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RESUMO 
 

A disponibilidade e o metabolismo dos carboidratos podem influenciar nos processos 
de fadiga (neurológicos) e periféricos (musculares). O desempenho do exercício 
pode ser prejudicado pela redução dos níveis de carboidrato, diminuindo assim o 
processo de excitação muscular. Diante dessa problemática, o estudo objetivou 
desenvolver e validar um gel de carboidratos à base de água de coco em pó 
(NATUGEL) para reposição energética de atletas. Apresentando como objetivos 
específicos: (1) Desenvolver um gel de carboidratos à base de água de coco em pó 
de acordo com as normas preconizadas pela ANVISA; (2) Realizar a caracterização 
físico-química do gel de carboidratos à base de água de coco; (3) Validar o uso de 
gel de carboidratos à base de água de coco em atletas no pré-treino, pós-treino e 24 
e 48 horas pós-treino através: (a) do efeito da percepção subjetiva do esforço nas 
diferentes formas de suplementação em gel utilizadas; e (b) da resposta aguda de 
recuperação pós-treino nas diferentes formas de suplementação em gel utilizadas. O 
estudo contou com 14 atletas de ultramaratona, na faixa etária entre 30 e 50 anos de 
idade, em fase pré-competitiva de treinamento. O delineamento foi do tipo cruzado 
(cross over). Os participantes foram divididos em dois grupos: G1 – Grupo Controle 
(ingestão gel comercial), e G2 – Grupo Tratamento (ingestão gel à base de água de 
coco em pó). A sessão de treinamento foi realizada na pista de atletismo do Centro 
de Atenção Integrada à Criança (CAIC-RN) e as coletas de sangue foram realizadas 
no próprio local, conservadas em recipientes adequados e transportadas aos 
laboratórios de análises. A avaliação da Percepção Subjetiva do Esforço (PSE) foi 
realizada através da aplicação da Ficha de Acompanhamento dos Atletas utilizando 
a Escala OMNI caminhada/corrida (escores de 0-10). Em todas as análises foi 
mantido um nível de confiança de 95%. Diante dos resultados obtidos no estudo, 
conclui-se que: (a) A composição do bioproduto NATUGEL enquadra-se 
perfeitamente na legislação de “Alimento para Atletas” na categoria de “Gel de 
Carboidratos”, apresentando quantidade de carboidratos metabolizáveis que 
atendem aos requerimentos e auxiliando na recuperação da função muscular normal 
após exercícios extenuantes; (b) O bioproduto NATUGEL, quando consumido pelos 
atletas durante o exercício de endurance (tido como extenuante), mantém os níveis 
glicêmicos, atenua a PSE e atua positivamente acelerando a recuperação muscular 
pós-treino; e (c) Além de ser um produto rico em carboidratos, pode ser também 
utilizado na reposição de eletrólitos. Sua origem 100% vegetal e seus componentes 
de alto valor nutricional são apresentados como diferencial de mercado na categoria 
de Alimento para Atletas de endurance. 
 

Palavras-chave: Atletas. Suplemento. Carboidrato. Água de coco. 
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ABSTRACT 
 

The availability and metabolism of carbohydrates can influence both processes of 
(neurological) and peripheral (muscle) fatigue. Performance exercises can be 
hampered by reducing carbohydrate levels, thus decreasing muscle arousal process. 
Facing this problem, this study aimed to develop and validate a carbohydrate gel 
based on powdered coconut water (NATUGEL) for athlete’s energetic replacement. 
Presented as specific objectives: (1) To develop a gel of carbohydrates based on 
powdered coconut water according to the norms suggested by ANVISA; (2) Carry out 
the physical-chemical description of the carbohydrate gel based on coconut water; 
(3) To validate the use of coconut water-based carbohydrate gel in athletes in pre- 
workout, post-workout and 24 and 48 hours post-workout through: (a) the effect of 
subjective perception of effort on different forms of gel supplementation used; and (b) 
the sharp post-training recovery response in different forms of gel supplements used. 
The study consisted of 14 ultra-marathon athletes, age group between 30 and 50 
years old, in a pre-competitive training situation. The design was cross-over. 
Participants were divided into two groups: G1 - Control Group (commercial gel 
ingestion), and G2 - Group Treatment (ingestion gel based on powdered coconut 
water). The training session was held at the athletic runaway of Center for Integrated 
Child Care (CAIC-RN) and blood samples were collected in loco, kept in appropriate 
containers and sent to lab analysis. The evaluation from the Subjective Effort 
Perception (PSE) was performed through the application of the OMNI Walk / Run 
Scale (scores of 0-10). A trust level of 95% was maintained in all analyzes. 
According to the results obtained in this study, it was concluded that: (a) The 
composition of the bio-product NATUGEL fits perfectly into the legislation of "Food 
for Athletes" inside the category of "Carbohydrate Gel", presenting quantity of 
metabolizable carbohydrates following the requirements and assisting in recovery of 
normal muscle function after strenuous exercise; (b) The NATUGEL bio-product, 
when consumed by athletes during endurance exercise (considered as strenuous), it 
maintains glycemic levels, attenuates PSE and acts positively by accelerating post-
workout muscle recovery; and (c) In addition as a rich carbohydrate product, it may 
also be used in electrolyte replacement. Its 100% origin vegetable and its 
components of high nutritional value are presented as a differential market at Food 
category for Endurance Athletes. 
 

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

Podemos perceber que, quando falamos no termo recuperação pós- 

exercício (RPE) vemos uma grande lacuna de conhecimento sobre o assunto, 

essa temática tem sido discutida e tem nas suas bases teóricas um grande foco de 

intensas reflexões, principalmente em razão da importância que representa dentro 

dos atuais programas de treinamento físico em diferentes níveis de desempenho, 

seja o atleta de alto rendimento, aos praticantes de exercícios físicos regulares. 

Todos os dois tipos de atletas querem melhorar seus resultados, conquistas 

pessoais, desafios, dentre outros aspectos (DUPUY et al., 2018; LEE et al., 2017). 

Sabendo das variáveis que podem influenciar o rendimento de um 

atleta, a importância dos carboidratos como substrato energético para a contração 

da musculatura esquelética é de extrema relevância. Em geral, sabe-se que ao 

aumentar gradual da intensidade do exercício cresce a taxa de utilização do 

glicogênio muscular. Além disso, é observado que a resistência aeróbia está 

relacionada aos estoques de glicogênio muscular, e que exercícios prolongados 

não podem ser mantidos quando esses estoques estão deletados (BARTLETT; 

HAWLEY; MORTON, 2015; BOMPA; BUZZICHELLI, 2018; COCHRAN et al., 

2015; FRANSSON et al., 2018). 

Isso traz à tona a importância de se pensar na restauração dos 

estoques de glicogênio hepático e muscular e que esse procedimento é uma parte 

importante do processo de recuperação logo após o exercício prolongado. Quando 

uma quantidade de carboidrato dietético se encontra disponível, a restauração das 

reservas requer aproximadamente 24-36 horas, com a velocidade de síntese do 

período inicial mais rápida nas fibras musculares do tipo I do que do tipo II 

(HAWLEY et al., 2014; HELGE, 2017; KROGH, 1920). 

Quando uma dieta rica em carboidrato é consumida imediatamente 

após o término de um exercício prolongado, a reposição de glicogênio muscular 

pode triplicar alcançando valores de 6-7 µmol/g peso/h. O retardo da ingestão de 

carboidrato, mesmo por duas horas, pode impedir que ocorressem taxas máximas 

de resistência, fazendo com que o atleta tenha menos tempo para se recuperar e 

consequentemente esteja mais cansado para a próxima dose de exercício 

(DOERING et al., 2016; LEE et al., 2017). 

O conceito de RPE é discutido e não consensual na literatura. No 
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presente estudo, a RPE será entendida, primariamente, como a capacidade de 

obter ou exercer um desempenho numa atividade específica e, secundariamente, 

como sendo a restauração dos sistemas corporais a sua condição basal, 

determinando a homeostase (AUBRY et al., 2015; DUPUY et al., 2018). 

A partir disso, o objetivo e a importância do monitoramento da RPE é 

garantir uma melhor qualidade em todas as sessões subsequentes de 

treinamento, pois conforme pode se destacar, a não organização adequação entre 

o volume e a intensidade nas sessões de treino e os períodos de descanso podem 

ocasionar um desgaste desnecessário e a síndrome de excesso de treinamento, 

também chamado de over training, trazendo consequências negativas para o 

atleta, como redução no desempenho, queda do sistema imunológico, fadiga 

constante, distúrbios de humor, aumento da frequência cardíaca de repouso, 

dentre as outras alterações (DUPUY et al., 2018; LEE et al., 2017). 

Com isso, podemos afirmar que a ocorrência da fatiga durante o 

exercício de longa duração é associada com a depleção do conteúdo de 

glicogênio muscular. Fica claro, como estratégia, que esse pode ser reposto 

durante a recuperação para que o rendimento possa ser alcançado em uma 

sessão de exercício físico subsequente. Algumas substâncias podem influenciar a 

síntese de glicogênio, dentre elas a glicose sanguínea (glicemia), através dos 

transportadores de glicose e pelas atividades das enzimas envolvidas nessa via, 

especialmente a glicogênio sintase (BOMPA; BUZZICHELLI, 2018; BURKE et al., 

2017; CERMAK; VAN LOON, 2013; VAN LOON, 2013). 

Dada à importância, esse mecanismo de fadiga induzido pelo exercício 

tem o objetivo de proteger o corpo humano, através de uma regulação complexa, 

também considerada como uma emoção (AMANN et al., 2008), onde tanto o 

cérebro (GREEN, 1997) quanto os músculos esqueléticos (KAY et al., 2001) 

podem alterar sua função durante o exercício, desencadeando assim alterações 

consciente e subconsciente presente antes, durante e após o mesmo, afetando o 

número de unidades motoras recrutadas e influenciando em sua intensidade 

(MCKENNA; HARGREAVES, 2008; NOAKES, 2000). 

Haja vista que a disponibilidade e o metabolismo dos carboidratos 

podem influenciar nos processos de fadiga (neurológicos) e periféricos 

(musculares), o desempenho do exercício pode ser prejudicado pela redução dos 

níveis de carboidrato, diminuindo assim o processo de excitação muscular 
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(MCKENNA; HARGREAVES, 2008; NOAKES, 2000; ØRTENBLAD; 

WESTERBLAD; NIELSEN, 2013). Este mecanismo evidencia fatores 

determinados pelo metabolismo dos carboidratos (NOAKES, 2012; ØRTENBLAD; 

WESTERBLAD; NIELSEN, 2013; STONE et al., 2011), embora não se saiba como 

esses fatores periféricos influenciam através de suas interações com o sistema 

central (NOAKES; GIBSON, 2004; NOAKES; GIBSON; LAMBERT, 2005). 

Quando pensamos em corridas de longa distância, por exemplo, elas 

podem provocar danos aos tecidos musculares, que geram complexas respostas 

hormonais e celulares, buscando limitar o dano ao tecido. Essas respostas são 

reguladas por vários mediadores que tem atuação local ou sistêmica, chamados 

de citosinas, que são liberadas ou produzidas devido a um estímulo ou lesão 

(BEELEN et al., 2009; HAWLEY et al., 2014). 

Conforme foi constatado, sob o ponto de vista psicológico e fisiológico, 

as corridas com intensidade e volumes diferentes também podem alterar os 

estados de humor, devido à redução da percepção de vigor, ao aumento da fatiga 

e ao aumento nas concentrações de lactato. Vale ressaltar que quando o 

organismo não responde de forma adequada a todas essas alterações, é 

evidenciado que pode haver declínios no desempenho dos atletas (GREEN, 1997; 

KAY et al., 2001; NOAKES, 2000). 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

A participação em competições desportivas pela população em geral 

vem aumentando largamente. Dentre essas competições, as que despertam um 

maior fascínio são as chamadas provas de ultra resistência ou de longa duração. 

A cada ano verifica-se um número maior de inscrições nos eventos por ele 

chamados, “esportes de desafio”, como por exemplo, as Super e Ultramaratonas 

(a partir de 84 km), o Iron man Triátlon (3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 

42 km de corrida), provas que duram mais de 24 horas, como o Ultraman Triátlon 

(10 km de natação, 421 km de ciclismo e 84 km de corrida) e provas de ciclismo 

que chegam a durar até 30 dias (Tour de France, Vuelta Ciclista a España, Giro de 

Italia e Race Across America) (CARVALHO; FERNANDES FILHO; NOVAES, 

2005). 

Esse crescente interesse na participação em provas de longa duração, 

vem ocasionando também um maior interesse na melhora que a nutrição pode 

promover sobre o desempenho. A nutrição é um dos fatores que pode favorecer o 

desempenho atlético, já que, quando bem orientada, pode reduzir a fadiga, 

permitindo que o atleta treine por mais tempo ou que se recupere melhor entre os 

treinos; reduzir as lesões ou ajudar na recuperação das mesmas; aumentar os 

depósitos de energia para a competição; e finalmente por ajudar a saúde geral do 

atleta (GOSTON; CORREIA, 2009). 

A maior preocupação dos atletas de ultra resistência é conseguir manter 

um ritmo considerado ideal durante toda a prova. Para isso, além de um 

treinamento físico bem direcionado, o atleta precisa consumir uma adequada 

quantidade de energia para sustentar as demandas do esforço físico realizado. O 

substrato energético utilizado pelo organismo vai depender da natureza, 

intensidade e duração do exercício; do consumo alimentar; do ambiente em que é 

realizado; e de uma variedade de fatores individuais como idade, sexo, peso e 

composição corporal, tipo de fibra muscular predominante, estado de treino e 

habilidade técnica (MEIRELLES; GOMES, 2004). 

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

testar sua eficácia e inseri-lo no mercado, surgiu a possibilidade de desenvolver 

um suplemento esportivo em gel à base de água de coco em pó. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 

3.1 BIOENERGÉTICA 

 

A bioenergética refere-se à conversão dos alimentos (gordura, 

proteínas e lipídios) em energia mediante a aplicação das leis da termodinâmica 

nos sistemas biológicos (HERDY et al., 2016). 

As reações bioquímicas podem ser entendidas e classificadas em 

catabólicas e anabólicas. As reações catabólicas são responsáveis por 

hidrolisarem ou degradarem as moléculas, as quais predominam durante a 

execução de uma atividade física, com o objetivo de ressíntese de trifosfato de 

adenosina – ATP (JESUS et al., 2017). Já as reações anabólicas correspondem à 

síntese ou construção de moléculas. São reações que predominam no momento 

de descanso do atleta ou após uma atividade física, para que possa ocorrer o 

fenômeno da super compensação (COSTA et al., 2019). 

Um ponto importante é que quando se está em atividade física, as 

reações bioquímicas devem acontecer de maneira muito rápida para garantir a 

pronta ressíntese de ATP. As responsáveis por esta alta velocidade nas reações 

são as enzimas. Enzimas são proteínas que realizam a catálise das reações 

químicas, diminuindo a energia necessária de ativação de uma reação e 

controlando sua velocidade. A atividade das enzimas é regulada por alguns 

fatores, como temperatura, pH e concentração de substratos. Como exemplo pode 

ser citado uma enzima-chave da glicólise – a fosfofrutoquinase (PFK), que catalisa 

a reação de frutose-6-fosfato para frutose-1-6-bifosfato, reação esta que consome 

um ATP. Esta enzima tem sua atividade acelerada pelo aumento da concentração 

de adenosina difosfato – ADP, porém é inibida pela queda do pH (JESUS et al., 

2017). 

Durante a atividade física, alguns substratos energéticos são clivados  

com o objetivo de utilizar a energia destes para ressintetizar ATP. Os nutrientes 

utilizados são carboidratos, gorduras e proteínas. Os carboidratos, após sua 

ingestão, são clivados em moléculas menores de glicose. Esta glicose será 

captada pelos tecidos e utilizada, ou então estocada na forma de glicogênio. As 

gorduras, após sua ingestão, são clivadas em moléculas menores de ácidos 

graxos. A maior parte dos ácidos graxos é estocada na forma de triglicerídeos. As 
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ATP + H O→ADP + P + Energia + H + 

proteínas, após sua ingestão são clivadas em aminoácidos e utilizadas na 

reparação tecidual ou outras funções orgânicas. Não é um substrato energético 

primário para a atividade física, salvo em condições extremas ou de inanição 

(ABREU et al., 2017; COELHO, 2016). 

Durante a atividade física, a degradação destes substratos libera 

energia, que é utilizada para ressintetizar moléculas de ATP. A molécula de ATP, 

por sua vez, estoca grande quantidade de energia na sua última ligação fosfato. 

Durante a atividade física, tal ligação é quebrada, processo que chamamos de 

hidrólise da ATP, pois acontece em reação com a água. Tal hidrólise está 

representada pela reação que se segue: 

 

 
A enzima responsável pela hidrólise é a ATPase, que no músculo 

esquelético existe sob diferentes isoformas. Nos músculos de características 

anaeróbias (Tipo IIa e IIb) sua atividade é alta. Já nos músculos de característica 

aeróbia (fibras Tipo I) esta enzima tem uma menor atividade. O conhecimento da 

atividade das diferentes isoformas da ATPase é importante para o entendimento da 

ocorrência do limiar anaeróbico (LAn), pois com sua maior atividade nas fibras do 

tipo II há maior hidrólise de ATP e consequente aumento da atividade glicolítica 

para ressintetizar ATP, o que leva a maior produção de piruvato. Somando-se a 

este fato, as fibras tipo II possuem maior concentração da isoforma da lactato 

desidrogenase, que converte piruvato em lactato, aumentando sua concentração 

no músculo e sangue e assim contribuindo para a ocorrência do LAn (SILVA, 

2017). 

 

3.2 METABOLISMO DE CARBOIDRATOS 

 

Após a ingestão de carboidratos, estes são degradados em seu 

componente menor, a glicose. Parte desta glicose permanece no sangue (3 g; 12 

kcal) e é captada pelos tecidos, quando necessário. Por ser o principal 

combustível para o sistema nervoso central, a glicemia deve ser regulada 

finamente. Outra parte desta glicose é captada pelo fígado e estocada na forma de 
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glicogênio (100 g; 400 kcal), assim como acontece no músculo esquelético (400 g; 

1.600 kcal) (média para uma pessoa de 80 Kg) (AZEVEDO et al., 2009). 

Para que esta glicose seja captada pelos tecidos é necessária a 

presença do hormônio insulina, e que este hormônio se ligue ao seu receptor 

específico. Quando ocorre esta ligação, há uma cascata de eventos intracelulares 

que promove a translocação de um transportador de glicose para a membrana 

celular (o transportador fica estocado em vesículas) (PAULI et al., 2009). 

Estes transportadores são conhecidos como “GLUT” e possuem várias 

isoformas, sendo encontrados nos diferentes tecidos. No fígado, predomina o 

GLUT 2, e no músculo esquelético encontramos o GLUT 4. Após a inserção 

destes transportadores na membrana celular há influxo de glicose devido ao seu 

gradiente de concentração, e então é rapidamente fosforilada à glicose-6-fosfato 

(G-6-P), reação catalisada pela enzima hexoquinase. Este passo é importante 

para que a molécula de glicose fique aprisionada dentro da célula e também para 

permitir maior entrada de glicose. Na sequência da conversão de glicose para G-6-

P, esta é armazenada na forma de glicogênio, num processo chamado de 

glicogênese (PAULI et al., 2009). 

Durante a atividade física, predomina a degradação do glicogênio, 

processo conhecido como glicogenólise. Devido ao aumento da captação de 

glicose pelo músculo esquelético, a glicemia diminui, levando o fígado a lançar 

glicose na corrente sanguínea. Esta regulação da glicemia é feita pela degradação 

de glicogênio à G-6-P, que por sua vez é desfosforilada pela enzima glicose-6- 

fosfatase. Esta enzima está presente apenas no fígado, portanto não é encontrada 

no músculo esquelético (ROPELLE; PAULI; CARVALHEIRA, 2007). 

É importante que o músculo não perca glicose para a corrente 

sanguínea para que possa ressintetizar ATP e continuar a gerar trabalho. De cada 

molécula de glicogênio degradada, 90% delas são convertidas em G-6-P e os 10% 

restantes, em glicose (COELHO, 2016). Durante a atividade física, essa é uma 

grande vantagem para o músculo esquelético, pois não gasta ATP para converter 

a glicose em G-6-P. A degradação da glicose é conhecida como glicólise. Há duas 

fases distintas  durante a glicólise: a primeira é conhecida como fase de 

investimento, por hidrolisar ATP; a segunda é conhecida como fase de geração de 

energia, pois é nesta fase que ocorre a regeneração das moléculas de ATP. 

Durante a primeira fase, das cinco reações, as mais importantes são a da 
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Piruvato + NADH + H+ ←LDH→ Lactato + NAD+ 

conversão de glicose para G-6-P mediada pela enzima hexoquinase, a qual gasta 

um ATP, e a conversão de frutose-6-fosfato para frutose-1-6- bifosfato realizada 

pela enzima PFK, enzima-chave da glicólise que é modulada negativamente pela 

diminuição do pH, condição que acontece durante a atividade física (ABREU et al., 

2017; ROPELLE; PAULI; CARVALHEIRA, 2007). 

Ao final desta fase, a molécula de glicose é convertida em duas 

moléculas de gliceraldeído-3-fosfato, a qual dá origem à segunda fase da glicólise, 

que segue em duas vias idênticas e paralelas. A molécula de gliceraldeído-3-

fosfato é desidrogenada pela enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase, 

formando 1-3- bifosfoglicerato e doando os íons hidrogênio para a molécula de 

dinucleotídeo de nicotinamida e adenina – NAD+, o que gera duas moléculas de 

NADH+H+ (forma reduzida do NAD+) que deverão doar estes íons mais seus 

elétrons correspondentes para a mitocôndria, mais especificamente para a cadeia 

de transporte de elétrons. A molécula de 1-3-bifosfoglicerato é convertida para 3- 

fosfoglicerato, reação que regenera ATP. Na sequência, acontecem mais duas 

reações sem grande importância em termos de geração de energia, formando 

molécula de fosfoenolpiruvato, que é convertido a piruvato, regenerando mais uma 

molécula de ATP. O piruvato, produto final da glicólise é convertido em um grupo 

acetil de dois carbonos e então completamente oxidado no ciclo de Krebs 

(AMABIS; MARTHO, 2008). 

Em algumas circunstâncias o piruvato não é convertido em acetil e/ou o 

NADH+H+ não é oxidado na cadeia de transporte de elétrons. Quando isto 

acontece o piruvato é convertido em lactato, num processo mediado pela enzima 

lactato desidrogenase (LDH), em que o piruvato é o aceptor de íon hidrogênio – H+ 

e elétrons. 
 

 
Algumas condições favorecem esta conversão de piruvato em lactato, 

das quais a mais aceita e tradicional é a baixa disponibilidade de íon oxigênio – O2 

(ABREU et al., 2017; PAULI et al., 2009; PERES et al., 2005; ROPELLE; 

PAULI; CARVALHEIRA, 2007). Este fenômeno é conhecido como teoria da 

formação de lactato hipóxico-dependente; ou seja, em exercícios até a intensidade 
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de 50% a 70% do volume de oxigênio máximo (VO2max) há oxigênio suficiente 

disponível para ser aceptor de íons H+ e elétrons no final da cadeia de transporte 

de elétrons. Destarte, a fosforilação  é oxidativa  até  este momento; acima destas 

intensidades a  oferta de O2 é menor do que a necessidade da célula. Para que 

haja a continuidade da atividade física a fosforilação passa a ser suplementada 

pela via anaeróbia, com aumento da concentração de piruvato e NADH+H+, que 

agora não há como serem utilizados na mitocôndria, favorecendo a formação de 

lactato e determinando a ocorrência do LAn (Fig.1-3). 

 
Figura 1 – Ilustração da transformação de glicose em piruvato 

 

Fonte: Amabis e Martho (2008). 
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Figura 2 – Desenho esquemático do Ciclo do Ácido Cítrico 
 

Fonte: Amabis e Martho (2008). 
 
 

Figura 3 – Cadeia transportadora de elétrons 

Fonte: Amabis e Martho (2008). 
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3.3 RECUPERAÇÃO PÓS-EXERCÍCIO 

 

Quando pensamos no cenário esportivo mundial desde o início dos jogos 

olímpicos da era moderna, observamos a evolução crescente nos desempenhos 

físico-esportivo dos atletas. Isso se dá principalmente pela evolução dos sistemas de 

treinamento que cresceram em média 10 a 22%, principalmente com relação à 

intensidade e volume dos treinamentos em diversas modalidades. Essa crescente foi 

permitida também pela marcante e constante evolução cientifica das ciências do 

esporte (BALBINO; WINTERSTEIN, 2008). 

Apesar de grande evolução cientifica com relação ao volume, intensidade 

e recuperação do treinamento, é claramente perceptível um desgaste ocasionado 

pelas síndromes relacionadas ao excesso de sobrecarga, com sintomas adversos 

sobre a saúde e o desempenho, tais como: modificação da frequência cardíaca de 

repouso, diminuição no total de linfócitos, queda do sistema imune, instabilidade 

emocional, fatiga emocional e queda nos desempenhos esportivos, dentre outros 

(MONTEIRO, 1997). 

Pensando em minimizar os efeitos do treinamento físico exaustivo, do 

ponto de vista da prevenção dessas síndromes, e nos processos de 

regeneração/recuperação, vários treinadores e pesquisadores começaram a ter mais 

atenção aos estudos que buscassem métodos e estratégias que permitissem ao 

atleta uma recuperação integral, favorecendo as adaptações positivas ao 

treinamento, a superação de novos limites e a melhora do desempenho, em um 

menor espaço de tempo; isso tudo pra fazer com que a maioria das adaptações 

induzidas pelo exercício ocorra durante a recuperação (GUDIKSEN et al., 2017). 

Quando pensamos em recuperação é importante entender que a mesma 

pode ser entendida como processo multidirecional que, por sua vez, depende de 

aspectos intrínsecos e extrínsecos, mecanismos de compensação do estado de 

déficit do organismo ou estabelecimento do estado homeostático que irá refletir 

como capacidade para alcançar ou exercer o desempenho em uma atividade 

especifica (ANDERSON; LANE; HACKNEY, 2016). 

Em relação à recuperação, podemos entender que os estudos estão 

sendo direcionado em três vertentes: (1) a recuperação imediata, a que ocorre entre 

esforços muito rápidos; (2) a recuperação em curto prazo, que ocorre entre sprints 

nas corridas ou entre séries de musculação; e (3) a recuperação de treinamento, que 
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ocorre entre sucessivos trabalhos ou competições. O processo recuperativo ocorre 

entre sucessivos trabalhos ou competições (AL-NAWAISEH et al., 2016). 

Vários aspectos podem influenciar o processo recuperativo, dentre eles: 

(a) diferenças relativas ao gênero, pois, mulheres tem recuperação mais lenta, 

devido às diferenças endócrinas, principalmente devido aos níveis mais baixos de 

testosterona; (b) a idade cronológica, pois, atletas mais jovens e mais velhos 

necessitam de mais tempo para se recuperar entre as sessões de treinamento para 

facilitar a supercompensação; (c) a experiência atlética, uma vez que atletas mais 

experientes recuperam mais rápido, porque tem adaptação fisiológica muito veloz e, 

possivelmente, maior eficiência no movimento (FROYD; MILLET; NOAKES, 2013). 

É também relevante observar que o tipo de fibra muscular utilizada no 

treinamento pode afetar a recuperação. As fibras musculares de contração rápida 

tendem a se fatigar mais rapidamente do que as de contração lenta. Nas provas de 

resistência, apresentam uma menor taxa de recuperação, se comparadas a um 

atleta de corrida de velocidade. O tipo de exercício, isto é, o tipo de sistema 

energético (predominantemente aeróbico versus predominantemente anaeróbico) 

utilizado pelo atleta também influencia na taxa de recuperação (ROBERTS et al., 

2016). 

Outro fator não menos importante é a dieta, que deve ser 

monitorada/acompanhada. A disponibilidade/recuperação de micronutrientes e o 

abastecimento energético das células influenciam sobremaneira na recuperação, 

devido a frequente utilização de proteínas, gorduras e carboidratos pelo  

metabolismo celular, seja na formação do ATP-CP (adenosina trifosfato - 

fosfocreatina) ou na reconstrução do tecido muscular danificado (FROYD; MILLET; 

NOAKES, 2013; ROBERTS et al., 2016). 

 

3.4 HISTÓRICO DE SUPLEMENTAÇÃO DE CARBOIDRATOS 

 

Desde o início do século XX sabe-se que para o desempenho esportivo, 

principalmente em exercício de longa duração (endurance), necessita-se do uso de 

carboidratos (CHO) como substrato energético. Sabendo que os estoques 

endógenos de CHO são limitados e que a baixa disponibilidade deste nutriente afeta 

negativamente o desempenho em atividades de endurance, é imprescindível que os 

atletas adotem estratégias adequadas para o consumo deste micronutriente antes, 
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durante e depois dos treinos/competições (BEELEN; CERMAK, 2015). 

A literatura cientifica evidencia a importância dos CHO como combustível 

para o exercício (FERREIRA; RIBEIRO; SOARES, 2001). Indivíduos submetidos a 

dieta rica em CHO apresentam menor percepção subjetiva de esforço em 

comparação a dieta rica em lipídeos (DE SOUSA; NAVARRO, 2012). 

Foi observada redução na glicemia em corredores após a maratona de 

Boston, tendo sido especulado que a mesma redução fora responsável pela fadiga. 

A fim de testar esta hipótese, no ano subsequente, corredores realizaram ingestão 

elevada de CHO antes e durante a corrida. De fato, a estratégia preveniu a 

hipoglicemia e aumentou significativamente o desempenho destes atletas (ALVES; 

PIERUCCI, 2008; LEVINE et al., 1983). 

Posteriormente, ficou evidenciado que o amento da intensidade do 

exercício estava associado ao aumento na taxa de utilização do CHO endógeno 

(FRITZSCHE et al., 2000). Esses achados foram corroborados mais tarde com a 

introdução da técnica de biopsia muscular (HARRIS; HULTMAN; NORDESJÖ, 

1974). Tais estudos demostraram, pela primeira vez, que o aumento dos estoques 

de glicogênio, através de manipulações dietéticas, estava relacionado ao aumento 

da capacidade de endurance. Desde então, os efeitos ergogênicos dos CHO no 

exercício de endurance vêm sendo amplamente estudados. 

Muitos estudos continuam trazendo evidências sobre o efeito ergogênico 

do consumo de CHO durante o exercício de endurance (APPLEGATE; GRIVETTI, 

1997). 

Os estudos mais recentes verificaram efeitos positivos da suplementação 

de CHO em exercícios de alta intensidade (75% VO2max), com duração de 

aproximadamente 60 minutos, com melhora do desempenho em atletas de ciclismo 

(BEELEN; CERMAK, 2015). 

Apesar de diversas pesquisas relatarem resultados positivos da 

suplementação de CHO (CARTER et al., 2003; EL-SAYED; BALMER; RATTU, 1997; 

JEUKENDRUP, 2004), os mesmos não foram encontrados em estudos de exercícios 

de alta intensidade (85-90% VO2max) e curta duração (30 min.) (JEUKENDRUP et al., 

2008; PALMER et al., 1998). Estes resultados reforçam a hipótese de que o efeito 

ergogênico dos CHO é evidenciado em exercícios de endurance, com duração 

superior a 60 minutos. 

A controversa de resultados, provavelmente está associada à dificuldade 
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de reprodutibilidade dos protocolos utilizados (JEUKENDRUP, 2004; JEUKENDRUP 

et al., 2008; PALMER et al., 1998), uma vez que a forma de mensurar desempenho 

é complexa e suscetível a variáveis, tais como a dieta, as condições climáticas, a 

capacidade física e a motivação dos indivíduos selecionados para a participar do 

estudo. Alguns autores acreditam que a ausência do efeito ergogênico pode ser 

explicada pelo fato do exercício de curta duração não depletar os estoques 

endógenos de CHO e/ou pelo fato da quantidade de CHO ingerida ser suficiente 

(CARTER et al., 2003; EL-SAYED; BALMER; RATTU, 1997). 

Contudo, a maioria dos estudos demonstra de forma convincente que a 

suplementação de CHO maximiza o desempenho de endurance (JEUKENDRUP, 

2004). Os possíveis mecanismos envolvidos no aumento da performance são: (a) 

manutenção da glicemia; (b) efeito poupador de glicogênio; (c) síntese de glicogênio 

em exercícios de baixa intensidade; e (d) atraso/manutenção da fadiga central 

(GOMES; AOKI, 2010; JEUKENDRUP, 2004). 

 

3.5 MECANISMOS DE FADIGA 

 

A fadiga é a incapacidade de sustentar a intensidade do exercício. Esse 

processo causa um declínio na força máxima voluntária ou de potência durante o 

exercício. Nos músculos esqueléticos em humanos ela não reside simplesmente no 

músculo, manifesta-se durante o exercício, de forma multifatorial, mas existem 

dúvidas entre o relacionamento de resistência à energia (GREEN, 1997; NOAKES, 

2000; NOAKES; GIBSON; LAMBERT, 2005). 

O processo de fadiga muscular tem ligação com o Sistema Nervoso 

Central (SNC) através de feedback que pode determinar o final do exercício, através 

do comando motor central (CMC); isto é, uma fadiga muscular periférica é 

determinada através de seus efeitos de feedback negativo no SNC (AMANN et al., 

2008; AMANN et al., 2008). 

Com o objetivo de proteger o corpo humano, através de uma regulação 

complexa, a fadiga, também considerada uma emoção (AMANN et al., 2008; 

GIBSON et al., 2003), faz com que tanto o cérebro (AMANN et al., 2008; GREEN, 

1997; NOAKES, 2000) como os músculos esqueléticos (GIBSON; SCHABORT; 

NOAKES, 2001; KAY et al., 2001), podem alterar sua função durante o exercício, 

regulando o seu desempenho, através de modificações contínuas no número de 
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unidades motoras recrutadas, manipulando sua intensidade; podendo ocorrer por 

fatores conscientes e subconscientes presentes antes e durante o exercício 

(NOAKES, 2012). 

Ao estudar o último fator responsável pela fadiga que resulta no 

esgotamento do atleta, alguns autores se limitam ao processo de catástrofe 

(AMANN et al., 2008; NOAKES; GIBSON, 2004; NOAKES; GIBSON; LAMBERT, 

2005; NOAKES, 2012), mas o processo de fadiga é complexo, envolvendo aspectos 

periféricos e centrais (AMANN et al., 2008; GREEN, 1997; GIBSON et al., 2003; 

NOAKES, 2012). Nesta perspectiva, os processos metabólicos e neurobiológicos 

interagem, e são de extrema importância para a fadiga (AMANN et al., 2008). 

O controle central coloca o cérebro no centro da regulação do corpo para 

evitar um processo catastrófico, com isso, o recrutamento de unidades motoras para 

o exercício será determinado por uma série de fatores, que incluem de forma não 

exclusiva: o estado emocional do atleta; o nível de motivação e experiência prévia; 

autoconfiança; fadiga mental; privação do sono; percepção de esforço; crenças e 

superstições (AMANN et al., 2008; GIBSON et al., 2003; GREEN, 1997; KAY et al., 

2001; MARCORA; BOSIO, 2007; NOAKES, 2000; NOAKES; GIBSON; LAMBERT, 

2005; NOAKES, 2012); presença de concorrentes, especialmente se eles são de 

capacidade semelhante; como também fatores biológicos do atleta no início do 

exercício (HETTINGA et al., 2011), como o seu estado de recuperação de treinos 

anteriores (STONE et al., 2011), ou uso de algum estimulante como a cafeína 

(BEAUMONT et al., 2015), presença de lesão muscular (MARCORA; BOSIO, 2007) 

ou dor muscular (BUCHHEIT et al., 2013), e reserva de glicogênio muscular (LIMA- 

SILVA et al., 2010). Observa-se que esses aspectos metabólicos e bioenergéticos 

contribuem diretamente com a fadiga (JONES et al., 2010). 

A disponibilidade e o metabolismo dos CHO podem influenciar nos 

processos de fadiga central (neurológicos) e periféricos (musculares). O 

desempenho do exercício pode ser prejudicado pela redução dos níveis de 

carboidrato, diminuindo assim o processo de excitação muscular (DUHAMEL; 

PERCO; GREEN, 2006). Este mecanismo evidencia fatores periféricos determinados 

pelo metabolismo dos CHO (ØRTENBLAD; WESTERBLAD; NIELSEN, 2013), 

embora não se saiba como esses fatores periféricos influenciam através de suas 

interações com o SNC (BEELEN et al., 2009; CARTER; JEUKENDRUP; JONES, 

2005). 
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A manutenção do oxigênio e do fornecimento de glicose para o SNC pode 

desencadear processos de fadiga (MCKENNA; HARGREAVES, 2008), na 

diminuição da capacidade do sistema nervoso em ativar as células dos músculos, ou 

queda nas funções das células musculares (ALLEN; LAMB; WESTERBLAD, 2008). 

A inadequada demanda de qualquer substrato energético pode resultar 

em fadiga (NUMMELA et al., 2008). Logo, o cérebro usa as sensações 

desagradáveis de fadiga para garantir que a intensidade e a duração do exercício 

estejam sempre dentro da capacidade fisiológica da pessoa (NOAKES, 2012), 

fazendo com que a taxa de fadiga em exercícios constantes e com cargas siga uma 

curva inversa de intensidade (EGAÑA; GREEN, 2007). Por isso, é complicado para o 

atleta realizar exercício sem ter ideia da duração total, distância e/ou variações de 

intensidade (NOAKES, 2012). 

 

3.6 NECESSIDADES ENERGÉTICAS DOS ATLETAS 

 

Metabolicamente, para garantir as exigências energéticas dos mais 

variados treinamentos, uma dieta que garanta a hidratação e a  quantidade 

adequada de glicogênio muscular e glicose circulante, torna-se de suma importância 

para um rendimento satisfatório, pois, retarda a fadiga e proporciona boa 

recuperação nas competições (BILLAT et al., 2003; JEUKENDRUP, 2013; 2014). 

A capacidade de um atleta de exercitar-se em alta intensidade ou em 

exercícios extenuantes depende de sua capacidade em metabolizar ATP nos 

músculos, onde os dois sistemas metabólicos que geram ATP são descritos como 

“anaeróbio” e “aeróbio”, trabalham em conjunto para garantir este suprimento 

energético (JEUKENDRUP, 2013; ROLLO et al., 2015) e que essa utilização relativa 

das fontes energética durante o exercício é determinada pelo volume e intensidade 

do mesmo (CERMAK; VAN LOON, 2013; STELLINGWERFF; COX, 2014; 

WILLIAMS; ROLLO, 2015). 

Os atletas treinam e competem em alta intensidades (> 70% VO2max), 

onde os músculos são dependentes do metabolismo oxidativo, independente do 

estado nutricional e treinamento (MUNOZ et al., 2015; STÖGGL; SPERLICH, 2015). 

Vários trabalhos relacionados à resistência prolongada e intensidade 

elevada demonstram a dependência de CHO como principal fonte de energia, pelo 

mesmo ser um “combustível” mais eficiente para contração muscular durante o 
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exercício do que a gordura (BURKE et al., 2017; HAWLEY; LECKEY, 2015; 

WEBSTER et al., 2016). As taxas elevadas de CHO e sua capacidade de oxidação 

durante o exercício parecem ser condicionantes de uma boa performance 

(MARQUET et al., 2016; VOLEK; NOAKES; PHINNEY, 2015). 

Os grandes avanços em conhecimento na fisiologia e biologia do 

exercício, através de novas técnicas (OSLER et al., 2015), evidenciam como o 

exercício ativa as células, moléculas e caminhos bioquímicos com funções 

reguladoras na adaptação de resposta de treinamento, causando assim um efeito 

“poupador” de glicogênio muscular (HAWLEY et al., 2014; OSLER et al., 2015). 

Mesmo assim, evidências experimentais apoiam a afirmação de que 

adaptações ao treinamento de resistência possuem pouco efeito sobre o modelo de 

utilização dos substratos energéticos, fazendo com que a dependência de CHO seja 

a principal fonte de “combustível” para trabalhar o músculo, mesmo durante uma 

hora de exercício de moderada intensidade, independentemente de os indivíduos 

serem atletas treinados ou não (HAWLEY; LECKEY, 2015). 

Quando testados com a mesma intensidade relativa de esforço, atletas e 

pessoas não treinadas, a quantidade absoluta de “combustíveis” baseados em CHO 

e gordura aumentam e a absorção relativa de ácidos graxos livres e utilização de 

triglicerídeos muscular não é diferente, demonstrando assim, que o equilíbrio da 

utilização do substrato não é afetado pela adaptação ao treinamento (BERGMAN et 

al., 2017). 

Um dos principais objetivos do treinamento de resistência é garantir as 

adaptações necessárias para que o atleta minimize a instalação da fadiga e tenha 

uma recuperação o mais breve possível, para aumentar a capacidade de sustentar a 

potência média mais alta durante os treinos e competições (JOYNER, 2017; 

MARQUET et al., 2016). 

Nesse sentido, o treinamento de resistência resulta em respostas 

adaptativas que abrangem as bases moleculares do músculo esquelético submetido 

ao treinamento, aumento da massa mitocondrial, metabolismo alterado de substrato, 

coativação de PGC-1 (coativador transcricional que regula genes envolvidos no 

metabolismo energético) e AMPK (proteína quinase dependente de AMP), 

angiogênese reforçada e/ou hipertrofia de miofibrilas (CAMERA; HAWLEY; 

COFFEY, 2015; LANTIER et al., 2014; OSLER et al., 2015), resultando em 

melhorias funcionais e alterações no fenótipo (HAWLEY et al., 2014; HAWLEY; 
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LECKEY, 2015). 

Com base nos princípios do treinamento, as respostas adaptativas do 

exercício refletem os princípios da continuidade e especificidade (BOMPA; 

BUZZICHELLI, 2018). A adaptação causada pelo exercício de resistência é capaz  

de aumentar a capacidade oxidativa e causar alterações no metabolismo do  

músculo esquelético, através da regulação da biogênese mitocondrial, envolvendo 

interações entre o núcleo e genomas mitocondriais (HAWLEY et al., 2014); 

resultando, por consequência, em aumento no volume de oxigênio máximo dos 

atletas, como também nos seus limiares respiratórios, que podem ser explorados 

nos treinos e competições (MARCONDES; OLIVEIRA, 2016). 

Apesar de haver um aumento na oxidação de gordura em exercícios com 

dietas pobres em CHO, a percepção de esforço é maior para esta situação, e a 

oxidação de gordura é aproximadamente 10x menor que a do CHO (ZAJAC et al., 

2014). As taxas de oxidação de CHO variam tipicamente de 300 a 350 µmol/kg/min 

correspondendo a taxas de troca respiratória (RER = VCO2/VO2) entre 0,91 e 0,97 

(HAWLEY; LECKEY, 2015). 

A dependência de CHO durante o exercício independe de sua 

característica. Mesmo em sprints de seis segundos, a degradação de glicogênio 

(glicogenólise) contribui com aproximadamente 50% da produção de ATP; a 

clivagem da fosfocreatina (PCr) contribui com 48% e os restantes 2% são fornecidos 

pela reserva de ATP do músculo (FRANSSON et al., 2018). Em estudo com oito 

corredores de elite de 1.500 metros (pico VO2 = 80 ± 5 ml/kg/min.; melhor tempo 

pessoal = 3:56 ± 9 s) o principal “combustível” foi o CHO, com 81% da energia 

necessária para a realização da corrida (BOORSMA; JWHITFIELD; SPRIET, 2014). 

Testes realizados em diferentes tempos (60, 90 e 120 min.), a 

dependência de CHO para o metabolismo muscular foi de 83 a 94% da energia total; 

sendo que em todas as situações havia a necessidade de ingestão de “combustível” 

à base de gordura (TORRENS et al., 2016). 

Essa necessidade de CHO já havia sido evidenciada em outros estudos 

onde corredores lentos e rápidos foram comparados em exercícios de ≤ 3h; a 

contribuição do CHO como combustível energético foi de aproximadamente 85-90% 

e 60-70% para os corredores lentos e rápidos, respectivamente; mas o gasto total de 

CHO não apresentou diferença, pois mesmo os indivíduos lentos utilizaram menor 

percentual, sendo que o valor total foi compensado pela duração do esforço. A clara 
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dependência de CHO em exercícios com duração de até 200 min. já era relatada em 

estudos anteriores (BURKE et al., 2017; HAWLEY et al., 2014; HAWLEY; LECKEY, 

2015). 

Em estudo com ingestão de ácido nicotínico, com o intuito de induzir à 

liberação de ácidos graxos livres, a utilização de CHO como principal combustível 

não foi alterada em uma prova de meia maratona, contribuindo com 

aproximadamente 87% da energia total (LECKEY et al., 2016). 

A taxa de oxidação de CHO é necessariamente alta, para que se possa 

manter a intensidade dos exercícios prolongados, e isso independe da 

disponibilidade plasmática de ácidos graxo livres (BERGMAN et al., 2017; BURKE et 

al., 2017; HAWLEY et al., 2014). 

Ao utilizar a estratégia de redução dos níveis de CHO na dieta, estudos 

apontaram decréscimo significativo no desempenho dos atletas à intensidade do 

esforço (BARTLETT; HAWLEY; MORTON, 2015; COCHRAN et al., 2015). Embora 

alguns estudos relatem melhoras no desempenho com dietas com baixo CHO 

(COCHRAN et al., 2015; GIBALA et al., 2006), os mesmos devem ter seu modelo e 

protocolos analisados com mais cuidado, pois não condizem com a realidade dos 

treinamentos (HELGE, 2017), seja pela baixa duração dos mesmos (COCHRAN et 

al., 2015), por não mostrar mudanças (CLOSE et al., 2016), ou por até mesmo 

apresentar evidências de efeitos negativos (LECKEY et al., 2016; VOLEK; NOAKES; 

PHINNEY, 2015). 

Foi também demonstrado que dietas ricas em gordura e pouco CHO não 

economizam glicogênio muscular e nem melhoram o desempenho ou treinamento, 

mas prejudicam diretamente as altas taxas de glicogenólise muscular, que são um 

pré-requisito necessário para um desempenho de resistência bem-sucedido 

(HAWLEY; LECKEY, 2015; LECKEY et al., 2016), podendo afetar a função imune, o 

desempenho e a regeneração (GLEESON, 2015). Em um período mais prolongado, 

foram observadas fraqueza geral, pouca capacidade de regeneração, cansaço, 

fadiga e aumento do risco de lesão, como também fraqueza e fadiga inicial no 

período de aproximadamente duas a três semanas da fase de adaptação (VOLEK; 

NOAKES; PHINNEY, 2015). 
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3.7 ALIMENTOS PARA ATLETAS: EXIGÊNCIAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

Os alimentos para atletas têm como finalidades especiais serem 

destinados a atender às necessidades nutricionais específicas e auxiliar no 

desempenho deles, isto é, praticantes de exercício físico com especialização e 

desempenho máximos, com o objetivo de participação em esporte com esforço 

muscular intenso. Esses produtos não podem apresentar substâncias estimulantes, 

hormônios ou outras consideradas como doping pela Agência Mundial Antidoping 

(BRASIL, 2018a). 

No Brasil, foi publicada recentemente uma 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. Junto com essa 

resolução, foi publicada a Instrução Normativa Nº 28, de 26 de julho de 2018 

(BRASIL, 2018b), 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 “gel de carboidratos”, 

a quantidade mínima por porção para atletas seria de 19,5 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 do 

constituinte ser CHO, a alegação autorizada é de “Os carboidratos auxiliam na 

recuperação da função muscular normal após exercícios extenuantes“ e os 

requisitos específicos de composição e rotulagem são: (a) quantidade de 

carboidratos metabolizáveis atenda aos valores mínima estabelecidos no Anexo III 

deste documento Instrução Normativa; e (b) informação sobre o consumo na dose 

de 4 g/kg de peso corpóreo, nas primeiras 4 a 6 horas após o exercício extenuante, 

conste na rotulagem do produto. 
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3.8 REPOSITORES ENERGÉTICOS DISPONÍVEIS NO MERCADO 

 

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. Nos Estados Unidos da América - EUA, por exemplo, as 

estimativas apontam que o mercado de suplementos é composto por mais de 55.000 

produtos e que, em média, 1.000 novos produtos são lançados anualmente 

(BRASIL, 2018a). 

Na perspectiva econômica, o mercado mundial de suplementos tem uma 

posição de destaque, cujo valor, em 2010, superou US$ 73 bilhões, de acordo com 

dados do Euromonitor. Nesse período, o mercado brasileiro foi estimado em 

aproximadamente US$ 1,3 bilhão, sendo o maior da América Latina (BRASIL, 

2018a). Os dados disponíveis demonstram que, apesar de representar uma  

pequena parte do mercado mundial, o Brasil é considerado um mercado em 

expansão, cujo crescimento entre 2005 e 2010 atingiu 65%, em 2016 o seguimento 

movimentou cerca de R$ 1,49 bilhão (FURTADO, 2017). 

Na sequência são apresentadas as informações nutricionais de alguns 

dos produtos disponíveis no mercado na categoria de repositor energético em gel 

(Fig. 4-16, Quadros 1-13). 
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Figura 4 – Imagem do Accel Gel 
 

 
Fonte: https://www.ladoatleta.com.br/accel-gel-caixa-com-24-unidades-pacific-health-p620/ 
 
 

Quadro 1 – Informação nutricional do Accel Gel 
 

 
 
Fonte: https://www.ladoatleta.com.br/accel-gel-caixa-com-24-unidades-pacific-health-p620/ 
  

http://www.ladoatleta.com.br/accel-gel-caixa-com-24-unidades-pacific-health-p620/
https://www.ladoatleta.com.br/accel-gel-caixa-com-24-unidades-pacific-health-p620/
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Figura 5 – Carb-Up gel Super Fórmula 

 
Fonte: https://www.monstersuplementos.com.br/carb-up-gel-super-formula-cx-com-10-sache-30g- 
probiotica. 
 
 

Quadro 2 – Informação nutricional do Carb-Up Super Fórmula 
 

 
Fonte: https://www.monstersuplementos.com.br/carb-up-gel-super-formula-cx-com-10-sache-30g- 
probiotica. 
  

http://www.monstersuplementos.com.br/carb-up-gel-super-formula-cx-com-10-sache-30g-
http://www.monstersuplementos.com.br/carb-up-gel-super-formula-cx-com-10-sache-30g-
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Figura 6 – Carb Up Plus (Black) 

 
Fonte: https://www.monstersuplementos.com.br/carb-up-gel-black-cx-com-10-sache-30g-probiotica. 
 

Quadro 2 – Informação nutricional do Carb Up Plus 

 
 
Fonte: https://www.monstersuplementos.com.br/carb-up-gel-black-cx-com-10-sache-30g-probiotica. 
  

http://www.monstersuplementos.com.br/carb-up-gel-black-cx-com-10-sache-30g-probiotica
http://www.monstersuplementos.com.br/carb-up-gel-black-cx-com-10-sache-30g-probiotica


40 
 

Figura 7 – Endurance Gel T-rex 

 
Fonte: https://www.tsnsuplementos.com.br/endurance-gel-t-rex-12undx30g-vitafor-p1093/. 
 
 

Quadro 4 – Informação nutricional do Endurance Gel T-rex 
 

 
Fonte: https://www.tsnsuplementos.com.br/endurance-gel-t-rex-12undx30g-vitafor-p1093/ 
  

http://www.tsnsuplementos.com.br/endurance-gel-t-rex-12undx30g-vitafor-p1093/
http://www.tsnsuplementos.com.br/endurance-gel-t-rex-12undx30g-vitafor-p1093/
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Figura 8 – EnerGel Black 

 
Fonte: https://www.netshoes.com.br/energel-black-body-action-c-10-unid-uva-D33-0020-972. 
 

Quadro 5 – Informação nutricional do EnerGel Black 
 

 
Fonte: https://www.netshoes.com.br/energel-black-body-action-c-10-unid-uva-D33-0020-972 
  

http://www.netshoes.com.br/energel-black-body-action-c-10-unid-uva-D33-0020-972
https://www.netshoes.com.br/energel-black-body-action-c-10-unid-uva-D33-0020-972
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Figura 9 – EnerGel Outdoors 

 
Fonte: http://bodyaction.com.br/energel-outdoors/. 
 
 

Quadro 6 – Informação nutricional do Energel Outdoors 
 

Fonte: http://bodyaction.com.br/energel-outdoors/. 
  

http://bodyaction.com.br/energel-outdoors/
http://bodyaction.com.br/energel-outdoors/


43 
 

Figura 10 – Iron Man Gel 

 
Fonte: https://www.madrugaosuplementos.com.br/iron-man-gel-10saches-new-millen/. 
 
 

Quadro 7 – Informação nutricional do Iron Man Gel 

 
Fonte: https://www.madrugaosuplementos.com.br/iron-man-gel-10saches-new-millen/. 
  

http://www.madrugaosuplementos.com.br/iron-man-gel-10saches-new-millen/
http://www.madrugaosuplementos.com.br/iron-man-gel-10saches-new-millen/
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Figura 11 – New Up Gel Power 

 
Fonte: https://www.monstersuplementos.com.br/new-up-gel-10und-max-titanium. 
 
 

Quadro 8 – Informação nutricional do New Up 

 
Fonte: https://www.monstersuplementos.com.br/new-up-gel-10und-max-titanium. 
  

https://www.monstersuplementos.com.br/new-up-gel-10und-max-titanium
https://www.monstersuplementos.com.br/new-up-gel-10und-max-titanium
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Figura 12 – Energy Gel VO2 

 
Fonte: https://www.monstersuplementos.com.br/energy-gel-vo2-10-saches-integralmedica. 
 
 

Quadro 9 – Informação nutricional do Energy Gel VO2 

 
 
Fonte: https://www.monstersuplementos.com.br/energy-gel-vo2-10-saches-integralmedica. 
  

https://www.monstersuplementos.com.br/energy-gel-vo2-10-saches-integralmedica
https://www.monstersuplementos.com.br/energy-gel-vo2-10-saches-integralmedica
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Figura 13 – GO! Energy Gel 

 
Fonte: http://www.atlheticanutrition.com/portfolio/go-energy-gel-caffeine/. 
 
 

Quadro 10 - Informação nutricional do Go! Energy Gel 
 

 
Fonte: http://www.atlheticanutrition.com/portfolio/go-energy-gel-caffeine/. 

http://www.atlheticanutrition.com/portfolio/go-energy-gel-caffeine/
http://www.atlheticanutrition.com/portfolio/go-energy-gel-caffeine/
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Figura 14 – GO! Energy Gel Caffeine 
 

 
Fonte: http://www.atlheticanutrition.com/portfolio/go-energy-gel-caffeine/. 
 
 

Quadro 11 - Fórmula do Go! Energy Gel Caffeine 
 

 
Fonte: http://www.atlheticanutrition.com/portfolio/go-energy-gel-caffeine/. 
 
Obs.: A mesma informação nutricional do quadro 10. 
  

http://www.atlheticanutrition.com/portfolio/go-energy-gel-caffeine/
http://www.atlheticanutrition.com/portfolio/go-energy-gel-caffeine/
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Figura 15 – Max Range 1 

 
Fonte: https://www.madrugaosuplementos.com.br/max-range-1-10unid-midway/. 
 
 

Quadro 12 – Informação nutricional e ingredientes do Max Range 1 

 
 

Fonte: https://www.madrugaosuplementos.com.br/max-range-1-10unid-midway/. 
  

http://www.madrugaosuplementos.com.br/max-range-1-10unid-midway/
http://www.madrugaosuplementos.com.br/max-range-1-10unid-midway/
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Figura 16 - Max Range 2 

 
Fonte: https://www.madrugaosuplementos.com.br/max-range-2-10unid-midway/. 
 

Quadro 13 – Informação nutricional do Max Range 2 

 
Fonte: https://www.madrugaosuplementos.com.br/max-range-2-10unid-midway/. 
  

http://www.madrugaosuplementos.com.br/max-range-2-10unid-midway/
http://www.madrugaosuplementos.com.br/max-range-2-10unid-midway/
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3.9 ÁGUA DE COCO 

 

O Brasil é o único lugar do mundo onde o coco é utilizado como fruta, 

empregado na produção de balas, doces e sorvetes, além de ser bastante 

empregado na culinária nordestina. Enquanto, nos demais Países produtores, o  

coco é utilizado para extração do óleo. No Brasil, os produtos mais nobres do coco 

são o coco-ralado, o leite-de-coco e mais recentemente a água vem ocupando lugar 

de destaque dentre os produtos derivados do coco (SOUZA; MELO; MANCIN, 

2016). 

 

3.9.1 Características químicas 
 

A água de coco ou líquido endospérmico proveniente do fruto do coqueiro 

(Cocos nucifera L.), pertence à subfamília Cocosidea da família Palmae, sendo uma 

solução natural e estéril, ligeiramente ácida, apresentando um valor de pH na faixa 

de 4.0 a 5.6, que é função, principalmente, da variedade e grau de maturação 

(CAMPOS et al., 1996). 

Além de ser um produto natural e praticamente livre de contaminações, a 

água de coco vem ganhando espaço no mercado como uma bebida de vasto 

potencial comercial, também por possuir baixo teor calórico, considerável valor 

nutricional e apresentar aroma e sabor suaves, apresentando aproximadamente 20 

kcal / 100 ml, sendo composta por água (93%), carboidratos (5%), sais minerais e 

vitaminas (IMEN, 2016). 

O pH da água de coco varia de acordo com a idade do fruto, sendo que, 

quando da idade de cinco meses, o pH encontra-se em torno de 4,7 a 4,8, elevando- 

se acima de 5 até o final do crescimento do fruto (ARAGÃO; ISBERNER; CRUZ, 

2001). 

Esta solução hipotônica é mais ácida do que o plasma e tem uma 

gravidade específica (densidade) de aproximadamente 1.020, comparável com o 

plasma sanguíneo. A água de coco tem alta osmolaridade, devido aos carboidratos 

presentes, que primeiramente são frutose e glicose. É rica em aminoácidos, 

incluindo-se lisina, cistina, fenilalanina, histidina e triptofano (CAMPBELL-FALCK et 

al., 2000). 

O principal constituinte químico da água do coco é o carboidrato na forma 
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redutora (glicose e frutose) e não redutora (sacarose). A glicose e a frutose se 

combinam na água do coco a partir do sétimo mês de frutificação para formar a 

sacarose, que é menos doce quando comparada à frutose. Além de carboidratos, a 

água de coco possui proteínas (aproximadamente 370 mg/100 ml), vitaminas (ácido 

ascórbico, ácido nicotínico, biotina, riboflavina e ácido fólico) e aminoácidos, incluindo- 

se lisina, cistina, fenilalanina, histidina e triptofano (AROUCHA; VIANNI, 2002). 

Entretanto, não é uma fonte expressiva de vitamina C (RICHTER; HARGREAVES, 

2005). 

O sódio consiste no principal cátion do fluido extracelular e regula o 

tamanho do compartimento celular bem como o volume do plasma sanguíneo. Esse 

cátion também auxilia na condução de impulsos nervosos e no controle da contração 

muscular. Todas as secreções do trato gastrintestinal contêm sódio, que se absorve 

em condições normais. Portanto, toda perda anômala de secreções gastrintestinais 

pode produzir um déficit de sódio. Também se perde sódio pela pele ou pelos rins 

(WHITMIRE, 2002). 

O potássio, o principal cátion do fluido intracelular, está presente em 

pequenas quantidades no fluido extracelular. Juntamente com o sódio, participa da 

manutenção do equilíbrio hídrico normal. Juntamente com o cálcio, é importante na 

regulação da atividade neuromuscular. O potássio também promove o crescimento 

celular (WHITMIRE, 2002). 

 

3.9.2 Propriedades e aplicações 
 

As diversas aplicações da água de coco podem ser devidas à composição 

química única de carboidratos, vitaminas, minerais, proteínas, aminoácidos e de 

fatores promotores de crescimento (ARDITTI, 1992). Esses fatores promotores de 

crescimento são um grupo de substâncias orgânicas naturais conhecidas como fito 

hormônios (auxinas e giberelinas). Os fito hormônios, como o ácido 3-indol acético 

(IAA), hormônios vegetais que exercem numerosas respostas fisiológicas 

importantes no desenvolvimento de plantas como divisão celular, crescimento e 

diferenciação, formação de frutos, dormência, germinação de sementes, 

senescência e queda de folhas e frutos, em baixas concentrações (DAVIES, 2004). 

Algumas propriedades da água de coco podem ser explicadas pelas 

citocininas, as quais desempenham  papéis importantes em vários aspectos de 
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desenvolvimento e crescimento de plantas, incluindo diferenciação e divisão celular, 

expressão gênica e a inibição da senescência foliar. Notou-se que algumas citocininas, 

como também em seus derivados, poderiam potencialmente ser utilizadas para 

aplicação médica, como na supressão de crescimento tumoral de mamíferos, 

prevenindo coágulos sanguíneos, atrasando o início da formação do fibroblasto humano 

e salvando o ácido ribonucleico mensageiro (RNAm) humano de defeitos durante 

splicing. Embora existam  extensivas pesquisas  relacionadas com a fisiologia e 

bioquímica das citoquininas, a regulação da biossíntese, do metabolismo e o sinal de 

transdução são ainda pouco conhecidos. Ainda se debate se as citoquininas nas 

plantas são diretamente sintetizadas ou em parte resultam da degradação do ácido 

ribonucleico transportador (RNAt) e por isto seus constituintes mononucleotídeos não 

terem sido desvendados ainda (KIEBER; SCHALLER, 2010). 

A dinâmica biotecnológica avança as fronteiras do conhecimento e 

concomitantes pesquisas inovadoras medeiam à construção e reprodução de 

bioprocessos e/ou bioprodutos. Neste âmbito, ampliam-se oportunidades e novos 

desafios. A água de coco é uma fonte natural com potencial gerador de 

bioprocessos e/ou bioprodutos que remonta longas décadas. Nos caminhos 

percorridos, avultaram-se evidências e consolidaram-se experiências sobre as 

riquezas naturais e o potencial científico da água de coco. Com a introdução de 

pesquisas direcionadas para utilização da água de coco na reprodução animal, com 

resultados satisfatórios, ampliaram-se, bastante, as possibilidades e os avanços na 

área de bioprocessos e/ou bioprodutos. 

 

3.9.3 Utilização para a hidratação 
 

Estéril, a água extraída de cocos jovens apresenta composição química 

próxima à do soro glicosado isotônico empregado em hospitais, o que possibilita o 

seu uso na esfera médica (PETROIANU et al., 2004). A densidade da água de coco 

é semelhante à do plasma sanguíneo, isenta de pirogênicos e não causadora de 

hemólise tanto in vivo quanto in vitro, podendo ser usada como infusão intravenosa 

em quadros que necessitem reposição de carboidratos (ARAGÃO, 2000). 

Anurag e Rajamoah (2003) estudaram os efeitos do consumo de água de 

coco contra a toxicidade induzida por isoproterenol na atividade mitocondrial do 

coração de ratos. Os resultados indicaram que a ingestão de água de coco tem um 
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efeito benéfico significante na atividade mitocondrial, podendo prevenir o enfarte do 

miocárdio. 

Por séculos, a água de coco tem sido usada em regiões tropicais ao redor 

do mundo para reidratar e como auxiliar na saúde e beleza. A água de coco é baixa 

em conteúdo lipídico e calorias não têm colesterol e possui um balanço natural de 

sódio, potássio, cálcio e magnésio, o que a converte em uma bebida eletrolítica 

muito saudável. Já foi inclusive utilizada como soro intravenoso para estabilizar os 

eletrólitos. É considerada carminativa (ajuda a prevenir gases intestinais), a remover 

toxinas e aumenta a habilidade do sistema digestivo em absorver nutrientes. 

Balanceia os níveis acídicos e elimina toxinas (MARCONDES; OLIVEIRA, 2016). 

Devido às suas propriedades, a água de coco já foi utilizada por infusão 

intravenosa. Um estudo americano conduzido na Tailândia, a água de coco já foi 

utilizada para hidratação venosa. Eiseman (1954) fez um estudo dividido em várias 

fases, nas quais foram analisadas as propriedades químicas e os componentes da 

água de coco. Posteriormente, comparou tais características químicas com os 

líquidos humanos, observando que a água de coco tinha algumas características 

que se assemelhavam com as do plasma intracelular. Em seguida, cultivou água de 

coco em vários meios, demonstrando que a água de coco era estéril. Posteriormente 

fez testes e verificou que as hemácias não sofriam hemólise quando diluídas em 

água de coco. De posse destes resultados, realizou infusão de água de coco em 

animais para avaliar sensibilidade, toxicidade aguda e crônica nos mesmos. 

Realizou autópsia de todos os animais e não encontrou alterações nos diversos 

tecidos. De posse de todos estes dados, foi realizada posterior infusão de água de 

coco (de 350 a 500 ml), por via intravenosa, em 21 pessoas. Alguns pacientes 

receberam mais de uma infusão. O autor concluiu que em situações extremas, em 

que não estejam disponíveis soluções habitualmente utilizadas para infusão venosa, 

à água de coco poderia ser potencialmente utilizada para hidratação venosa. O 

estudo, entretanto, foi realizado com poucos pacientes e há ressalvas quanto ao 

risco de alterações cardíacas por conta do alto teor de potássio no líquido e riscos 

de infecção ou de alergias induzias pelas proteínas vegetais presentes na mesma. 

A água de coco verde pode ser utilizada em situações emergenciais, onde 

não há possibilidade de atendimento hospitalar, como fluido de hidratação 

intravenosa (ISMAIL; SINGH; SIRISINGHE, 2007; PETROIANU et al., 2004). Em 

alguns países onde a deficiência nutricional na população é alta, ela é utilizada como 
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substituta de produtos proteicos. 

Em casos de pacientes com disenteria e cólera ou outros tipos  de  

diarreia severa, em que os níveis de potássio podem ser baixos pode ser tanto 

utilizada por via oral, quanto por via intravenosa (ATUKORALE, 2001). Com 

pequenas modificações, servindo de veículo adequado para reidratação oral em 

casos de desidratação pediátrica (WOSIACKI; DEMIATE; MELLO, 1996). 

Também pode ser utilizada para reidratação oral em casos de diarreia moderada 

(ADANS; BRATT, 1992; KHAN; MUTI-UR-REHMAN; KHAN, 2003). 

Para Majundar (1951), o uso de água de coco no edema nutricional é 

efetivo. Além de se constituir um excelente reidratante para crianças e idosos 

desidratados, a água de coco pode ser ainda um substituto de emergência para o 

plasma sanguíneo. Usada também na desnutrição proteica grave, graças a sua 

composição, pode ser utilizada como soro sanguíneo improvisado em pacientes com 

desidratação grave (NUNES; SALGUEIRO, 2007). 

 

3.9.4 Utilização nas práticas esportivas 
 

A água de coco pode representar um produto concorrente às bebidas para o 

esporte, devido a sua capacidade de repor eletrólitos. Em uma hora de exercício físico 

ininterrupto, o corpo perde muita água. Ao transpirar, esse suor contém pequenas 

quantidades de eletrólitos minerais, sobretudo sódio, mas também potássio e 

carboidratos, cuja perda produz fadiga. Quase sempre se tem utilizado água para 

repor a perda de líquidos, porém desde os anos 60, os entusiastas do esporte têm 

água, mas também eletrólitos e outros minerais, além de vitaminas, carboidratos, 

polímeros complexos e aminoácidos (AGRICULTURA, 2003). 

Eletrólitos e água em soluções isotônicas são mais rapidamente 

absorvidos do que em outras situações, restabelecendo prontamente as perdas 

destes nutrientes. Eletrólitos como sódio e potássio devem estar presentes na 

composição das bebidas isotônicas, a fim de possibilitar a recuperação das perdas 

de sódio e potássio através da urina e da pele. A água de coco apresenta em sua 

composição estes componentes (ARAGÃO; ISBERNER; CRUZ, 2001). Ela não é 

uma fonte rica em vitaminas, porém contém ácido ascórbico (vitamina C) e vitaminas 

do complexo B (ATUKORALE, 2001). 

Devido às suas propriedades hidratantes, a água de coco já foi testada 
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como bebida a ser utilizada na prática de exercícios. 

Bolzan, Castiglione e Rossi (2013) compararam a força muscular 

utilizando um teste de força de preensão palmar, antes de depois da atividade de 

ciclismo estacionário indoor ou spinning em voluntários que não se hidrataram, em 

voluntários que se hidrataram com água mineral e entre voluntários que se 

hidrataram com água de coco. A prática do spinning demanda elevadíssimo gasto 

energético e calórico, sendo comum ver intensa sudorese nos praticantes desta 

atividade. A água de coco proporcionou melhora significante no rendimento de 

desportistas praticantes de ciclismo estacionário, quando comparada com atletas 

que se hidrataram com água mineral durante a prática esportiva. Eles sugerem que 

futuramente, estudos avaliarão a diferença na prescrição entre água de coco e 

suplementos hidroeletrolíticos disponíveis no mercado. 

Saat et al. (2002) compararam a eficácia da água de coco para 

restauração do volume sanguíneo e para reidratação corpórea após período de 

desidratação induzida pelo exercício com 60% VO2 máximo. Os autores 

compararam-na com a ingestão de água pura e com uma bebida hidratante 

contendo eletrólitos e carboidratos. A água de coco forneceu melhor restauração do 

volume sanguíneo, entretanto, sendo um estudo com poucos participantes, este 

dado não foi estatisticamente significativo. Mas a água de coco provou ser 

significantemente mais doce e causar menos náusea. Assim, eles sugerem que a 

água de coco pode ser utilizada para hidratação após o exercício. 

Diferente de tais estudos, Peart, Hensby e Shaw (2017) não 

demonstraram diferença significativa entre a água de coco e a água natural em 

relação a benefício para prática esportiva. Estudando o uso em exercícios físicos 

prolongados, encontrou semelhanças entre as duas bebidas no desempenho atlético 

e em variáveis fisiológicas como níveis de glicose e lactato após os exercícios. 

Kalman et al. (2012) conduziram um estudo comparativo sobre 

desempenho de atletas utilizando água de coco, água de coco concentrada e bebida 

esportiva contendo carboidratos e eletrólitos. Eles estudaram os parâmetros: a) 

estado de hidratação (massa corporal, retenção de líquidos, osmolaridade 

plasmática e densidade urinária); b) de desempenho (tempo até o esgotamento 

físico). E ainda observaram paramentos subjetivos como sede, cansaço, 

revitalização e transtornos estomacais. Não houve diferenças entre nenhum destes, 

exceto, por sintomas estomacais, as quais foram maiores nos atletas que ingeriram 
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água de coco e água de coco concentrada. 

 

3.9.5 Água de coco em pó 
 

Por ser rica em nutrientes, a água de coco é susceptível de contaminação 

e, por isso, de difícil conservação. O caráter estéril da água de coco só é mantido no 

interior do fruto íntegro, sujeitando-se ao desenvolvimento microbiano quando 

exposta ao ambiente por conta da abertura do fruto. A água de coco in natura 

experimentada com sucesso por muitos em processos biotecnológicos encontrou, 

através dos tempos, dificuldade de expansão, calcada principalmente no fato da não 

reprodutibilidade dos resultados decorrentes, sobretudo, do uso incorreto de tal 

insumo. Tal problema é solucionado através de um processo para a estabilização do 

líquido endospérmico do coco (água de coco) na forma de pó (ACP), facilitando a 

sua utilização, bem como a sua difusão para regiões que não disponham da matéria 

prima (coco) (NUNES; SALGUEIRO, 2007). 

O produto básico (líquido endospérmico do coco), em sua forma 

processada, confere estabilidade e longevidade de prateleira, sem problemas de 

acondicionamento e supera a toda e qualquer outra tecnologia de conservação, uma 

vez que mantém as propriedades inerentes do produto original. Daí a grande 

vantagem da água de coco em pó: uma vez processada, não modifica sua 

composição até sua utilização, garantindo um “padrão” confiável. Já que as 

amostras são diretamente secas e transformadas em pó, as reações são inibidas 

pela mudança de fase e, portanto, mantêm inalterada todas as suas qualidades 

(NUNES; SALGUEIRO, 2007). 

 

3.10 PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE ESFORÇO 

 

A escala de percepção subjetiva de esforço (PSE) criada por Gunnar Borg 

(BORG, 1982) foi sugerida como instrumento para quantificar a sensação de esforço 

gerada numa determinada tarefa física. Embora as escalas mais tradicionais tenham 

sido criadas para quantificar a PSE durante a realização do exercício, atualmente 

elas são uma ferramenta importante também para prescrição e monitorização das 

cargas de treino em diferentes modalidades desportivas, tais como o Rúgbi 

(ELLOUM et al., 2012; ESTON, 2012; LODO et al., 2012). 
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Na interpretação mais tradicional, a PSE responderia à intensidade do 

exercício, ou mais especificamente ao estresse que ocorre sobre os sistemas 

fisiológicos periféricos, tais como o sistema cardiopulmonar e o sistema muscular. As 

evidências da validade das escalas de PSE foram obtidas durante exercícios de 

potência mecânica incremental a partir de medidas de frequência cardíaca (FC) e 

concentrações de lactato sanguíneo (Lac) (BORG, 1982; BORG; LJUNGGREN; 

CECI, 1985). Nesses estudos, os autores verificaram que a PSE respondia em 

função da intensidade do exercício, e que as alterações na FC e Lac conseguiam 

explicar grande parte da variância no aumento da PSE em testes incrementais. Tais 

resultados foram corroborados em estudos posteriores (GREEN et al., 2006; 

ROBERTSON, 1982) e serviram de suporte para sugerir que a PSE responde, 

essencialmente, ao estresse fisiológico gerado pela intensidade do exercício. Deve 

ser ressaltado que nenhuma menção clara, sobre um provável envolvimento da 

atividade do SNC na geração da PSE, foi oferecida. 

Contudo, há um ponto de divergência nesta interpretação. Teoricamente, 

se a PSE responde ao estresse fisiológico periférico gerado pela intensidade do 

exercício físico, não apenas o seu comportamento durante os exercícios de 

intensidade incremental, mas também durante exercícios de intensidade constante, 

deveria acompanhar as respostas de variáveis fisiológicas como a FC e o Lac. No 

caso de exercícios de intensidade constante, um aumento progressivo na PSE 

deveria ocorrer apenas quando a intensidade fosse elevada o suficiente para 

proporcionar um desequilíbrio nestas variáveis fisiológicas, ou seja, um aumento 

progressivo em variáveis como a FC e a Lac. Desta forma, seria observado aumento 

na PSE apenas em exercícios constantes realizados em intensidade severa, acima 

do 2º limiar de Lac, uma vez que variáveis fisiológicas apresentam elevação 

progressiva em função da duração do exercício apenas em intensidades acima do 2º 

limiar de Lac, frequentemente acima de 70% da potência mecânica máxima (Wmax) 

obtida em teste incremental (POOLE et al., 1988; WASSERMAN; KESSEL; 

BURTON, 1967). 

Entretanto, a PSE parece apresentar um aumento progressivo em função 

da duração do exercício constante, independentemente da sua intensidade. Tal 

comportamento é observado em exercícios de intensidades moderadas e pesadas, 

inferiores à intensidade do 2º limiar de Lac (< 70% da Wmax), assim como em 

intensidades severas (PIRES et al., 2011). Resultados de diferentes grupos 
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demonstram que a PSE aumenta progressivamente durante exercícios constantes 

até a exaustão, em intensidades compreendidas entre 53 e 94% Wmax (GREEN et 

al., 2005; LIMA-SILVA et al., 2011; PIRES et al., 2011). Tais achados poderiam ser 

interpretados como um indicativo de que a PSE demarca, sobretudo, a duração 

tolerável do exercício, mais do que apenas a intensidade. 

A interpretação mais tradicional afirma que a PSE responde à intensidade 

de exercício, pois seria resultado das alterações ocorridas na periferia do corpo, 

principalmente as cardiopulmonares e as metabólicas. Contudo, esta interpretação 

não se alinha às respostas fisiológicas observadas durante o exercício realizado em 

intensidade constante, durante o qual as respostas (aumento ou estabilização) de 

variáveis fisiológicas dependem da intensidade do exercício. Ao contrário, a PSE 

aumenta progressivamente, e independentemente da intensidade adotada. 

Provavelmente, este desalinhamento entre teoria e resultados experimentais possa 

estar ligado aos mecanismos de geração e modulação da PSE (PINHEIRO; VIANA; 

PIRES, 2014). 

Enquanto o mecanismo central de cópia do comando motor efetor poderia 

ser influenciado pela intensidade do exercício, informações aferentes da periferia 

contribuiriam para a modulação da PSE ao longo do exercício, assegurando que o 

exercício seja executado dentro de limites toleráveis. Contudo, é importante ressaltar 

que alguns estudos sugerem que a formação da PSE durante o exercício independe 

da incorporação de informações periféricas aferentes (MARCORA, 2008), e a PSE 

resultaria apenas do comando motor efetor (PINHEIRO; VIANA; PIRES, 2014). 

A taxação do esforço percebido é um indicador válido e confiável para 

monitorar a tolerância de um indivíduo ao exercício. Usada com frequência durante a 

realização de testes de esforço progressivo, correlaciona-se altamente com a 

frequência cardíaca e com a intensidade do exercício (ACSM, 2003). Com o objetivo 

de estabelecer relações entre a percepção de esforço (PSE) e os dados objetivos de 

carga externa, ou de estresse fisiológico, as escalas de percepção de esforço foram 

criadas (NAKAMURA et al., 2005a). Segundo Borg (2000), a PSE torna-se 

mensurável quando ligada a um instrumento de mensuração como as Escalas de 

Percepção de Esforço PSE ou CR-10 de Borg. 

Chen, Fan e Moe (2002) afirmam, em uma meta-análise sobre a Escala 

PSE de Borg, que este é o instrumento mais comumente utilizado para medir a PE 

ou a intensidade do exercício. Além desta, existem outras escalas que procuram 
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mensurar o esforço percebido, investigando sua relação com variáveis fisiológicas 

objetivas do exercício, como frequência cardíaca (FC), VO2max, limiares ventilatórios 

e concentração de lactato (BUCKLEY; ESTON; SIM, 2000; CHEN; FAN; MOE, 2002; 

COSTA et al., 2004; NAKAMURA et al., 2005b; ROBERTSON et al., 2000, 2001; 

SILVA et al., 2005; UTTER et al., 2002; WILLIAMS; ESTON; FURLONG, 1994). 

A Escala OMNI-Ciclismo para a Percepção de Esforço (PE) é um 

instrumento que teve sua validade estudada tanto em crianças, quanto em adultos, 

na realização de diferentes tipos de atividades, tais como: exercício em ciclo 

ergômetro, exercício contra resistência, caminhada e subida em escada (LAGALLY; 

ROBERTSON, 2006; ROBERTSON et al., 2000, 2003, 2004, 2005; UTTER et al., 

2004). Essa escala possui, além de descritores verbais, quatro ilustrações 

descritivas, posicionadas ao longo da escala, constituída por categorias que vão de 

0 a 10. As ilustrações representam um ciclista, cuja postura se modifica à medida 

que as categorias da escala aumentam, transmitindo a impressão de maior esforço 

para pedalar. 

No estudo para validar a escala OMNI-Ciclismo, Robertson et al. (2004) 

utilizaram modelos de validação por construto e por concorrência. Para isso, buscou- 

se identificar a correlação entre a Escala de Borg (BORG, 1982; BUCKLEY; ESTON; 

SIM, 2000; COSTA et al., 2004; JACKSON; POLLOCK, 1978; LAGALLY; 

ROBERTSON, 2006; ROBERTSON et al., 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005; 

SILVA et al., 2005; UTTER et al., 2002, 2004; WILLIAMS; ESTON; FURLONG, 

1994), a Escala OMNI e as variáveis fisiológicas consumo de oxigênio (VO2) e 

frequência cardíaca (FC). 

A PE central, periférica e total, derivadas da OMNI-Ciclismo, distribuíram- 

se como função linear positiva para as duas variáveis fisiológicas (r = 0,81 a 0,95; p 

< 0,01) e as correlações encontradas entre as duas escalas foram de r = 0,92 a 0,97 

(p < 0,01). Foi possível inferir que a Escala OMNI-Ciclismo pode ser usada para 

estimar a PE para homens e mulheres adultos, durante exercício em ciclo 

ergômetro. Além disso, a conversão entre as escalas seria possível, baseada na 

forte correlação entre elas. Assim, foi proposta a seguinte correspondência para a 

PE total, baseada nessa associação: as categorias 0, 1, 3, 4, 6, 8 e 9 da OMNI-

Ciclismo correspondem, respectivamente, as categorias 6, 7, 10, 11, 14, 17 e 18 da 

Escala de Borg (6 - 20) (ROBERTSON et al., 2004). 

A tabela de conversão permite que o indivíduo possa identificar sua PE 
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usando tanto a OMNI-Ciclismo, quanto a Escala de Borg e possibilita converter os 

valores obtidos com a aplicação de uma das escalas para a outra. Tais 

possibilidades ampliam a utilização das escalas de PE na prescrição de exercícios e 

interpretação de resultados (ROBERTSON et al., 2004). 

O formato pictórico de caminhada/corrida da Escala de Percepção do 

Esforço OMNI (Fig. 17) foi validado usando um paradigma concorrente e de 

construção para grupos separados de mulheres e homens adultos jovens. Os 

critérios de validação estipularam que, durante o exercício em esteira rolante que 

progrediu de caminhada para corrida, a escala OMNI de Percepção do Esforço PSE 

em caminhadas/corridas seria distribuído como uma função linear positiva do 

resultado dos percentuais de VO2max, frequência cardíaca, ventilação, taxa 

respiratória e razão de troca respiratória para grupos separados de homens e 

mulheres jovens adultos, e a PSE derivada das Escalas OMNI caminhada/corrida e 

Borg seriam positivamente correlacionados. A relação linear positiva entre as 

respostas de PSE da Escala OMNI caminhada/corrida e as variáveis fisiológicas 

selecionadas é consistente com os resultados da aplicação do Modelo de Esforço 

Contínuo (UTTER et al., 2004). 

 
Figura 17 - Escala OMNI de Percepção de Esforço para adultos em 

caminhadas/corridas adaptada para o português 
 

 
 
Fonte: Adaptado de Utter et al. (2004). 
 

É possível prescrever a intensidade do exercício em ciclo ergômetro pela 

PE com a utilização das escalas OMNI-Ciclismo e Borg (6-20), já que existe boa 

correlação entre elas. As categorias 2, 4, 7, 8 e 10 da escala OMNI-Ciclismo podem 
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ser convertidas nas categorias 11, 13, 15, 17 e 19 da Escala de Borg (SILVA et al., 

2011). 

 

3.11 MARCADORES BIOQUÍMICOS 

 

Exercício de resistência induz mudanças celulares dentro do corpo, 

aumentando os níveis de citocinas e trazendo adaptações no músculo, cartilagem, 

coração, fígado e rins (KERSTING et al., 2005; McCULLOUGH et al., 2011; NAGEL 

et al., 1990; NIEMELÄ et al., 2016; SIEGEL et al., 2001). 

Vários estudos entre corredores de maratonas ou ultramaratonas 

enfatizaram potenciais ameaças de saúde agudas relacionadas ao exercício 

vigoroso (FORTESCUE et al., 2007; McCULLOUGH et al., 2011). No entanto, pouco 

se conhece sobre essas interações de forma simultâneas nas respostas individuais 

nos mediadores da inflamação e nas interações entre essas respostas e outros 

biomarcadores da saúde dos órgãos (BERNECKER et al., 2013; MUÑOZ-CÁNOVES 

et al., 2013; PEDERSEN; FEBBRAIO, 2012). 

 

3.11.1 Avaliação de biomarcadores 
 

A especificidade e a sensibilidade diagnósticas dos testes laboratoriais 

são afetadas principalmente pela validade dos intervalos de referência. Vários anos 

atrás, o International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) e o Comitê Nacional de 

Padrões Laboratoriais Clínicos recomendaram que cada laboratório definisse seus 

próprios intervalos de referência (SECTION, 2009; SOLBERG, 1984; 1987; 

SOLBERG; PETITCLERC, 1988). 

No entanto, a seleção e caracterização clínica de populações adequadas 

para o estabelecimento de valores de referência é demorado, e a medida obrigatória 

de um elevado número de amostras é dispendiosa. Além disso, os intervalos de 

referência dependem de parâmetros de qualidade analítica como sensibilidade, 

especificidade, precisão e exatidão do sistema de ensaio aplicado. Os dados de 

intervalo de referência publicados são muito limitados; por conseguinte, os 

laboratórios clínicos utilizam frequentemente apenas intervalos de referência 

insuficientemente aprovados, fornecidos pelos fabricantes de ensaios comerciais 

disponíveis (GARY; HOROWITZ, 2008). 
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3.12 Biomarcadores de lesão tecidual 
 

A atividade plasmática de enzimas provenientes do músculo esquelético 

pode ser utilizada como marcador de estado funcional do tecido muscular (BANFI et 

al., 2012). 

Os músculos são danificados como resultado de ações metabólicas e 

mecânicas causadas pelo intenso exercício de longo tempo (BRANCACCIO; LIPPI; 

MAFFULLI, 2010; FATOUROS; JAMURTAS, 2016). 

As lesões mecânicas podem ocorrer através de contato ou pelo estresse 

mecânico que acontece durante a sessão de treinamento ou competições (TIDBALL, 

2005), já as lesões por ações metabólicas podem ser ocasionadas por diversas 

situações que reduzem a permeabilidade da membrana celular e consequentemente 

permitem a saída de componentes intracelulares (BRANCACCIO; LIPPI; MAFFULLI, 

2010). 

Os exercícios que exigem funcionamento prolongado do músculo 

esquelético aumentam os mediadores da inflamação de forma dependente da 

intensidade dos mesmos; fato este que deve ser considerado na avaliação do 

estado de saúde de indivíduos fisicamente ativos após execuções de exercícios 

extenuantes (NIEMELÄ et al., 2016). 

 

3.11.2.1 Creatina quinase 

 

A creatina quinase (CK), um dos parâmetros do metabolismo muscular, 

geralmente aumenta após o exercício. Dependendo de seus níveis, pode-se 

observar sua liberação fisiológica ou alterada, devido às lesões musculares, à 

recuperação incompleta decorrente de excessos ou ao trauma (BANFI et al., 2012; 

LAZARIM et al., 2009). 

O treinamento esportivo e a competição têm efeitos profundos nos 

intervalos de referência para a CK no soro (MOUGIOS, 2007). 

Os valores de CK em indivíduos não praticantes de atividade física são 

menores quando comparados aos atletas ou indivíduos fisicamente ativos (NUNES 

et al., 2012). Tipicamente a distribuição dos valores de CK obtidos de praticantes de 

atividades físicas não é paramétrica (NUNES et al., 2012), e decorre da grande 
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variabilidade biológica entre atletas de uma mesma equipe e em várias 

quantificações realizadas no mesmo atleta, sendo este um parâmetro altamente 

relacionado com a quantidade de massa muscular (BRANCACCIO; MAFFULLI; 

LIMONGELLI, 2007). 

 

3.11.2.2 Lactato desidrogenase 

 

O exercício físico agudo induz ao aumento de lactato desidrogenase 

(LDH), de forma proporcional à duração e intensidade do esforço (BRANCACCIO; 

LIPPI; MAFFULLI, 2010; SHIN et al., 2016). Após a realização de uma maratona, a 

atividade da LDH pode dobrar na circulação, permanecendo elevada por até duas 

semanas (SHIN et al., 2016). 

Embora a LDH esteja presente nas células do miocárdio e nos 

hepatócitos, a liberação desta enzima pós-exercício é predominante de origem 

muscular esquelética (BRANCACCIO; LIPPI; MAFFULLI, 2010). 

 

3.11.2.3 Correlações entre as enzimas creatina quinase e lactato desidrogenase 

 

Durante uma prova de ultramaratona e alta intensidade, os valores de 

LDH se elevam em menor magnitude, quando comparado à CK, devida 

provavelmente à diferença no peso molecular entre elas (BESSA et al., 2008). Assim 

sendo, as enzimas CK e LDH são parâmetros que servem como marcadores de 

lesões musculares (BRANCACCIO; LIPPI; MAFFULLI, 2010) e esforço 

(BRANCACCIO; MAFFULLI; LIMONGELLI, 2007; NIEMELÄ et al., 2016; NUNES et 

al., 2012; SHIN et al., 2016). 

A alta concentração sérica de CK e LDH pode estar associada a sintomas 

tais como dor, fatiga e um declínio na força muscular durante o exercício de alta 

intensidade ou longa distância, por causa dos danos musculares (KOBAYASHI et  

al., 2005; SKENDERI et al., 2006). Esse aumento da CK está mais intimamente 

associado a eventos de longa duração que de maiores intensidades (NOAKES, 

1987; SHIN et al., 2016). 

As provas de longa distância como maratona, envolvem trabalho 

extenuante dos músculos cardíacos e esqueléticos (O'KEEFE; LAVIE; GUAZZI, 

2015; SMITH et al., 2004). Consequentemente, as lesões musculares geram 
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extravasamento de estruturas intramusculares para o meio extracelular, causando 

respostas inflamatórias e declínio da força muscular (MACINTYRE et al., 1996; 

SKENDERI et al., 2006; SORICHTER; PUSCHENDORF; MAIR, 1999). Provas como 

ultramaratonas geram vários danos musculares, e o aumento da quantidade das 

enzimas CK e LDH é utilizado para mensurar o grau dessas lesões (SKENDERI et 

al., 2006). 

Os graus de lesão muscular induzidos por corrida de longa distância 

podem ser diferentes com base no nível de aptidão física, distância percorrida, e 

intensidade do exercício (BRANCACCIO; LIPPI; MAFFULLI, 2010). 

Após uma ultramaratona de 200 Km a quantidade de CK aumenta 

aproximadamente 10 vezes em comparação a uma maratona, e de 20 vezes após 

308 Km de percurso (SHIN et al., 2016), sendo esse último mais intimamente 

relacionado com a duração do exercício do que com o nível físico da aptidão ou 

intensidade do exercício (BRANCACCIO; LIPPI; MAFFULLI, 2010). Além disso, os 

maiores níveis de CK e LDH séricos durante provas muito longas como 

ultramaratona podem estar associados ao acúmulo de fadiga por causa da exaustão 

de energia e mudanças no metabolismo energético (SHIN et al., 2016). 

Os valores médios da CK em indivíduos fisicamente ativos, do sexo 

masculino, com coletas realizadas com intervalo mínimo de 48 horas após a última 

sessão de treinamento, foram de 127 ± 25 U/l em indivíduos fisicamente ativos, 

de176 ± 98 U/l em maratonistas amadores, de 400 ± 272 U/l em maratonistas, e de 

493 ± 315 U/l em atletas de futebol profissional (DEL COSO et al., 2013; LAZARIM 

et al., 2009; LIPPI et al., 2008; NUNES; BRENZIKOFER; DE MACEDO, 2011). 

 

3.11.2.4Amino transferase 

 

As dosagens de alanina amino transferase (ALT) ou transaminase- 

glutâmico pirúvica (TGP) e de aspartato amino transferase (AST) ou transaminase 

glutâmico-oxalacética (TGO) estão entre os testes de rotina para avaliação da 

função hepática (GIBONEY, 2005). 

Ambas amino transferases possuem duas isoformas, uma presente no 

citosol, e a outra, nas mitocôndrias (SOOKOIAN; PIROLA, 2015). No músculo 

esquelético e rins existem pequenas concentrações de ALT (TGP), já no fígado está 

em maiores concentrações, sendo um bom marcador para a detecção de lesões 
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neste órgão (PORTER et al., 2013). Além disso, não sofre influência da atividade 

física como a AST (TGO) (NUNES et al., 2012). 

A ALT, como marcador para lesões hepáticas, está associada com o 

acúmulo de gordura e inflamação no fígado e com o aumento do tecido adiposo 

visceral, sendo um importante indicador de esteatose hepática não-alcóolica 

(GIBONEY, 2005; MUSIC et al., 2015; PORTER et al., 2013; SOHN et al., 2015). 

Embora valores elevados de ALT tenham sido encontrados após a execução de 

exercícios extenuantes de longa distância (NAGEL et al., 1990; SPIROPOULOS; 

TRAKADA, 2003). 

A AST normalmente é encontrada em uma diversidade de tecidos, 

incluindo fígado, coração, músculos, rins e cérebro. É liberada no sangue quando 

ocorrem lesões em qualquer um destes tecidos (PORTER et al., 2013). Seus valores 

podem se elevar significativamente durante e após o exercício, dependendo da 

intensidade e duração do esforço (FONG et al., 2015; SHIN et al., 2016). 

A insuficiência cardíaca e o infarto agudo do miocárdio têm na AST um 

marcador agudo, embora ultimamente estes níveis elevados tenham sido atribuídos 

à necrose aguda hepática que acompanha as alterações circulatórias de AST 

(GIBONEY, 2005; SOOKOIAN; PIROLA, 2015). Altos níveis de AST também foram 

correlacionados com hipertensão arterial, resistência à insulina em ambos os sexos 

e obesidade em homens (LIOUDAKI; GANOTAKIS; MIKHAILIDIS, 2011; PORTER et 

al., 2013). Pelo fato do aumento dos níveis das enzimas ALT e AST ocorrerem tanto 

no fígado como nas células musculares, elas podem não ser bons marcadores para 

danos nas células hepáticas (FALLON et al., 1999). 

Exercícios físicos extenuantes induzem estresse com consequente lesão 

osteomuscular e disfunção temporária ou lesão ao sistema cardiovascular, fígado e 

rins (KERSTING et al., 2005; McCULLOUGH et al., 2011; MIKAMI et al., 2004; 

NAGEL et al., 1990; SIEGEL et al., 2001), além de danos musculares que causam 

inflamação local e estresse oxidativo, levando à degeneração e reconstrução do 

tecido (KANDA et al., 2014; POWERS; JACKSON, 2008; YAVARI et al., 2015). 

Em algumas situações, como após uma maratona ou meia maratona, os 

valores podem permanecer elevados por até 24 horas (LIPPI et al., 2008) e podem 

ser mantidos por pelo menos uma semana, dependendo do condicionamento físico, 

intensidade do exercício e modalidade (GEORGAKOULI et al., 2015; PETTERSSON 

et al., 2008), isso porque a ALT e AST têm importante papel na obtenção de energia 
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através da gliconeogênese e do Ciclo de Krebs (DENESYUK et al., 2002; 

SOOKOIAN; PIROLA, 2015). 

Aumentos na ALT, AST e LDH após 24 horas de uma ultramaratona 

indicam lesão hepática crônica por causa do exercício extremo de longo prazo (WU 

et al., 2004). Entretanto, os dados que avaliam o dano ao fígado usando enzimas 

tais como LDH, ALT, AST e gama glutamil transferase (g-GT) durante 

ultramaratonas são controversos (FALLON et al., 1999), pois aumentos significativos 

de ALT após ultramaratona de 246 Km não foram maiores do que os de outras 

enzimas (SKENDERI et al., 2006). 

Os exercícios de ultramaratona podem provocar aumentos de até 250% 

em relação a valores basais de AST (BESSA et al., 2008). Os valores de AST 

geralmente acompanham os valores de CK em atletas (NUNES et al., 2012). 

Enquanto isso, a ALT, específica para o fígado, mostrou um aumento menor em 

comparação com a AST e entre a relação AST/ALT (1:1,59) para uma semana pós-

exercício extenuante, em seguida, retorna ao normal (PETTERSSON et al., 2008; 

UNGURIANU; MIULESCU; MARGINă, 2016). 

Embora tenha havido muitas descobertas confirmando o aumento das 

amino transferases devido ao treinamento muscular de alta intensidade (FONG et 

al., 2015; GEORGAKOULI et al., 2015; LEIBOWITZ et al., 2012; PETTERSSON et 

al., 2008), alguns estudos de exercício físico moderado não encontraram diferenças 

significativas nos níveis de transaminase plasmática pós-exercício (KANDA et al., 

2014). 
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4 OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver e validar um gel de carboidratos à base de água de coco em 

pó (NATUGEL) para reposição energética de atletas. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desenvolver um gel de carboidratos à base de água de coco em pó de 

acordo com as normas preconizadas pela ANVISA; 

• Realizar a caracterização físico-química do gel de carboidratos à base 

de água de coco; 

• Validar o uso de gel de carboidratos à base de água de coco em atletas 

no período intra-treino. 

o Do efeito da percepção subjetiva do esforço nas diferentes 

formas de suplementação em gel utilizadas; 

o Do efeito da resposta após 24 e 48 horas de recuperação pós- 

treino nas nos níveis de creatina quinase, lactato desidrogenase, 

aspartato amino transferase e alanina amino transferase 

diferentes formas de suplementação em gel utilizadas. 
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5 HIPÓTESES CIENTÍFICAS 
 

H0: O consumo do NATUGEL à base de água de coco não provocará 

efeitos benéficos nos marcadores de lesão muscular e função 

hepática. 

 

H1: O consumo do NATUGEL à base de água de coco provocará efeitos 

benéficos nos marcadores de lesão muscular e função hepática. 
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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 2.307.199 de acordo com a Resolução 

n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. 

Inicialmente foi realizado um estudo sobre os componentes presentes na 

água de coco em pó e suas possíveis aplicabilidades como alimento para atletas. 

 

6.1 DESENVOLVIMENTO DE GEL DE CARBOIDRATO À BASE DE ÁGUA DE 

COCO EM PÓ 

 

O produto foi desenvolvido de acordo com as normativas da resolução da 

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

de 2018 (BRASIL, 2018b), que dispões 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, 2018b), 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 “gel de carboidratos”, 

a quantidade mínima por porção para atletas seria de 19,5 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 do 

constituinte ser CHO, a alegação autorizada é de “Os carboidratos auxiliam na 

recuperação da função muscular normal após exercícios extenuantes”. 

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

do gel possui composição padronizada, idêntica à água de coco in natura (Fig. 18) e 

é produzido segundo as normas da legislação vigentes do Ministério da Agricultura, 
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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 18 – Água de coco em pó 

 
Fonte: ACP Biotecnologia (2018). 
 
 
6.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO GEL DE CARBOIDRATO 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. 
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6.3 VALIDAÇÃO DO USO DE GEL DE CARBOIDRATOS À BASE DE ÁGUA DE 

COCO EM ATLETAS 

 

6.3.1 Desenho do estudo 
 

O estudo contou com 14 atletas de ultramaratona, com 52 + 6,1 anos de 

idade, peso de 62,9 + 3,2 Kg, estatura de 170,5 + 3,1 cm e Índice de Massa 

Corporal (IMC) de 21,64 + 1,4. O recrutamento dos participantes foi realizado por 

intermédio do técnico da equipe de atletismo. 

Os estudos foram conduzidos na fase pré-competitiva de treinamento e os 

indivíduos foram familiarizados com os protocolos de ensaio, onde sua velocidade 

de corrida e os processos de ancoragem nas escalas de percepção subjetiva de 

esforço (PSE) foram explicadas e analisadas. 

Para controle dos parâmetros dietéticos, todos os voluntários 

preencheram recordatório alimentar de três dias, e foram orientados a não 

modificarem seus hábitos alimentares durante o protocolo do estudo. Para os dias 

de teste, foram orientados a realizar uma refeição padrão uma hora antes  da 

sessão. Os atletas foram orientados quanto à dieta prévia ao teste e a não 

realização de exercício 24 horas antes do teste. 

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

participantes da pesquisa foram alocados aleatoriamente em dois grupos: (1) os 

participantes que fizeram a ingestão do gel comercial (CARBUP); e (2) os 

participantes que fizeram a ingestão do gel à base de água de coco em pó 

(NATUGEL). 

O CarbUp foi escolhido como “padrão-ouro” por ser o repositor energético 

mais conhecido e de maior preferência entre os atletas que participaram do estudo 

(Fig. 19). 

Foi utilizado o gel CarbUp sabor açaí com guaraná, porção 30 g (1 

sachê), que contém um valor energético de 80 kcal (4%), 20 g de carboidratos (7%) 

e 35 mg de sódio (1%). Uma observação importante do fabricante é que o produto 

não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras 

saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. Percentuais valores diários de referência 

com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ (Fig. 19). 
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Figura 19 – Carb-Up gel Energy Blend sabor açaí com guaraná 
 

 
Fonte: https://www.madrugaosuplementos.com.br/carb-up-gel-10-saches-30g-probiotica-2727/ 
 
 

O cegamento e codificação dos produtos foram realizados por um 

nutricionista independente da pesquisa que entregou os produtos aos participantes 

no dia da realização do protocolo experimental. Ao final de todos os procedimentos, 

foi informado ao pesquisador responsável qual produto foi consumido, em cada dia, 

por cada participante (Fig. 20). 
  

https://www.madrugaosuplementos.com.br/carb-up-gel-10-saches-30g-probiotica-2727/


73 
 

Figura 20 – Gel de carboidrato – NATUGEL 
 

 
Fonte: ACP Biotecnologia (2018). 
 

O protocolo experimental (sessão de treinamento) foi desenvolvido na 

pista de atletismo do Centro de Atenção Integrado a Criança (CAIC-RN) (Fig. 21), e 

as coletas de sangue foram realizadas no próprio local (Fig. 22) por Técnicos de 

Laboratório e imediatamente conservado em local adequaado e transportado para o 

Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas (LACT) do Centro Integrado da 

Saúde da Universidade Potiguar (UnP). 

 
 

Figura 21 - Teste com os atletas ultramaratonistas na pista de atletismo do Centro 
Integrado de Atenção a Criança (CAIC-RN) 

 

 

Fonte: Elaboradas pelo próprio autor. 
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Figura 22 - Coleta de sangue com os atletas ultramaratonistas na pista de atletismo do 
Centro Integrado de Atenção a Criança (CAIC-RN) 

 

Fonte: Elaboradas pelo próprio autor. 
 

 

6.3.2 Protocolo de ingestão dos géis 
 

No teste com duração de uma hora e vinte minutos, foi estabelecida uma 

suplementação com Gel ACP (NATUGEL) e com o Gel Carb-Up (CARBUP) 

programada a cada 40 minutos, definidas através de um sorteio prévio. Água era 

sempre disponível para o atleta a qualquer momento que ele preferisse ingerir. 

 

6.3.3 Representação esquemática da fase de validação do bioproduto 
 

A representação esquemática da fase de validação do bioproduto 

encontra-se ilustrada na figura 23 a seguir. 
  



75 
 

Figura 23 - Representação esquemática da fase de validação do bioproduto 
 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
 
 
6.3.4 Avaliação da percepção subjetiva do esforço 
 

A avaliação da Percepção Subjetiva do Esforço (PSE) foi realizada 

através da aplicação da Ficha de Acompanhamento dos Atletas (ANEXO C) 

utilizando a Escala OMNI caminhada/corrida adaptada de Utter et al. (2004), em 

escores de 0-10. 

 

6.3.5 Determinação da glicose plasmática 
 

A determinação da glicose plasmática foi realizada nos seguintes 

momentos: antes do treino e após 20, 40, 60 e 80 min. do treino (corrida), por meio 

do aparelho Accu-Check Advantage II Glicose (Roche®). Após a preparação do 

lancetador, foi obtida uma gota de sangue da região lateral da polpa digital. A gota 

foi colocada na curva da tira (tiras especificas do aparelho Accu-Check Advantage 

II). Posteriormente, a tira foi colocada no aparelho a fim de obter o resultado da 

glicemia em mg/dl. 

 

  



76 
 

6.3.6 Avaliação da resposta aguda de recuperação pós-treino através de 
biomarcadores de lesão tecidual 

 

No primeiro teste, todos os atletas correram em sua velocidade de treino. 

A velocidade foi anotada e repetida nos testes seguintes. 

Uma amostra de sangue venoso em repouso foi coletada dos atletas, por 

uma enfermeira, para as análises bioquímicas. As coletas ocorreram nos seguintes 

momentos: 

• 20 min. antes do exercício; 

• Após o exercício, em uma janela de tempo de 30-60 s para evitar 

alterações nas respostas metabólicas; 

• 24 horas pós-treino; e; 

• 48 horas pós-treino. 

 

O procedimento de recolha de sangue foi através de agulha, tubo 

adaptador e vacutainer, no braço de preferência de cada atleta. Após a recolha de 

sangue heparinizado, ele foi acondicionado e transportado para o Laboratório de 

Análises Clínicas e Toxicológicas (LACT) do Centro Integrado da Saúde da 

Universidade Potiguar (UnP) em frasco vedado, para evitar extravasamento. Foi 

transportado em um caixa térmica com gelo, mantendo a temperatura entre 2 e 8 ºC. 

O frasco foi protegido do contato direto com o gelo, para evitar quebra e a perda da 

identificação da amostra. Ao chegar ao Laboratório da UnP, as amostras foram 

imediatamente centrifugadas a 3.000 g na temperatura de 4 °C, em uma centrífuga 

clínica (Centribio®). O plasma foi congelado rapidamente e armazenado a -20 °C até 

à análise. 

O plasma foi posteriormente analisado com auxílio do equipamento 

COBAS C111 ROCHE®, para os níveis de: aspartato amino transferase (AST), 

alanina amino transferase (ALT), lactato desidrogenase (LDH) e creatina quinase 

(CK). 

 

6.3.7 Protocolo de avaliação da velocidade da corrida dos atletas 
 

Para determinar a velocidade de corrida dos atletas na pista de atletismo 

foi realizado o teste de velocidade média de três quilômetros (Vm3km). No teste de 
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Limiar Anaeróbio (LA) = (Vm3km*0,97) – 15,81 

pista (campo), a Vm3km é obtida através de uma corrida de 3.000 metros realizada 

no menor tempo possível e com velocidade constante pelo atleta. 

Com isso, essa informação de velocidade média é aplicada ao Limiar 

Anaeróbio Individual (IAT) indireto. Após cálculo da Vm3km, esta é aplicada à 

equação que segue: 

 

 

O resultado corresponde à intensidade do lAT indireto, dada em 

metros/minuto. A partir disso, é determinada a velocidade que cada atleta iria correr 

na pista durante o protocolo. 

 

6.4 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 médias realizados foram 

Wilcoxon e Friedman, respectivamente, para comparação entre dois grupos 

pareados e mais de dois grupos. 

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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Calorias (kcal) 79,300 

Carboidrato, por diferença (g) 19,530 
Frutose (g) 10,504 
Glicose (g) 7,344 
Sacarose (g) 0,630 
Gorduras totais (g) 0,063 
Fibra, total alimentar (g) 0,903 
Fibra Alimentar Insolúvel 
(g) 0,861 
Fibra Alimentar Solúvel (g) 0,042 
Minerais  
Potássio, K (mg) 52,500 
Sódio, Na (mg) 22,050 
Fósforo, P (mg) 9,492 
Cálcio, Ca (mg) 8,190 
Magnésio, Mg (mg) 5,250 
Zinco, Zn (mg) 1,333 
Manganês, Mn (mg) 0,231 
Ferro, Fe (mg) 0,063 
Vitaminas  
Vitamina C (mg), ácido 
ascórbico 133,96 
Vitamina B5 (mg), ácido 
pantotênico 1,37 
Vitamina B1 (mg), tiamina 0,04 
Vitamina B3 (mg), niacina 
(ácido nicotínico e vitamina 
PP 

 
0,03 

 

Proteína (g) 0,189 
Aminoácidos  
Leucina (mg) 11,382 
Valina (mg) 10,080 
Ácido Glutâmico (mg) 36,120 
Glutamina (mg) 36,120 
Arginina (mg) 26,460 
Serina (mg) 8,190 
Alanina (mg) 8,106 
Fenilalanina (mg) 7,980 
Glicina (mg) 7,644 
Lisina (mg) 6,951 
Prolina (mg) 6,720 
Isoleucina (mg) 6,153 
Treonina (mg) 5,922 
Tirosina (mg) 5,040 
Histidina (mg) 3,738 

Cisteína (mg) 3,108 
Metionina (mg) 2,940 
Triptofano (mg) 1,764 

Ácido Aspártico (mg) 0,147 

Gelatina comercial (g) 0,800 
 

7 RESULTADOS 
 
7.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO GEL DE CARBOIDRATO À BASE 

DE ÁGUA DE COCO EM PÓ 

 

A composição físico-química do gel desenvolvido encontra-se na tabela 1 

a seguir. 

 

Tabela 1 - Informação nutricional do bioproduto NATUGEL, porção 30 g 
 

 
Fonte: ACP Biotecnologia (2018). Não contém glúten, lactose, gorduras trans, nem colesterol. 
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7.2 VALIDAÇÃO DO USO DE GEL DE CARBOIDRATOS À BASE DE ÁGUA DE 

COCO EM ATLETAS 

 

7.2.1 Avaliação da percepção subjetiva do esforço 
 

O resultado da avaliação da Percepção Subjetiva do Esforço encontra-se 

na tabela 2 e figura 24 a seguir. 

 
Tabela 2 – Percepção subjetiva do esforço (0-10) em atletas após a ingestão de 

CARBUP e NATUGEL no pós-treino (20, 40, 60 e 80 min.) 
 

Momento avaliação 
(pós-treino) 

CARBUP NATUGEL Wilcoxon 
Média + DP Média + DP Ɀ p valor 

20 min. 6,5 + 0,7 4,5 + 0,7 -3,219 0,001** 
40 min. 6,7 + 1,1 4,7 + 1,1 -2,945 0,003* 
60 min. 6,9 + 1,1 5,2 + 1,5 -2,250 0,024* 
80 min. 6,9 + 1,0 4,8 + 1,1 -3,025 0,002* 

** p < 0,001; * p < 0,05. 
 
Figura 24 - Verificação da percepção subjetiva do esforço (0-10) em atletas durante a 
corrida com a ingestão de CARBUP e NATUGEL no momento (20, 40, 60 e 80 min. de 

corrida) 
 

 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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Com relação à percepção subjetiva de esforço (PSE), ela apresentou 

menores escores quando da ingestão do NATUGEL em comparação ao CARBUP, 

com diferenças aos 20 min. (p < 0,001), 40 min. (p < 0,05), 60 min. (p < 0,05) e 80 

min. (p < 0,05) pós-treino. 

 

7.2.2 Determinação da glicose plasmática 
 

O resultado da avaliação dos níveis de glicose nos atletas encontra-se na 

tabela 3 e figura 25 a seguir. 

 
Tabela 3 - Níveis de glicose (mg/dl) em atletas no pré-treino e após a ingestão de 

CARBUP e NATUGEL no momento pré-exercício e no  momento (20, 40, 60 e 80 min. 
de corrida) 

 

Momento avaliação CARBUP NATUGEL Wilcoxon 
Média + DP Média + DP Ɀ p valor 

Pré-treino 90,1 + 10,1 104,0 + 10,3 -1,445 0,149* 
20 min. pós-treino 104,9 + 18,7 108,8 + 13,7 -2,357 0,018* 
40 min. pós-treino 108,3 + 11,4 111,6 + 4,2 -1,759 0,079 
60 min. pós-treino 104,7 + 11,0 109,3 + 8,3 -1,713 0,087 
80 min. pós-treino 111,1 + 17,4 120,5 + 15,5 -3,235 0,001** 

** p < 0,001; * p < 0,05. 
 
Figura 25 - Dosagem dos níveis de glicose (mg/dl) em atletas durante a corrida com a 
ingestão de CARBUP e NATUGEL no momento pré-exercício e no  momento (20, 40, 

60 e 80 min. de corrida) 

 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 
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Os níveis de glicose (mg/dl) não diferiram no pré-treino (p > 0,05), 

somente após 20 min. (p < 0,05) e 80 min. (p < 0,001) do treino com relação à 

ingestão do CARBUP e NATUGEL. 

 

7.2.3 Avaliação da resposta aguda de recuperação pós-treino através de 
biomarcadores de lesão tecidual 

 

O resultado da avaliação da resposta aguda de recuperação pós-treino 

nos atletas, através de biomarcadores de lesão tecidual (creatina quinase, lactato 

desidrogenase, aspartato amino transferase e alanina amino transferase), encontra-

se na tabela 4 e figura 26 a seguir. 

 
Tabela 4 - Níveis de biomarcadores de lesão tecidual (UI/L) em atletas no pré-treino e 

após a ingestão de CARBUP e NATUGEL no pós-treino (0, 24 e 48 h) 
 

Momento 
Avaliação Biomarcadores 

CARBUP NATUGEL Wilcoxon 

Média + DP Média + DP Ɀ P valor 

Pré-treino 

CK 318,0 + 178,4 234,5 + 72,0 -1,915 0,056 
LDH 153,4 + 28,3 123,8 + 65,1 -1,915 0,056 
AST 21,3 + 6,2 12,4 + 8,1 -2,419 0,016* 
ALT 19,7 + 8,9 15,4 + 4,6 -1,750 0,080 

Pós-treino 
0 h 

CK 334,7 + 166,1 320,7 + 97,6 -0,094 0,925 
LDH 193,4 + 26,0 138,3 + 81,5 -1,947 0,052 
AST 26,8 + 5,9 23,1 + 6,8 -1,959 0,050 
ALT 21,9 + 9,3 19,3 + 6,6 -0,699 0,484 

Pós-treino 
24 h 

CK 680,5 + 504,0 808,6 + 482,2 -1,099 0,272 
LDH 166,5 + 28,2 133,0 + 58,4 -2,040 0,041 
AST 26,6 + 10,4 23,1 + 6,1 -1,038 0,299 
ALT 21,8 + 7,4 16,3 + 4,7 -2,138 0,033* 

Pós-treino 
48 h 

CK 600,6 + 299,2 928,1 + 640,6 -2,480 0,013* 
LDH 163,4 + 27,5 127,5 + 59,2 -2,072 0,038* 
AST 23,4 + 7,6 17,5 + 7,1 -1,718 0,086 
ALT 20,6 + + 6,2 18,5 + 3,9 -1,190 0,234 

* p < 0,05. CK = creatina quinase; LDH = lactato desidrogenase; AST = aspartato amino transferase; 
ALT = alanina amino transferase; UI/L = unidades internacionais por litro. 
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Figura 26 - Representação gráfica dos níveis de biomarcadores de lesão tecidual 
(UI/L) em atletas no pré-treino e após a ingestão de CARBUP e NATUGEL no pós-

treino (0, 24 e 48 h) 
 

 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor. A) Níveis de CK = creatina quinase; B) Níveis de LDH = lactato 
desidrogenase; C) Níveis de AST = aspartato amino transferase; D) Níveis de ALT = alanina amino 
transferase; UI/L = unidades internacionais por litro. 
 

Os níveis de CK (UI/L) diferiram apenas com 48 h do pós-treino (p < 

0,05), apresentando valores maiores no grupo que ingeriu o NATUGEL. 

Os níveis de LDH (UI/L) diferiram com 24 e 48 h do pós-treino (p < 0,05), 

apresentando valores maiores no grupo que ingeriu o CARBUP. 

Os níveis de AST (UI/L) diferiram apenas no pré-treino (p < 0,05), 

apresentando valores maiores no grupo que ingeriu o CARBUP. 

Os níveis de ALT (UI/L) diferiram apenas com 24 h do pós-treino (p < 

0,05), apresentando valores maiores no grupo que ingeriu o CARBUP. 
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8 DISCUSSÃO 
 

A nutrição representa um dos fatores que pode favorecer o desempenho 

atlético, já que, quando bem orientada, pode reduzir a fadiga, permitindo que o atleta 

treine por mais tempo ou que se recupere melhor entre os treinos; reduzir as lesões 

ou ajudar na recuperação das mesmas; aumentar os depósitos de energia para a 

competição; e finalmente por ajudar a saúde geral do atleta (McMURRAY; 

ANDERSON, 1996). 

Foi observado que tanto o gel CARBUP como o NATUGEL apresentaram 

comportamento similar com relação à glicemia, com aumento significativo com 80 

min. de corrida. Isso faz com que os atletas possam manter o nível de intensidade 

mais alto durante o exercício, favorecendo, consequentemente, um melhor 

desempenho esportivo (BARTLETT; HAWLEY; MORTON, 2015). 

Esse aumento da concentração de glicose circulante também é benéfico 

por gerar adaptações fisiológicas mais significativas no atleta. Com glicemia em 

níveis ótimos para o exercício, o atleta consegue se exercitar com intensidades 

maiores nos treinos (ALLEN; HOPKINS, 2015; ALVES; PIERUCCI, 2008; 

BARTLETT; HAWLEY; MORTON, 2015). 

As principais fontes de energia para os exercícios prolongados são os 

CHO e as gorduras (FOX et al., 1993). No entanto, vem sendo demonstrado que o 

esforço físico prolongado e a depleção do glicogênio aumentam a parcela de 

contribuição proteica à demanda energética do exercício (BASSET JR; NAGLE, 

1996; GRANDJEAN; RUUD, 1994). 

Atualmente é amplamente aceito que a ingestão de CHO durante os 

exercícios prolongados retarda o aparecimento da fadiga. Caso não haja consumo 

de CHO durante os exercícios de longa duração, os estoques de glicogênio 

corporais serão depletados, o que irá provocar uma queda na glicemia e, como 

consequência, o sistema nervoso central e o metabolismo muscular irão entrar em 

colapso, provocando a interrupção da atividade (AMANN et al., 2008; BEELEN et al., 

2009; DUHAMEL; PERCO; GREEN, 2006; GIBSON; SCHABORT; NOAKES, 2001). 

No presente estudo, pode-se perceber que, aos 80 min. da corrida, os 

atletas tiveram aumento na glicemia, propiciando aporte de substrato energético 

essencial para o desenvolvimento de intensidades de treinamento ótimas, podendo 

assim gerar mudanças adaptativas na fisiologia do atleta. 
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Contudo, é interessante perceber a melhora no desempenho promovido 

pela suplementação de CHO durante as provas e treinamento. Porém, os atletas  

não devem aumentar o ritmo (intensidade) nos primeiros estágios de eventos de 

longa duração (como estratégia de competição), o que poderia provocar fadiga 

antecipadamente. A ingestão de CHO permite que um ritmo considerado ideal seja 

mantido por um grande período de tempo, proporcionando assim um retardo na 

fadiga (HETTINGA et al., 2011; JONES et al., 2010; NOAKES, 2012; ØRTENBLAD; 

WESTERBLAD; NIELSEN, 2013). 

Buscando elucidar o efeito da suplementação de CHO em atletas, Brouns 

et al. (1989), em um estudo considerado clássico na área, avaliou 13 ciclistas 

divididos em dois grupos, que permaneceram no interior de uma câmara respiratória 

durante sete dias (dois dias de preparação, um dia de descanso, dois dias 

pedalando, e um dia e meio de recuperação). Na primeira parte do estudo, os atletas 

consumiram apenas sua dieta normal. Na segunda parte, junto com a sua dieta 

normal (60% de CHO), o grupo 1 consumiu uma bebida composta por 85% de 

maltodextrina e o grupo 2 consumiu uma bebida composta por 50% de maltodextrina 

e 50% de frutose. Os autores relataram que apenas o grupo 1 foi capaz de sustentar 

o balanço energético durante todos os dias. 

Em estudo realizado durante o Tour de France, foi observado que 30% 

dos CHO consumidos durante as etapas eram provenientes de bebidas e que essa 

prática parece ser a resposta para manter o balanço energético e de fluidos em 

condições extremas de exercício (SARIS et al., 1989). 

A utilização de CHO durante o exercício físico adia a fadiga e aumenta o 

tempo de prova em atividades com mais de 45 minutos de duração (BELOW et al., 

1995; HAWLEY; LECKEY, 2015; JEUKENDRUP, 2013, 2014), fato também 

observado no presente estudo. 

Em testes realizados em diferentes tempos (60, 90 e 120 min.), a 

dependência de CHO para o metabolismo muscular correspondeu a 83-94% da 

energia total; mas, em todas as situações, havia um pequeno uso obrigatório de 

combustível à base de gordura (TORRENS et al., 2016). Essa necessidade de CHO 

já havia sido evidenciada em outros estudos que compararam corredores lentos e 

rápidos, em exercícios de ≤ 3 h. A contribuição do CHO como combustível 

energético foi de aproximadamente 85-90% e 60-70% para os corredores lentos e 

rápidos, respectivamente; mas o gasto total de CHO não apresentou diferença, pois 
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o valor total foi compensado pela duração do esforço (O'BRIEN et al., 1993). Ou 

seja, o exercício demanda prioritariamente CHO (FRANSSON et al., 2018; 

HAWLEY; LECKEY, 2015; HELGE, 2017; WILLIAMS; ROLLO, 2015). 

Nesse contexto, os mecanismos de reserva de glicogênio hepático podem 

tornar-se praticamente esgotados em exercícios com duração de 90-180 min. 

(SHEPHARD; JOHNSON, 2015). É importante ressaltar que, apesar de haver um 

aumento na oxidação de gordura em exercícios com dietas pobres em CHO, a 

percepção de esforço é maior para esta situação, e a oxidação de gordura é 

aproximadamente dez vezes menor que a do CHO (STEPTO; CAREY; 

STAUDACHER, 2002). As taxas de oxidação de CHO variam tipicamente de 300 a 

350 µmol/kg/min correspondendo a taxas de troca respiratória (RER = VCO2/VO2) 

entre 0,91 e 0,97 (HAWLEY; LECKEY, 2015; VAN LOON et al., 2001). 

No presente estudo pôde-se perceber que o CARBUP teve uma 

inclinação para diminuir a glicemia durante a corrida, favorecendo que esse 

mecanismo aconteça com mais frequência e, consequentemente, a intensidade 

venha a diminuir e, posteriormente, o nível com que as adaptações do treinamento 

acontecem deixam de acontecer perante o estímulo baixo do nível de intensidade do 

exercício. Já o bioproduto NATUGEL, apresentou aumento significativo na glicemia 

aos 80 min. da corrida. Sendo assim, a composição do bioproduto NATUGEL é 

suficiente para gerar a manutenção da glicemia, bem como uma taxa mais elevada 

de oxidação de CHO durante o exercício de endurance. 

É amplamente aceito que a ingestão de bebidas carboidratadas e com 

eletrólitos melhora o desempenho de resistência (ANGUS et al., 2000; COYLE, 

2004; GUI et al., 2017; JEUKENDRUP et al., 1997; JEUKENDRUP, 2004). Os 

estudos demonstram que o principal combustível é o CHO com 81% da energia 

necessária para realização da corrida (BOORSMA; JWHITFIELD; SPRIET, 2014). 

A intensidade e duração do exercício são fatores relevantes para o 

processo de depleção do glicogênio muscular, levando uma incapacidade em manter 

a exigência energética do treino ou competição (ØRTENBLAD; WESTERBLAD; 

NIELSEN, 2013; WILLIAMS; ROLLO, 2015). O esgotamento do glicogênio muscular 

está fortemente associado ao grau de desenvolvimento da fadiga durante o 

exercício, principalmente causado pela redução da disponibilidade de glicogênio 

muscular, e ou glicose circulante (KNUIMAN; HOPMAN; MENSINK, 2015; 

ØRTENBLAD; WESTERBLAD; NIELSEN, 2013). 
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No entanto, a contribuição relativa da gliconeogênese hepática aumenta 

progressivamente conforme a duração do exercício é aumentada, e pode ser 

responsável por aproximadamente 50% da produção de glicose durante a atividade 

física que se prolonga por mais de uma hora (SHEPHARD; JOHNSON, 2015; SUH; 

PAIK; JACOBS, 2007). Esses mecanismos de reserva de glicogênio hepático podem 

tornar-se praticamente esgotados em exercícios com duração de 90-180 min. 

(SHEPHARD; JOHNSON, 2015). 

Estudos sugerem que a ingestão de uma bebida com CHO, eletrólitos e 

proteínas, durante o exercício prolongado, estende o tempo de exaustão, em 

comparação com uma bebida apenas com CHO e eletrólitos (IVY et al., 2003; 

SAUNDERS; KANE; TODD, 2004, 2007). 

A escala de PSE foi criada para a classificação do nível de esforço para 

um determinado exercício físico. Numa escala numérica de 0 a 10, readaptada da 

original era de 0 a 20, o indivíduo utiliza a escala para apontar sua própria  

percepção de esforço. 

O consumo de CHO atenua a PSE em exercícios de alta intensidade 

(BACKHOUSE, 2007; NYBO, 2003). No presente estudo, foi possível observar que 

foi necessário menor nível de esforço naqueles atletas que ingeriram o bioproduto 

NATUGEL. Provavelmente, a composição do bioproduto causou menos lesões 

teciduais, refletidas pela manutenção dos níveis das enzimas CK e LDH, e aumento 

dos níveis delas apenas com 48 h pós-treino. 

A PSE tem sido utilizada como indicador na magnitude do esforço durante 

a sessão de exercício (FOSTER et al., 2001; NAKAMURA; MOREIRA; AOKI, 2010). 

Estudo aponta que, quanto menor a glicemia, maior é a tendência de a PSE 

aumentar (EGAN et al., 2006). No presente estudo foi observado índices glicêmicos 

mais altos (mas em níveis fisiológicos), com menores níveis de PSE. 

Os resultados de PSE do presente estudo podem ter sido influenciados 

não só pelos níveis glicêmicos, como também pelas menores concentrações das 

enzimas CK e LDH durante o treino e até 24 h pós-treino. 

Com relação às enzimas CK e LDH, estão presentes em vários tecidos e 

tipos celulares. A CK catalisa a conversão da creatina e consome trifosfato de 

adenosina (ATP) para criar fosfocreatina (PCr) e difosfato de adenosina (ADP). Já a 

LDH é uma enzima que participa do processo de transformação da glicose em 

energia nas células de animais, plantas e até de bactérias (ALLEN; HOPKINS, 2015; 
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FERREIRA; RIBEIRO; SOARES, 2001). 

Mesmo que os valores de CK obtidos em praticantes de uma mesma 

atividade física não sejam paramétricos (BRANCACCIO; MAFFULLI; LIMONGELLI, 

2007; LIPPI et al., 2008; NUNES et al., 2012), os seus valores são utilizados como 

parâmetros para identificar lesões musculares ou a recuperação incompleta devido a 

excesso ou trauma (BANFI et al., 2012; LAZARIM et al., 2009). 

Pôde ser identificado, no estudo, um aumento significativo nos níveis de 

LDH no pós-treino imediata e nos níveis de CK 24 h pós-treino nos atletas que 

ingeriram CARBUP, indicativo de lesões musculares após exercício extenuante. Já 

nos atletas que ingeriram o NATUGEL, não foi observado aumento nos níveis de 

LDH e os níveis de CK aumentaram somente 48 h pós-treino. 

Vale ressaltar que a concentração das enzimas CK e LDH são utilizadas 

como marcadores de lesões musculares (BRANCACCIO; LIPPI; MAFFULLI, 2010) e 

esforço (BRANCACCIO; MAFFULLI; LIMONGELLI, 2007; NIEMELÄ et al., 2016). 

Esse aumento da CK está mais intimamente associado a eventos de longa duração 

que de maiores intensidades (BEAUMONT et al., 2015; NOAKES, 2012). 

Além disso, os maiores níveis de CK e LDH séricos durante provas muito 

longas, como ultramaratona, podem estar associados à acumulação de fadiga por 

causa da exaustão de energia e mudanças no metabolismo energético (SHIN et al., 

2016). 

Observou-se ainda que o bioproduto NATUGEL influencia positivamente 

na recuperação dos atletas de endurance, melhorando sua capacidade de 

recuperação após exercício extenuante de forma mais adequada para o organismo; 

além de fazer com que o atleta esteja fisicamente preparado para novo estímulo de 

treinamento, de maneira a suportar as cargas de treino. 

As enzimas ALT e AST estão entre os testes de rotina para avaliação da 

função hepática (GIBONEY, 2005). Alguns estudos apresentam aumento das amino 

transferases devido ao treinamento muscular de alta intensidade (FONG et al., 2015; 

GEORGAKOULI et al., 2015; LEIBOWITZ et al., 2012; PETTERSSON et al., 2008). 

No presente estudo, quando os atletas ingeriram o CARBUP, os níveis de 

AST aumentaram 24 h pós-treino e os níveis de ALT mantiveram-se constantes. Já 

os que ingeriram o NATUGEL, os níveis de AST e ALT aumentaram logo no pós- 

treino imediato e mantiveram-se constantes com 24 e 48 h. 

Em algumas situações, como após uma maratona ou meia maratona, os 
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valores de AST e ALT podem permanecer elevados por até 24 h (LIPPI et al., 2008), 

podendo manterem-se elevados por pelo menos uma semana, dependendo do 

condicionamento físico, intensidade do exercício e modalidade (GEORGAKOULI et 

al., 2015; PETTERSSON et al., 2008). 

Ressaltando que os níveis de AST geralmente acompanham os de CK em 

atletas (NUNES et al., 2012). Os valores de AST podem se elevar significativamente 

durante e após exercício, dependendo da intensidade e duração do esforço (FONG 

et al., 2015; SHIN et al., 2016). 

Apesar da ALT está relacionada principalmente como marcador da função 

hepática, os níveis dela aumentaram significantemente no pós-treino imediato 

quando os atletas desse estudo ingeriram o bioproduto NATUGEL. Valores elevados 

também foram encontrados após a execução de exercício extenuante de longa 

distância (NAGEL et al., 1990; SPIROPOULOS; TRAKADA, 2003). 

Vale ressaltar que, mesmo nas situações de aumento significativo, todos 

os atletas apresentaram valores de ALT e AST abaixo dos limites esperados para 

essas amino transferases. 
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9 CONCLUSÃO 
 

A composição do bioproduto NATUGEL enquadra-se perfeitamente na 

legislação de “Alimento para Atletas” na categoria de “Gel de Carboidratos”, 

apresentando quantidade de carboidratos metabolizáveis que atendem aos 

requerimentos e auxiliando na recuperação da função muscular normal após 

exercícios extenuantes. 

O bioproduto NATUGEL, quando consumido pelos atletas durante o 

exercício de endurance (tido como extenuante), mantém os níveis glicêmicos, 

atenua a PSE e atua positivamente acelerando a recuperação muscular pós-treino. 

Além de ser rico em carboidratos, pode ser também utilizado na reposição 

de eletrólitos. Sua origem 100% vegetal e seus componentes de alto valor nutricional 

são apresentados como diferencial de mercado na categoria de Alimento para 

Atletas de endurance. 
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ANEXO B – FICHA DE ACOMPANHAMENTO DOS ATLETAS (TEMPO E NÚMERO 

DE VOLTAS NA PISTA) 
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ANEXO C - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DOS ATLETAS (GLICOSE E PSE) 
 

 
Fonte: Adaptada de Utter et al. (2004). 
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ANEXO D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO E – REGISTRO DAS COLETAS DE DADOS COM OS ATLETAS 
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