Fig. 23), produzido pela 
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empresa Optimum Nutrition (importado). Tem como ingredientes: proteína do soro do 

leite isolada, proteína do soro do leite concentrada, peptídeos do soro do leite, aroma 

artificial de baunilha, estabilizante lecitina de soja, edulcorantes artificiais acessulfame 

K. Possuem, por dose, 79% de whey protein isolada (WPI), além de: Hydro Whey 

(whey protein hidrolisado), com peptídeos de baixo peso molecular, para tornar a ação 

do WPI mais rápida; lactase e enzimas digestivas (aminogen), para uma melhor 

absorção da proteína e para tornar o produto mais adequado para indivíduos 

intolerantes à lactose; micro frações de whey protein biologicamente ativa, de peso 

molecular baixo, moderado e alto (Alpha-lactalbumina, Glycomacropeptideos, Beta-

lactoglobulina, Imunoglobulina G - IgG, Lactoferrina, lactoperoxidase, e vários outros 

fatores de crescimento); mais de 4 g de glutamina e seus precursores; e mais de 5 g 

de BCAAs (leucina, isoleucina e valina). 

 
Figura 23 – Embalagem de Whey Protein Gold Standard, Optimum Nutrition 

 
Fonte: https://www.araujo.com.br/whey-protein-gold-standard-optimum-nutrition-sabor-vanilla-sache/p 
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Além da ACP e do whey protein, os demais ingredientes da barra foram: 

castanha de caju (xerém), cacau em pó 100%, coco fresco ralado e óleo de coco. 

 

6.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS BARRAS PROTEICAS À BASE DE 

ÁGUA DE COCO EM PÓ 

 

Essa fase do estudo contou com a participação de uma equipe 

multidisciplinar para a adequação da formulação às necessidades dos atletas e 

quantidade de carboidrato. 

 

6.3 VALIDAÇÃO DO USO DE BARRAS PROTEICAS À BASE DE ÁGUA DE COCO 

EM ATLETAS 

 

6.3.1 Desenho do estudo 
 

Foram avaliados 12 praticantes de atividade física, com idade entre 20 e 

30 anos. O recrutamento dos participantes foi feito por meio de redes sociais, onde os 

interessados entravam em contato e lhes eram explicados como seriam os 

procedimentos da pesquisa. 

Foram incluídos no estudo os voluntários do sexo masculino que tivessem 

experiencia com exercícios resistidos (musculação) há pelo menos dois anos, que 

treinam de três a cinco vezes por semana com duração mínima de 30 min. por dia. 

Foram excluídos do estudo aqueles voluntários que estavam fazendo 

ingestão de qualquer suplemento proteico nos últimos seis meses, que fizessem uso 

de esteróides anabolizantes ou outras drogas que melhorassem o desempenho, que 

apresentassem qualquer doença metabólica (diabetes mellitus) ou cardiovascular 

conhecida, apresentassem qualquer limitação para realização dos exercícios e/ou do 

protocolo experimental, que estivessem fazendo uso de qualquer medicamento ou uso 

de álcool durante o período de coleta de dados (Anexo D). 

Para controle dos parâmetros dietéticos, todos os voluntários preencheram 

um recordatório alimentar de três dias, e foram orientados a não modificar seus 

hábitos alimentares durante o protocolo do estudo. Para os dias de teste, os 

participantes foram orientados a realizarem uma refeição padrão, ao menos 1 h antes 
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da sessão de treino, composta por 40% de carboidratos, 20% de proteínas e 40% de 

lipídios, calculada por nutricionista e fornecida previamente aos participantes. 

O presente estudo teve delineamento do tipo cruzado (crossover) onde os 

participantes da pesquisa foram randomizados em três grupos: (1) os participantes 

que fizeram a ingestão da barra comercial Bio2 Protein sabor cacau e maca peruana 

da marca bio2Organic© (BIO2); (2) os participantes que fizeram a ingestão da barra 

proteica vegana à base de água de coco em pó e moringa sabor chocolate (ACP - 

moringa); e (3) os participantes que fizeram a ingestão da barra proteica whey à base 

de água de coco em pó e Whey Protein Isolada sabor chocolate (ACP - whey). 

A biO2 Protein foi escolhida como “padrão-ouro” por ser uma das barras 

proteicas veganas mais conhecidas e de maior preferência entre os praticantes de 

atividade física que participaram do estudo. 

Foi utilizado a barra biO2 Protein sabor cacau e maca peruana, porção 40 

g (1 unidade), que contém um valor energético de 157 kcal (8%), 17 g de carboidratos 

(6%), 11 g de proteína (14%), 5 g de gorduras totais, 2,9 g de gorduras saturadas, 4 

g de fibra alimentar, e 25 mg de sódio (1%). O aminograma apresenta 364 mg de 

isoleucina, 700 mg de leucina e 467 mg de valina. Percentuais valores diários de 

referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Uma observação do 

fabricante é que o produto é vegano e não contém leite, glúten, polióis, lactose, 

conservantes, corantes e aromas artificiais. Tem como ingredientes: extrato de malte, 

mix de proteínas vegetais (ervilha e arroz), cobertura sabor chocolate meio amargo, 

nibs de cacau, goma acácia, pasta de amendoim, óleo de girassol, cacau em pó e 

maca peruana orgânica (Fig. 24). 
 

Figura 24 – Ilustração da barra de proteína biO2 sabor cacau e maca peruana 

    
Fonte: https://www.lojabio2.com.br/loja/barras/bio2-protein-bar-cacau-e-maca-peruana/ 
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O cegamento e codificação dos envólucros das barras foram feitos por um 

pesquisador independente da pesquisa que entregou os produtos aos participantes 

no dia da realização do protocolo experimental. Os suplementos foram envolvidos por 

um papel laminado o que impediu os participantes de saberem o que foi ingerido nos 

dias do protocolo experimental. Ao final de todos os procedimentos, foi informado ao 

pesquisador responsável qual produto foi consumido, em cada dia, por cada 

participante. 

O protocolo experimental (sessão de treinamento) foi desenvolvido no 

Ginásio Terapêutico da Universidade Potiguar - UnP (Natal-RN), e as coletas de 

sangue foram realizadas no próprio local por Técnicos de Laboratório e imediatamente 

conservado em local adequado e transportado para o Laboratório de Análises Clínicas 

e Toxicológicas (LACT) do Centro Integrado da Saúde da UnP. 

 

6.3.2 Protocolo de treinamento resistido 
 

Antes da realização do protocolo experimental, todos os participantes 

incluíram na sua rotina de treinamento os exercícios que fizeram parte da sessão de 

treinamento experimental (período de adaptação), durante duas semanas, para 

estipular as cargas de treino nos equipamentos utilizados no protocolo experimental. 

Esse período de adaptação foi composto por uma frequência de três vezes na 

semana, em dias não consecutivos, realizando três séries de oito a 12 repetições 

máximas (RM), com intervalos entre as séries de um e dois minutos, com duração de 

50 a 60 min. por sessão, em oito exercícios (supino reto, puxada frontal, rosca direta, 

tríceps testa, agachamento, ‘leg press’, cadeira extensora e cadeira flexora), conforme 

ilustrado na figura 25. 

Tanto no período de adaptação quanto no período experimental, todos os 

participantes realizaram um aquecimento previamente a cada exercício com cargas 

leves antes de iniciarem a sessão de treinamento propriamente dita. As cargas de 

treinamento foram estipuladas a partir das cargas obtidas nas sessões de adaptação 

em que os participantes realizaram de oito a 12 repetições máximas, as quais eram 

registradas em formulário de ficha de treinamento (Anexo C). Essas cargas foram 

ajustadas em cada sessão caso o participante realizasse mais do que as 12 repetições 

(com acréscimo de carga) ou quando o participante não conseguisse realizar a 

quantidade mínima estabelecida no protocolo (com redução da carga). Nos períodos 
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de adaptação e nos ensaios experimentais, os participantes eram incentivados 

verbalmente a completar as series e atingirem o número mínimo de repetições. 

A progressão de carga nas semanas de adaptação e durante o protocolo 

experimental seguiu modelo proposto pelo American College of Sports Medicine, que 

sugere aumento de carga (kg) de 2 a 10% quando o participante conseguisse levantar 

acima de duas repetições além da carga estipulada (RATHAMES et al., 2009).  
 

Figura 25 - Exercícios resistidos que fizeram parte do protocolo experimental 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: A – supino reto; B – puxador frontal; C – rosca direta; D – tríceps testa; E – agachamento; F 
– leg press 45°; G – cadeira extensora; H – cadeira flexora; 1 – posição inicial; 2 – posição final. 
 

Durante as semanas de execução do protocolo experimental, os 

participantes foram orientados a não realizarem exercícios resistidos ou de alta 

D1 C1 B1 A1 

D2 C2 B2 A2 

H1 G1 F1 E1 

E2 H2 F2 G2 
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intensidade, não mudarem seus hábitos alimentares e nem ingerirem bebidas 

alcóolicas. O protocolo de exercícios obedeceu a um modelo de treinamento que 

busca promover respostas agudas para hipertrofia muscular (CAMPOS et al., 2002;  

PRESTES et al., 2016), seguindo o mesmo padrão de treinamento usado no período 

de adaptação. Durante o protocolo experimental, que aconteceu em três semanas, as 

cargas de treinamento eram ajustadas, quando necessárias. Cada ensaio 

experimental foi separado por uma semana para garantir a recuperação adequada. 

 

6.3.3 Protocolo de ingestão das barras proteicas 
 

Os participantes foram randomizados (doze participantes por grupo) para 

consumirem uma das três barras (biO2, ACP-moringa, ou ACP-whey). Imediatamente 

antes do início e imediatamente após a sessão de treino, sob observação direta dos 

pesquisadores, os participantes ingeriram a suplementação de uma das três barras à 

qual ele foi designado na randomização, conforme figura 26. 

As barras de proteína foram constituídas em 40 g cada unidade, de modo 

que cada participante ingeriu 80 g/dia de treinamento. Em relação barra ACP-moringa, 

foi ingerido um total de 16,4 g de proteína por dia e para barra ACP-whey, um total de 

21,0 g de proteína. Os participantes foram permitidos ingerirem água para auxiliar a 

ingestão das barras de proteína. 

Na primeira semana, a amostra foi distribuida em três grupos de quatro 

participantes. Cada grupo recebeu um tipo de barra de proteína, sem que os mesmos 

soubessem qual barra estava sendo ingerida. Na segunda semana, todos os grupos 

ingeriram uma barra de proteína diferente da primeira semana, o que se seguiu até a 

terceira e última semana, de modo que todos os participantes do estudo fizeram 

ingestaão de todas as barras de proteína envolvidas no estudo (Fig. 26). 

Os participantes foram orientados a não consumirem outro suplemento de 

qualquer natureza nos quatro dias de descanso (até o próximo dia da coleta de dados 

na semana seguinte), além de não consumirem as barras durante esse período. 
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Figura 26 - Modelo de randomização do período total de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Legenda: BIO2: Barra de proteína da marca bio2Organic©; ACP – Moringa: Barra de proteína contendo 
moringa oleifera; ACP – Whey: Barra de proteína contendo whey. 
 

6.3.4 Protocolo experimental 
 

Após duas semanas de adaptação e com as intensidades (cargas) 

estipuladas, deu-se início ao protocolo experimental, que seguiu os seguintes passos: 

a) Ao chegar ao local onde foi realizado o protocolo experimental, os 
participantes realizaram a coleta de amostras de sangue, 
aproximadamente 15 min. antes do início da sessão de treinamento; 

b) Ao chegarem ao salão de musculação, os participantes fizeram 
ingestão de uma barra de proteína de 40 g (biO2, ACP – moringa, ou 
ACP – whey), de acordo com a randomização; 

c) Iniciavam o protocolo de treinamento composto pelos oito exercícios 
(Fig. 24); 

d) Imediatamente após a sessão de treinamento, os participantes fizeram 
a ingestão de mais uma barra de proteína de 40 g, da mesma que 
iniciou a sessão; 

e) Após a ingestão da barra de proteína, os participantes fizeram a 
segunda coleta de amostras de sangue; 
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f) Vinte e quatro horas após o término da sessão, os participantes fizeram 
terceira coleta de amostras de sangue; 

g) Quarenta e oito horas após o término da sessão, os participantes 
fizeram a quarta coleta de amostras de sangue. 

 

O protocolo experimental é descrito na figura 27 a seguir. 

Figura 27 – Protocolo experimental 

Legenda: BIO2: Barra de proteína da marca bio2Organic©; ACP – Moringa: Barra de proteína contendo 
moringa oleífera; ACP – Whey: Barra de proteína contendo whey. 
 

 

6.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

6.4.1 Antropometria e composição corporal 
 

As medidas antropométricas (massa corporal, estatura) foram coletadas no 

Laboratório Kinesis, localizado na Universidade Potiguar, Unidade Salgado Filho, 

Natal - RN. A massa corporal (kg) foi determinada em balança digital eletrônica 

Balmak® modelo Classe III, precisão de 0,01 kg. Para a estatura foi utilizado um 

estadiômetro SANNY® (Personal Caprice Portátil, Brasil) com precisão de 0,1 cm. O 

Índice de Massa Corporal (IMC) foi dado pela relação da massa corporal pelo 

quadrado da estatura (kg/m2). 
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6.4.2 Análises sanguíneas 
 

Amostras de sangue de aproximadamente 20 ml foram coletadas antes, 

imediatamente após a sessão de treinamento e ingestão das barras proteicas, 24 

horas após, e 48 após o protocolo experimental. 

As amostras foram coletadas em dois tubos vacutainer em uma janela de 

tempo de 20-30 s, para evitar alterações nas respostas metabólicas, centrifugados a 

5000 rpm por 10 min. e armazenados a 4 °C. Os tubos continham gel de separação 

de alta qualidade e o plasma total foi destinado para as análises bioquímicas e 

hormonais no Laboratório Álvaro, Cascavel, PR. 

A partir das amostras de sangue, foram coletados dados bioquímicos 

(creatina quinase – CK e lactato desidrogenase – LDH), e hormonais (insulina - INS, 

somatomedina - IGF-1, testosterona total - T. TOTAL, e testosterona livre - T. LIVRE). 

 

6.5. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

As variáveis dependentes foram investigadas com o teste não paramétrico 

de Shapiro-Wilk e medidas de assimetria e curtose (ambos com limites entre -1,96 e 

1,96 do valor Zscore). Verificou-se uma distribuição não normalizada em torno das 

respectivas médias muito provavelmente em função de um número amostral pequeno. 

Deste modo, os testes de comparação de medianas realizados foram Friedman e 

Wilcoxon (comparações múltiplas), respectivamente para comparação os momentos 

de verificação intra grupo (barra utilizada), além do teste de Kruskal-Wallis para 

comparações nas distribuições das variáveis entre o consumo das diferentes barras 

de proteína seguido do teste Mann-Whitney U para amostras independentes 

(comparações múltiplas). Em todas as análises foram mantidos um nível de 

significância de 95% de confiança para um erro do tipo I do analista (p < 0,05). O 

tratamento estatístico dos dados foi realizado com o pacote computadorizado 

Statistical Package for the Social Science (SPSS) versão 24.0 for IBM® e o software 

GraphPad Prism version 7.00 for Windows. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A composição de macronutrientes das barras proteicas utilizadas no estudo 

está detalhada na tabela 1 abaixo. 

 
Tabela 1 – Informações nutricionais de macronutrientes das barras de proteína 

usadas no estudo (40 g) 
 

Barra Proteínas (g) Carboidratos (g) Lipídeos (g) Fibras (g) Kcal  
biO2 Protein 11,00 17,0 4,2 3,4 145,0 

ACP – moringa 8,22 19,0 7,8 2,9 175,8 

ACP – whey 10,52 18,4 6,7 1,9 175,7 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

 

7.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA BARRA PROTEICA VEGANA À BASE 

DE ÁGUA DE COCO EM PÓ 

 

Dentre os macronutrientes descritos acima, a distribuição dos mesmos 

pelos ingredientes, encontram-se detalhados na tabela 2 abaixo. 

 
Tabela 2 – Informações nutricionais de macronutrientes por ingrediente utilizado na 

barra vegana à base de água de coco em pó e moringa 
 

Ingrediente 
Quant. por 

Porção 40 g 
Proteínas CHO Lipídios Fibras Kcal 

Água de coco em pó (g) 10,00 0,09 9,30 0,03 0,43 37,80 
Castanha de caju (xerém) (g) 10,00 1,85 2,91 4,23 0,41 57,00 

Cacau em pó 100% (g) 2,00 0,50 0,40 0,40 0,70 5,50 

Moringa (pó) (g) 17,00 5,75 6,26 1,22 1,28 58,96 

Coco fresco ralado (g) 2,00 0,07 0,21 0,64 0,11 8,13 

Óleo de coco (ml) 1,00 0,00 0,00 0,92 0,00 8,38 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. CHO = carboidratos. 

 

O custo médio para a elaboração de 01 (uma) barra vegana foi de R$ 6,90 

(seis reais e noventa centavos). 
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7.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA BARRA PROTEICA WHEY À BASE 

DE ÁGUA DE COCO EM PÓ 

 

Dentre os macronutrientes descritos na tabela 1, a distribuição dos mesmos 

pelos ingredientes encontra-se detalhada em seguida na tabela 3. 

 
Tabela 3 – Informações nutricionais de macronutrientes por ingrediente utilizado na 
barra whey à base de água de coco em pó e Whey Protein Gold Standard, Optimum 

Nutrition 
 

Ingrediente 
Quant. por 

Porção 40 g 
Proteínas CHO Lipídios Fibras Kcal 

Água de coco em pó (g) 15,00 0,1 14,0 0,0 0,6 56,7 

Whey Protein (g) 10,00 8,0 1,0 0,5 0,0 40,0 

Castanha de caju (xerém) (g) 10,00 1,9 2,9 4,2 0,4 57,0 

Cacau em pó 100% (g) 2,00 0,5 0,4 0,4 0,7 5,5 

Coco fresco ralado (g) 2,00 0,1 0,2 0,6 0,1 8,1 

Óleo de coco (ml) 1,00 0,0 0,0 0,9 0,0 8,4 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. CHO = carboidratos. 

 

O custo médio para a elaboração de 01 (uma) barra whey foi de R$ 5,34 

(cinco reais e trinta e quatro centavos). 

O preço de venda da barra biO2 Protein sabor cacau e maca peruana é de 

R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos), na compra da caixa com 12 unidades, além 

do preço do frete (Fonte: Loja biO2, em 03/02/2019). 

 

7.3 VALIDAÇÃO DO USO DE BARRAS PROTEICAS À BASE DE ÁGUA DE COCO 

EM PÓ EM PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

7.3.1 Características sócio antropométricas 
 

A média de idade dos 12 participantes foi de 23,6 + 3,2 anos, com massa 

corporal de 81,6 +14,3 kg, estatura de 174,5 +5,7 cm e IMC de 26,9 +4,8 kg/m2, sendo 

classificados com sobrepeso. Em média, os participantes do estudo realizavam 

treinamento de força em sua rotina de exercícios a 5,2 +2,2 anos. 

Os principais achados desta pesquisa indicam que para um ambiente 

interno anabólico, em uma comparação entre os três tipos de suplemento, as duas 
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barras de proteína vegetais (BIO2 e ACP – Moringa) apresentaram concentrações de 

insulina superiores à barra ACP – Whey, enquanto a ACP – Whey apresentou 

concentrações séricas superiores de testosterona livre após 48 horas. O mesmo 

comportamento foi observado em relação às enzimas de dano muscular, CK e LDH, 

que reduziram significativamente quando consumido ACP – Whey no momento após 

48 horas, mostrando melhor poder de recuperação do tecido muscular. 

 

7.3.2 Respostas hormonais 
 

7.3.2.1 Concentração sérica de insulina 

 

Os níveis de insulina, verificados após a ingestão das barras biO2 e ACP-

whey, apresentaram diferenças significativas na semana em que foram ingeridas (p < 

0,05). 

No grupo que ingeriu a barra biO2, houve aumento nas concentrações de 

insulina no pós-treino imediato, seguido de redução com 24 h pós-treino e aumento 

com 48 h pós-treino. Houve diferenças significativas nas distribuições entre os 

momentos de verificação pré-treino e com 48 h pós-treino (11,6 vs. 23,0 UI/mL, p = 

0,013), redução significante nas distribuições entre o pós-treino imediato e com 24 h 

pós-treino (17,1 vs. 12,1 UI/mL, p = 0,026), seguido de aumento com 48 h pós-treino 

com relação a 24 h pós-treino (12,1 vs. 23,0 UI/mL, p = 0,004). 

O grupo que ingeriu a barra vegana ACP – Moringa, não obteve diferenças 

significativas nas distribuições nos quatro momentos (p > 0,05); no entanto, quando 

comparados as distribuições entre os momentos, os níveis de insulina aumentaram 

consideravelmente com 48 h pós-treino em relação ao pós-treino imediato e com 24 

h pós-treino (24,9 vs. 17,0 UI/mL, p = 0,033; 24,9 vs. 14,0 UI/mL, p = 0,010, 

respectivamente). 

O grupo que ingeriu a barra ACP-whey, ocorreram diferenças significativas 

na comparação das distribuições entre todos os momentos com relação aos níveis de 

insulina durante a semana em que foi ingerida, havendo ainda redução significativa 

nos momentos pré-treino, 24 h pós-treino e 48 h pós-treino (p < 0,05); e no período 

pós com 24h e 48h (p = 0,003 em ambos os casos), havendo ainda redução nos níveis 

séricos de insulina, porém não significante, conforme apresentado na tabela 4. 
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Figura 28 - Mediana dos níveis séricos de insulina (U.I./ml) em praticantes de atividade 
física no pré-treino e após a ingestão das barras proteicas no pós-treino imediato e 

com 24 e 48 h pós-treino 
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor. Comparação pareada de Friedman e comparações múltiplas de 
Wilcoxon. biO2 = barra proteica vegana sabor cacau e maca peruana, marca biO2; ACP – Moringa = 
barra proteica vegana à base de água de coco em pó e moringa; ACP – Whey = barra proteica à base 
de água de coco em pó e Whey Protein isolada de soro de leite. Φ Friedman biO2 p<0,05; γ Friedman  
ACP – Whey p<0,05. * p<0,05 biO2 pré vs. +48h; ** p<0,05 ACP – Moringa pré vs +48h; # p<0,05 ACP 
– Whey pré vs. +48h. 
 

As concentrações séricas de insulina aumentam concomitantemente às 

alterações na glicemia e a resposta é aumentada quando proteínas e carboidratos são 

ingeridos antes, durante ou após o treino. Além disso, também pode promover 

indiretamente pelo anabolismo muscular pelo aumento do apetite por meio do seu 

efeito hipoglicemiante (SPRAGUE; ARBELÁEZ, 2011). Em nosso estudo 

imediatamente após a ingestão das três barras de proteína em todas as sessões de 

treinamento e nos diferentes tratamentos, houve ligeiro aumento das concentrações 

séricas de insulina (não significante), e ficaram elevadas com ingestão de 22g e 16,4g 

proteínas nas barras BIO2 e ACP – Moringa, respectivamente, após 48 horas; 

enquanto que com a suplementação de 21g de ACP – Whey, reduziram após 24 e 48 

horas a níveis inferiores aos níveis basais pré-exercício.  

Contrariamente, Witard et al. (2013), após avaliação aguda de níveis 

séricos de insulina, ingeriram diferentes quantidades de whey protein (0, 10, 20 ou 

40g) imediatamente após um única sessão de treinamento resistido. Os autores 

observaram que concentrações de 20g de proteína foram suficientes para aumentar 
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as mudanças nos níveis séricos de insulina aumentando também a síntese proteica 

muscular (SPM) miofibrilar. 

Esse fato é justificado uma vez que de que elevadas concentrações de 

insulina no sangue após sessões de exercícios resistidos com suplementação de 

proteína podem desencadear uma cascata de sinalizações que levam à síntese de 

proteína muscular (ANDERSON; TAMAYOSE; GARCIA, 2018). Ela exerce esse efeito 

anabólico aumentando o transporte de glicose e aminoácidos para as fibras 

musculares esqueléticas, aumentando assim a síntese de proteínas e diminuindo a 

degradação proteica (CLOSE et al., 2016; DOS SANTOS et al., 2017; MCCARTHY; 

ESSER, 2010), como ilustrado na figura 4. 

Outro estudo, que também usou proteína do soro do leite (whey protein) 

para averiguar respostas na secreção de insulina e sinalização da síntese de proteína 

muscular através da expressão de Akt, mTOR e P70S6K, mostrou elevações nos 

níveis de insulina com suplementação de 10g de proteína mais 10g de leucina contra 

placebo (2g de carboidrato) após 30 minutos do término do exercício, além da elevada 

expressão das proteínas da via de sinalização Akt e P70S6K em relação à tomada 

inicial (antes da sessão de exercícios) (LANE et al., 2017). 

Apesar das fortes evidências sobre a relação de BCAAs e níveis séricos de 

insulina elevados, Jackman et al. (2017), no entanto, obtiveram achados diferentes. 

Apesar de terem tido respostas satisfatórias em relação à SMP com a sinalização da 

via que estimula o complexo mTOR, os níveis séricos de insulina permaneceram 

inalterados nos tratamentos com 5,6g de BCAAs ou placebo. Esse fato pode ser 

explicado pela baixa concentração de CHO no suplemento adotado no estudo 

supracitado (4,6g) contra concentrações mais elevadas nas três barras de proteína 

(17,0g, 19,0g e 18,4g para biO2 protein, ACP-moringa e ACP-whey, respectivamente. 

 

7.3.2.2 Concentração sérica de IGF-1 

 

O fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 1 (IGF-1) apresentou 

comportamento semelhante quando da ingestão dos três tipos de barras proteicas, 

não apresentando diferenças entre as distribuições nas comparações entre os 

suplementos, conforme figura 27. 

Foram apresentadas diferenças significativas nas distribuições das 

concentrações séricas quando comparados todos os momentos de verificação em 
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todas as barras de proteína (p < 0,05). 

Em relação às comparações múltiplas, após ingestão da biO2, houve 

aumento significativo entre o pré-treino e o pós-treino imediato (p < 0,05), seguido de 

redução com 24 h pós-treino (p > 0,05) e com 48 h pós-treino (p < 0,05). 

Após aumento nas concentrações séricas com a ingestão da barra proteica 

biO2 no pós-treino imediato, foi observado reduções significativas nos níveis com 24 

e 48 h pós-treino (p < 0,05). 

No treino em que foi ingerida a barra ACP-Moringa, houve aumento nos 

níveis de IGF-1 entre o pré-treino e o pós-treino imediato (p < 0,05) e redução entre o 

pré-treino e 24 e 48 h pós-treino (p < 0,05), e entre os momentos pós-treino imediato 

e com 24 e 48 h pós-treino (p < 0,05). 

Já no treino em que foi ingerida a barra ACP-Whey, foi observada redução 

nos níveis de iGF-1 entre os momentos pré-treino e com 24 e 48 h pós-treino (p < 

0,05) e o pós-treino imediato e com 24 e 48 h pós-treino (p < 0,05), conforme figura 

29. 

O IGF-1 é um hormônio muito sensível ao treinamento resistido, 

apresentando tanto boas respostas agudas, quanto crônicas em relação ao aumento 

das concentrações séricas. Esse fator de crescimento é importante por desempenhar 

papel chave no início da ativação do complexo do alvo da rapamicina em mamíferos 

1 (mTORC1) que é responsável por regular a síntese de proteínas e a massa muscular 

esquelética por meio da sinalização da proteína ribossomal S6 quinase (MENON et 

al., 2014). 

Estudos tem mostrado que as concentrações séricas do IGF-1 

imediatamente após uma sessão de treinamento resistido tendem a aumentar e, por 

conseguinte, diminuírem após os primeiros 30 minutos (KRAEMER; RATAMESS; 

NINDL, 2016). Em um experimento que contou com a participação de 14 jovens com 

experiência em treinamento resistido, foi observado que após uma sessão de 

treinamento os níveis séricos de IGF-1 aumentaram significativamente imediatamente 

após a sessão, reduzindo a níveis próximos aos basais (antes da sessão de 

treinamento) já nos primeiros 30 minutos e permanecendo até após 60 minutos (FINK 

et al., 2017). 
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Figura 29 - Mediana dos níveis séricos de IGF-1 (ng/ml) em praticantes de atividade 
física no pré-treino e após a ingestão das barras proteicas no pós-treino imediato e 

com 24 e 48 h pós-treino
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor. Comparação pareada de Friedman e comparações múltiplas de 
Wilcoxon. biO2 = barra proteica vegana sabor cacau e maca peruana, marca biO2; ACP – Moringa = 
barra proteica vegana à base de água de coco em pó e moringa; ACP – Whey = barra proteica à base 
de água de coco em pó e Whey Protein isolada de soro de leite; IGF-1 = fator de crescimento 
semelhante à insulina do tipo 1. Φ Friedman biO2 p < 0,05; ¥ Friedman ACP – Moringa p < 0,05; γ 
Friedman ACP – Whey p<0,05. * p < 0,05 biO2 pré vs. pós; ** p < 0,05 ACP – Moringa pré vs. pós. 
 

O IGF-1 é um hormônio muito sensível ao treinamento resistido, 

apresentando tanto boas respostas agudas, quanto crônicas em relação ao aumento 

das concentrações séricas. Esse fator de crescimento é importante por desempenhar 

papel chave no início da ativação do complexo do alvo da rapamicina em mamíferos 

1 (mTORC1) que é responsável por regular a síntese de proteínas e a massa muscular 

esquelética por meio da sinalização da proteína ribossomal S6 quinase (MENON et 

al., 2014). 

Estudos tem mostrado que as concentrações séricas do IGF-1 

imediatamente após uma sessão de treinamento resistido tendem a aumentar e, por 

conseguinte, diminuírem após os primeiros 30 minutos (KRAEMER et al., 2016). Em 

um experimento que contou com a participação de 14 jovens com experiência em 

treinamento resistido, foi observado que após uma sessão de treinamento os níveis 

séricos de IGF-1 aumentaram significativamente imediatamente após a sessão, 

reduzindo a níveis próximos aos basais (antes da sessão de treinamento) já nos 

primeiros 30 minutos e permanecendo até após 60 minutos (FINK et al., 2017). 

Esses resultados corroboram em partes com nossos achados, uma vez que 
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o grupo que ingeriu a biO2 protein e ACP - Moringa aumentaram significativamente 

os níveis de IGF-1 após a sessão de treinamento resistido com suplementação de 

proteína reduzindo após 24 e 48 horas, enquanto que, o grupo que ingeriu a ACP – 

whey apesar do ligeiro aumento após a sessão, não foi significante e ainda reduziu 

seus níveis após 24 e 48 horas. 

Apesar desses aumentos nas concentrações de IGF-1 após as sessões de 

treinamento, não há garantias de que ela possa se manter elevada em longo prazo 

quando falamos em indivíduos treinados (MORTON et al., 2016). No entanto, essas 

diferenças podem ser claramente observadas quando comparadas as concentrações 

séricas de repouso de IGF-1 em indivíduos treinados e destreinados, apresentando 

valores maiores nos primeiros (RUBIN et al., 2005). 

Essas observações também são pertinentes quando se trata do 

comportamento do IGF-1 em indivíduos treinados após o exercício, principalmente em 

relação à ingestão ou não de suplementos proteicos. Gonzalez et al. (2015) 

observaram em indivíduos treinados que independentemente da suplementação com 

proteína, os valores de IGF-1 aumentaram em relação aos valores basais, reduzindo 

sua concentração logo após 30 minutos à sessão de treinamento. Além de 

observarem as concentrações séricas, os autores ainda investigaram a sinalização 

anabólica intramuscular, mostrando que apesar dos níveis de fosforilação de 

sinalização de proteínas permanecerem elevados por até 5 horas após a sessão de 

treinamento, tais resultados independeram da suplementação com proteínas. 

 

7.3.2.3 Concentração sérica de testosterona 

 

As figuras 30 e 31 apresentam os resultados das distribuições dos níveis 

séricos de testosterona total (T. TOTAL) e testosterona livre (T. LIVRE), 

respectivamente. 

Em relação aos níveis de T. TOTAL houve diferenças nas concentrações 

séricas nos momentos de verificação (p < 0,05) nas semanas em que foram ingeridas 

as barras biO2 e ACP-Whey. 

Quando foi ingerida a barra biO2, foram observados aumentos nas 

concentrações séricas de T. TOTAL com 24 h pós-treino em comparação com os 

momentos pré-treino e pós-treino imediato (p < 0,05), seguido de redução nos níveis 

séricos com 48 h pós-treino (p > 0,05). 
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Já com relação à ingestão da barra vegana ACP-Moringa, foi observado 

um ligeiro aumento nos níveis séricos de T. TOTAL entre os momentos pré-treino e 

pós-treino imediato (p > 0,05), seguido de uma redução com 24 e 48 h pós-treino (p > 

0,05). 

Enquanto no treino que foi ingerida a barra ACP-Whey, houve diferença 

nos níveis séricos de T. TOTAL entre os momentos de verificação, havendo redução 

entre o pré-treino e o pós-treino imediato (p < 0,05), seguido de aumento com 24 e 48 

h pós-treino (p > 0,05). 

No que diz respeito à distribuição dos níveis séricos de T. LIVRE, quando 

da ingestão da barra biO2, houve redução no pós-treino imediato (p > 0,05), seguido 

de aumento apenas com 24 h pós-treino com relação ao pós-treino imediato (p < 0,05) 

e redução com 48 h pós-treino (p > 0,05). A ingestão da barra vegana ACP-Moringa 

manteve os níveis séricos de T. LIVRE no momento pós-treino imediato, sofrendo 

aumento após 24 h pós-treino (p < 0,05), reduzindo 48 h pós-treino à níveis próximos 

aos basais. 

Quando da ingestão da barra ACP-Whey, os níveis séricos de T. LIVRE foi 

distinta entre os momentos de verificação. Houve redução entre o pré-treino e o pós-

treino imediato (p < 0,05), seguido de aumento com 24 e 48 h pós-treino (p < 0,05). 

Houve também aumento nos níveis séricos no pós-treino imediato e com 24 e 48 h 

pós treino (p < 0,05) e com 24 e 48 h pós-treino (p < 0,05). 

Os efeitos anabólicos da testosterona no tecido muscular são 

incontestáveis, pois a mesma atua aumentando a síntese de proteína e reduzindo sua 

degradação. Isso ocorre devido à interação da testosterona com receptores 

intracelulares androgênicos que se deslocam para o núcleo regulando a transcrição 

de genes específicos responsáveis pela síntese de proteína e, consequente a síntese 

de proteínas (VINGREN et al., 2010). 
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Figura 30 - Mediana dos níveis séricos de testosterona total (ng/dl) em praticantes de 
atividade física no pré-treino e após a ingestão das barras proteicas no pós-treino 

imediato e com 24 e 48 h pós-treino 
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor. Comparação pareada de Friedman e comparações múltiplas de 
Wilcoxon. biO2 = barra proteica vegana sabor cacau e maca peruana, marca biO2; ACP – Moringa = 
barra proteica vegana à base de água de coco em pó e moringa; ACP – Whey = barra proteica à base 
de água de coco em pó e Whey Protein isolada de soro de leite. Φ Friedman biO2 p < 0,05; γ Friedman 
ACP – Whey p < 0,05. * p < 0,05 biO2 pré vs. +24h; # p < 0,05 ACP – Whey pré vs. pós. 
 

 
Figura 31 - Mediana dos níveis séricos de testosterona livre (ng/dl) em praticantes de 

atividade física no pré-treino e após a ingestão das barras proteicas no pós-treino 
imediato e com 24 e 48 h pós-treino 
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor. Comparação pareada de Friedman e comparações múltiplas de 
Wilcoxon. biO2 = barra proteica vegana sabor cacau e maca peruana, marca biO2; ACP – Moringa = 
barra proteica vegana à base de água de coco em pó e moringa; ACP – Whey = barra proteica à base 
de água de coco em pó e Whey Protein isolada de soro de leite. γ Friedman ACP – Whey p < 0,05. ** 
p < 0,05 ACP – Moringa pós vs. +24h; # p < 0,05 ACP – Whey pós vs. +48h. 
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É esperado que tanto a testosterona total quanto a livre, aumente suas 

concentrações imediatamente após uma sessão de exercícios resistidos pesados 

(~75% – 80% de uma repetição máxima) e que após 30 minutos comecem a diminuir 

em virtude da captação da testosterona circulante pelos receptores androgênicos 

intracelulares e posterior mobilização para o núcleo celular (HAYES et al., 2015). 

 

7.3.2.4 Comparação entre as concentrações séricas hormonais 

 

Com relação aos níveis séricos de insulina, foram maiores no pré-treino nos 

indivíduos que ingeriram a barra ACP-Whey com relação à biO2 e (p < 0,05). Já com 

48 h pós-treino os níveis de insulina foram bem menores quando da ingestão de ACP-

Moringa em comparação com as barras biO2 e ACP-Whey (p < 0,01). Não havendo 

diferenças entre as barras biO2 e ACP-Whey (p > 0,05). 

Os níveis séricos de IGF-1 e testosterona total mantiveram-se constantes 

em todos os momentos de verificação, independentemente da barra proteica ingerida 

(p > 0,05). 

Já com relação aos níveis séricos de testosterona livre, foram observados 

níveis maiores nos indivíduos que ingeriram ACP-Moringa que naqueles que ingeriram 

ACP-Whey no pós-treino imediato (p < 0,05). Com 48 h pós-treino, foram observados 

níveis superiores após consumo de ACP-Whey com relação às barras biO2 e ACP-

Moringa (p < 0,05). 

A figura 32 apresenta as comparações das variáveis hormonais entre os 

suplementos. 
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Figura 32 – Comparação entre os níveis séricos dos hormônios insulina, IGF-1, 
testosterona total e testosterona livre em praticantes de atividade física no pré-treino 
e após a ingestão das barras proteicas no pós-treino imediato e com 24 e 48 h pós-

treino 
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor. IGF-1 = fator de crescimento semelhante a insulina do tipo 1. 
* p < 0,05; ** p < 0,01. 
 

7.3.3 Lesão muscular e recuperação 
 

7.3.3.1 Lactato desidrogenase 

 

Com relação aos níveis séricos de LDH, foi observado comportamento 

semelhante nos indivíduos após a ingestão das barras biO2 e ACP-Moringa (p > 0,05), 

com níveis crescentes a cada momento de verificação. Já após a ingestão da barra 

ACP-Whey, foi observado aumento nos níveis de LDH no pós-treino imediato e 

redução com 24 e 48 h pós-treino (Figura 33). 
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Figura 33 - Mediana dos níveis séricos da enzima LDH (U/L) em praticantes de 
atividade física no pré-treino e após a ingestão das barras proteicas no pós-treino 

imediato e com 24 e 48 h pós-treino 
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor. Comparação pareada de Friedman e comparações múltiplas de 
Wilcoxon. biO2 = barra proteica vegana sabor cacau e maca peruana, marca biO2; ACP – Moringa = 
barra proteica vegana à base de água de coco em pó e moringa; ACP – Whey = barra proteica à base 
de água de coco em pó e Whey Protein isolada de soro de leite; LDH = lactato desidrogenase. Φ 
Friedman biO2 p < 0,05; ¥ Friedman ACP – Moringa p < 0,05. * p < 0,05 biO2 pré vs. +48h; ** p < 0,05 
ACP – Moringa pré vs. +48h; # p < 0,05 ACP – Whey pré vs. +48h. 
 

Quando da ingestão da barra biO2, houve aumento crescente nos níveis 

séricos da enzima LDH nos momentos de verificação. Foram observadas diferenças 

entre os momentos pós-treino imediato e com 24 h pós-treino (p < 0,05) e o pós-treino 

imediato e com 48 h pós-treino (p < 0,05). Já o aumento entre 24 e 48 pós-treino não 

foi considerado relevante (p > 0,05) (Figura 33). 

Quando da ingestão da barra vegana ACP-Moringa, também foi observado 

aumento crescente nos níveis séricos da enzima LDH entre os quatro momentos de 

verificação. Esse aumento ocorreu desde o pós-treino imediato até com 48 h pós-

treino (p < 0,05), sendo significativos quando comparados com o momento pré-treino 

(p < 0,05). Entre o momento pós-treino imediato e 24 h pós-treino (p > 0,05) e pós-

treino imediato e 48 h pós-treino (p > 0,05) o aumento dos níveis séricos da LDH não 

foi considerado significativo (Figura 33). 

Já no treino onde foi ingerida a barra ACP-Whey, houve aumento nos níveis 

séricos de LDH entre o pré-treino e o pós-treino imediato (p < 0,05), com reduções 

nos níveis subsequente com 24 e 48 h pós-treino (p > 0,05). A redução entre os 

momentos 24 e 48 h pós-treino foi considerada significativa (p < 0,05) (Figura 33). 
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7.3.3.2 Creatina quinase 

 

O outro marcador de lesão muscular, a CK, apresentou diferenças 

significativas nas distribuições no consumo das três barras proteicas entre os 

momentos de verificação. 

Assim como aconteceu com LDH, no treino em que foi consumida a barra 

biO2, foram observadas diferenças entre os momentos pré-treino e pós-treino 

imediato (p < 0,05), pós-treino imediato e com 24 h pós-treino (p < 0,05) e o pós-treino 

imediato e com 48 h pós-treino (p < 0,05) (Figura 34). 

Quando da ingestão da barra vegana ACP-Moringa, os níveis séricos de 

CK aumentaram desde o pré-treino até 24 h pós-treino, quanto tiveram uma discreta 

diminuição. Foram observadas diferenças entre os momentos pré-treino e pós-treino 

imediato (p < 0,05), pré-treino e com 24 h pós-treino (p < 0,05), pós-treino imediato e 

com 24 h pós-treino (p < 0,05), pré-treino e com 48 h pós-treino (p < 0,05), e pós-

treino imediato e com 48 h pós-treino (p < 0,05). A redução dos níveis entre 24 e 48 h 

pós-treino não foi significativa (p > 0,05) (Figura 34). 

Já a ingestão da barra ACP-Whey causou aumento nos níveis de CK entre 

o pré-treino e o pós-treino imediato (p < 0,05). Na sequência, houve queda com 24 h 

(p < 0,05) e mais uma queda com 48 h (p < 0,05) (Figura 34). 
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Figura 34 - Mediana dos níveis séricos da enzima CK (ng/ml) em praticantes de 
atividade física no pré-treino e após a ingestão das barras proteicas no pós-treino 

imediato e com 24 e 48 h pós-treino
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor. Comparação pareada de Friedman e comparações múltiplas de 
Wilcoxon. biO2 = barra proteica vegana sabor cacau e maca peruana, marca biO2; ACP – Moringa = 
barra proteica vegana à base de água de coco em pó e moringa; ACP – Whey = barra proteica à base 
de água de coco em pó e Whey Protein isolada de soro de leite; CK = creatina quinase. Φ Friedman 
biO2 p < 0,05; ¥ Friedman ACP – Moringa p < 0,05; γ Friedman ACP – Whey p<0,05. * p < 0,05 biO2 
pré vs. +48h; ** p < 0,05 ACP – Moringa +24h vs. +48h; # p< 0,05 ACP – Whey pré vs. pós e pós vs. 
+48h. 
 

As concentrações séricas de LDH e CK após 48 h foram menores quando 

da ingestão da barra ACP-Whey em comparação à biO2 e à ACP-Moringa (p < 0,05), 

mostrando melhor recuperação (Figura 35). 

 
Figura 35 – Comparação entre os níveis séricos dos marcadores de lesão muscular 

LDH e CK em praticantes de atividade física no pré-treino e após a ingestão das 
barras proteicas no pós-treino imediato e com 24 e 48 h pós-treino 
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Fonte: Elaborada pelo próprio autor. LDH = lactato desidrogenase; CK = creatina quinase. * p < 0,05.  
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8 CONCLUSÃO 
 

Os principais achados deste estudo indicam que as duas barras de proteína 

à base de água de coco em pó ACP – Moringa e ACP – Whey promoveram um 

ambiente anabólico, em que a primeira apresentou maiores concentrações de insulina 

após 48 horas, bem como aumento nos níveis de testosterona livre após 24 horas e a 

segunda com maiores concentrações de testosterona livre após 48 horas. Além disso, 

a capacidade de recuperação com a redução das enzimas de lesão muscular (LDH e 

CK) foi observada. Na ACP – Moringa uma redução significante de CK entre 24 e 48 

horas após o exercício, enquanto a ACP – Whey apresentou redução dos níveis 

séricos de LDH e CK após 24h e 48 horas. 

Existe uma tendência crescente por produtos mais saudáveis e benéficos 

à saúde. No caso de praticantes de atividade física resistida, que promovam hipertrofia 

e melhor recuperação pós-treino. Para alcançar os resultados almejados se faz 

necessário um produto que possa fornecer proteína de boa qualidade e preços 

acessíveis. 

Na busca por produtos saudáveis, foram elaboradas barras como 

suplemento nutricional para tal fim. Um dos ingredientes utilizados, a água de coco, já 

tem suas propriedades benéficas à saúde largamente conhecidas. Outro ingrediente 

que está sendo bastante estudado e consumido é o pó das folhas de Moringa oleifera. 

A barra proteica vegana à base de água de coco em pó e moringa 

apresentou níveis proteicos no limiar mínimo recomendado pela ANVISA (8,22 g de 

8,4 g recomendadas). Mesmo assim, o produto pode ser considerado equivalente à 

barra proteica comercial. 

Já a barra proteica ACP-Whey, à base de água de coco em pó e Whey 

Protein Isolada de soro de leite (10,52 g proteína) promoveu melhor recuperação pós-

treino nos praticantes de atividade física resistida. 
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ANEXO A – APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
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ANEXO C – MODELO DE FICHA DE TREINAMENTO USADO DURANTE O 

ESTUDO. 
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ANEXO D – MODELO DE FICHA DE ANAMNESE USADO NO ESTUDO. 
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ANEXO E – DECLARAÇÃO DE ENTRADA NO NIT-UECE DE TERMO DE 

REVELAÇÃO DE TECNOLOGIA – BARRA VEGANA 
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ANEXO F – DECLARAÇÃO DE ENTRADA NO NIT-UECE DE TERMO DE 

REVELAÇÃO DE TECNOLOGIA – BARRA WHEY 
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