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Elisa de Almeida Jackix e Gustavo Barbosa dos Santos

Abstract

The role of nutrition in exercise-induced organic adaptations is becoming increasingly clear. A large body of evidence suggests that 
nutritional strategies can influence molecular adaptations, physiological responses and sports performance if properly planned in 
conjunction with training periodization. The purpose of this review is to compile current evidence on the main nutritional strategies 
that can potentiate the adaptations of endurance training, in addition to conceptualizing periodized nutrition, as well as aspects of 
training periodization. We chose not to discuss each strategy in detail, but to provide a broad and practical view of the application of 
periodized nutrition in the training context of the endurance athlete. Before the positive molecular responses, due to the manipulation 
of muscle glycogen stores, the strategy called train low, compete high was proposed. However, despite studies having generally shown 
beneficial effects in terms of signaling and transcription, only a few studies have been able to show any effects on performance. This 
is probably due to the fact that sports training interactions, desired physiological adaptations, sports performance and nutrition must 
be continuously adjusted and adapted to the athlete's context. Choosing train low method depends heavily on the set objectives and the 
individual responses. Therefore, there is no method or diet that will address all needs/and goals, but rather a combination of different 
nutritional strategies throughout the training process

Keywords: Nutritional periodization, endurance, nutrition.

Periodização nutricional 

do atleta de endurance

Nutritional periodization of the endurance athlete

Resumo

Está cada vez mais evidente o importante papel da nutrição nas adaptações orgânicas induzidas pelo exercício. Um grande corpo de 
evidências sugere que as estratégias nutricionais podem influenciar adaptações moleculares, respostas fisiológicas e o desempenho 
esportivo, se forem adequadamente planejadas em conjunto com a periodização do treinamento. O objetivo desta revisão é, além de 
conceituar a nutrição periodizada, bem como aspectos da periodização do treinamento, compilar evidências atuais sobre as principais 
estratégias nutricionais que podem potencializar as adaptações do treinamento de endurance. Optamos por não discutir cada estratégia 
em detalhes, mas fornecer uma visão ampla e prática da aplicação da nutrição periodizada no contexto de treinamento do atleta de 
endurance. Diante das respostas moleculares positivas, em decorrência da manipulação dos estoques de glicogênio muscular, propôs-se 
a estratégia chamada train low, compete high. Entretanto, apesar de essa estratégia e suas variações apresentarem resultados benéficos 
em relação à biogênese mitocondrial e à transcrição de enzimas da via oxidativa, poucos estudos foram capazes de demonstrar melhora 
de performance. Isso ocorre, provavelmente, devido ao fato de que as interações do treinamento esportivo, as adaptações fisiológicas 
desejadas, o desempenho esportivo e a nutrição devem ser continuamente ajustados e adaptados ao contexto do atleta. O método de 
train low a ser utilizado depende fortemente dos objetivos traçados e das respostas individuais. Dessa forma, não há método ou dieta 
que atenderá a todas as necessidades e objetivos, mas sim uma combinação de diferentes estratégias nutricionais ao longo do processo 
de treinamento.

Palavras-chave: Periodização nutricional, endurance, nutrição.
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T
Introdução 

Tem se tornado cada vez mais claro que as 
adaptações iniciadas pelo exercício podem ser 
potencializadas pela alimentação. As respostas 
adaptativas ao treinamento físico são determinadas 
por uma combinação de fatores: a duração, a 
intensidade e o tipo de exercício, bem como a 
frequência do treinamento, mas também pela 
qualidade da dieta e quantidade de nutrientes 
diária, no pré e pós treino. Por exemplo, sabe-
se que a ingestão de proteína após o exercício 
potencializa a síntese proteica muscular; sabe-
se, também, que ingerir elevadas quantidades 
de antioxidantes pode ser ruim por piorar as 
adaptações ao treinamento1,2; ao mesmo tempo, 
alguns estudos têm mostrado que treinar com 
baixa disponibilidade de carboidrato (entenda-se 
como glicogênio e/ou carboidrato exógeno, vindo 
da dieta) pode aumentar algumas adaptações ao 
treino, sobretudo de endurance3-5.

A realização do exercício com disponibilidade 
reduzida de carboidratos (CHO) é um método 
conhecido como train low, que tem sido estudado 
por melhorar as adaptações metabólicas do 
músculo esquelético induzidas pelo treinamento 
de resistência. No entanto, os períodos de treino 
ideais para aplicar os métodos de train low 
não são completamente entendidos. Sabe-se, 
atualmente, que é necessário periodizar (ou 
dividir em períodos) a alimentação do atleta para 
acompanhar os estímulos e objetivos de cada 
momento do treinamento, a fim de potencializar 
as adaptações geradas pelo exercício3,4. Nesse 
contexto, o objetivo desta revisão é definir o 

conceito de nutrição periodizada e fornecer uma 
visão geral dos métodos (também chamados de 
“estratégias”) que podem ser caracterizados pelo 
termo “nutrição periodizada”.

Periodização do treinamento e nutrição 
periodizada

A periodização do treinamento pode ser 
definida como o planejamento/divisão do processo 
de treinamento esportivo em períodos, com 
intuito de se alcançar o pico de desempenho em 
momentos específicos, por meio da otimização 
das capacidades físicas e do gerenciamento da 
fadiga/recuperação. Esse objetivo é alcançado, 
principalmente, com a variação adequada 
dos métodos e carga de treinamento. Nesse 
aspecto, a carga de treinamento se divide, 
basicamente, entre volume e intensidade de 
treino, sendo que estas duas variáveis possuem 
uma relação/dinâmica inversa (exceto em 
breves períodos de overreaching, i.e., em que se 
trabalha intencionalmente com altos volumes e/
ou intensidades de treino, o que leva à queda de 
desempenho transitória do atleta, na tentativa 
de se potencializar o aumento de desempenho 
durante o taper, quando se diminui drasticamente 
o volume do treinamento)6. Tradicionalmente, a 
periodização pode ser dividida em 4 períodos: 
período preparatório; período pré-competitivo 
(ou taper); período competitivo; período de 
transição. Essas fases são, por sua vez, divididas 
em espécies de blocos ou ciclos, denominados 
macrociclo, mesociclo e microciclo, de acordo 
com sua duração7 (Figuras 1 e 2). 

Figura 1. Relação volume x intensidade durante a periodização do treinamento.

Fonte: o próprio autor.

Volume
Intensidade

Período Preparatório Período Competitivo Período de TransiçãoPeríodo Pré-
Competitivo
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Embora  o  concei to  de  per iodização 
do treinamento esportivo seja reconhecido 
cientificamente desde a década de 1950, o conceito 
de se relacionar as fases do treinamento com as 
estratégias nutricionais específicas é relativamente 
recente. As alterações das variáveis de treinamento 
durante o meso e macrociclos, juntamente com as 
demandas energéticas especificas das modalidades 
esportivas, requerem utilização de estratégias 
nutricionais que visem potencializar a recuperação 
do atleta, bem como a supercompensação/repleção 
dos estoques de substratos energéticos7.

Dessa forma, faz-se importante definir o 
termo “nutrição periodizada” (também chamada 
de treinamento nutricional por alguns autores). 
O termo é tipicamente utilizado para descrever 
o planejamento nutricional em resposta a 
determinado período do treinamento. Jeukendrup4 

propôs que nutrição periodizada se refere 
ao planejamento intencional e estratégico de 
intervenções nutricionais específicas com intuito 
de potencializar as adaptações induzidas pela 
sessão de treino ou pelo treinamento esportivo, 
resultando em melhora do desempenho em 
médio/longo prazo. Ainda segundo o autor, essas 
estratégias incluem não apenas a manipulação da 
disponibilidade de nutrientes antes, durante e após 
a sessão de treino, mas também as práticas que 
possam preparar o organismo (e órgãos específicos) 
para a competição, por meio da manipulação 
nutricional. Assim, a nutrição periodizada visa não 
apenas à adaptação do músculo, mas a qualquer 
adaptação orgânica que possa gerar melhora do 
desempenho esportivo em longo prazo. Em nosso 
artigo, nos limitaremos a discutir o uso da nutrição 
periodizada no treinamento de endurance.

Figura 2. Organização cíclica do processo de treinamento esportivo.

O macrociclo configura a maior divisão do processo de treinamento (com duração de 6 ou 12 meses, geralmente), onde 
se estabelecem os principais objetivos de longo prazo do atleta, relacionados às principais competições. O macrociclo é 
composto por mesociclos, em que objetivos de médio prazo (geralmente 3 a 7 semenas) são estabelecidos. Os mesociclos, 
por sua vez, são divididos em microciclos, nos quais se estabelecem objetivos de curto prazo (geralmente uma semana) e 
a prioridade dada a cada capacidade física. Os microciclos são compostos pelas Sessões de Treinamento (ST), compostas 
pelo exercício físico.
Fonte: o próprio autor.

 Respostas adaptativas e treinamento de 
endurance

Para atletas de endurance (também chamado de 
resistência), o principal objetivo do treinamento 

é aumentar sua capacidade de sustentar a maior 
intensidade de exercício por determinados 
períodos/distâncias. Como ocorre, por exemplo, 
com maratonistas que precisam manter velocidades 
(intensidade) de aproximadamente 20,5 km/h por 
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42.195 m (algo em torno de 2 horas e 10 minutos). 
Isso depende da eficiência em que a energia 
química pode ser convertida em mecânica no 
músculo esquelético. Dessa forma, o treinamento 
de endurance deve induzir adaptações metabólicas 
e fisiológicas que possibilitem a esses atletas 
sustentar tal nível de intensidade/gasto energético 
por meio de ambas vias metabólicas (aeróbias e 
anaeróbias), melhorar a economia de movimento, 
bem como aumentar a resistência à fadiga8,9. 

Esses objetivos parecem estar fortemente 
relacionados à potência aeróbia do indivíduo 
(ou consumo máximo de oxigênio - VO2máx), 
ou seja, sua capacidade de captar, transportar 
e utilizar oxigênio para obtenção de energia. 
Atletas campeões em modalidades de endurance 
chegam a apresentar VO2máx duas a três vezes 
maior que indivíduos destreinados, com o maior 
valor já registrado sendo de 90,6 ml de O2/kg/
min, em um atleta de cross-country medalhista 
de ouro olímpico8. Esses atletas são capazes 
de sustentar altos percentuais do VO2máx, 
sem significativo acúmulo de lactato e outros 
metabólitos do metabolismo anaeróbio. Aumentos 
nas concentrações muscular e sanguínea de lactato 
ocorrem em intensidade de exercício entre 60-
65% do VO2máx em indivíduos destreinados, mas 
apenas entre 80-90% do VO2máx em atletas de 
endurance8. Assim, o treinamento de endurance 
leva a adaptações orgânicas que possibilitam a 
remoção e utilização do lactato, o que mantém 
sua concentração sanguínea relativamente estável, 
além do aumento em parâmetros ventilatórios, 
como o VO2máx. Isso se dá pelo aumento da 
atividade de enzimas da beta-oxidação, do 
ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de 
elétrons (adaptações relacionadas à biogênese 
mitocondrial), aumento da produção de glóbulos 
vermelhos, bem como da angiogênese e do 
fenótipo oxidativo das fibras musculares8,9.

Em nível molecular, essas adaptações ocorrem 
por vias distintas que levam, principalmente, ao 
aumento da expressão de duas proteínas, a AMPK 
e a PGC-1α, que, em última análise, levam à 
biogênese mitocondrial. Existem várias proteínas 
que ativam a PGC-1α, como a AMPK, a SIRT1 
e a p38MAPK, entre outras10. A AMPK parece 
funcionar como um sensor de energia na célula 

e é estimulada quando há aumento do estresse 
energético na célula8,10. Dessa forma, quanto 
maior o estresse energético, maior a ativação 
dessa via. Isso se dá por manipulação das variáveis 
de treinamento (aumento da intensidade e/ou 
volume do treinamento de endurance) ou pela 
manipulação nutricional (variação da quantidade 
e momento de ingestão de macronutrientes), 
já que a principal sinalização da via ocorre por 
diminuição do glicogênio muscular. Portanto, 
tanto o treinamento físico quanto a nutrição devem 
ser planejados para maximizar a ativação dessa 
via. Assim, o exercício em jejum, a restrição de 
carboidratos antes, durante e após o exercício e, 
ainda, a dieta cetogênica surgem como estratégias 
nutricionais importantes para a potencialização 
das adaptações ao treino de resistência10.

Em relação ao treinamento, um estudo realizado 
por Esteve-Lanao et al.11 avaliou a forma como 
oito atletas de endurance treinavam durante um 
macrociclo de 6 meses. Os resultados mostraram 
que os atletas passavam 71% do tempo de 
treino na zona 1 de treinamento (intensidade 
moderadamente baixa, aproximadamente 60% do 
VO2máx ou 70% da frequência cardíaca máxima), 
21% em intensidade de zona 2 (60-85% do 
VO2máx) e 8% em intensidade de zona 3 (acima 
de 85% VO2máx). O estudo ainda apresentou 
uma forte correlação (r = 0,97) entre o tempo de 
treinamento em baixa intensidade (zona 1) e a 
melhora da performance em provas que duram 
até 40 minutos, aproximadamente. Corroborando 
com esses resultados, um estudo que avaliou 
apenas atletas campeões olímpicos ou mundiais 
em modalidades de endurance mostrou que 91% 
das 800 horas de treinamento durante o ano da 
conquista olímpica eram realizadas em baixa 
intensidade e que a quantidade dos treinos de 
alta intensidade (método intervalado) aumentava 
somente nos períodos próximos às competições12.

Objetivos e métodos da periodização 
nutricional

A escolha do método de periodização é 
altamente específica para o objetivo que se tem 
no momento. Por exemplo, se o objetivo é gerar 
adaptações para aumentar a oxidação de gordura e, 
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possivelmente, preservar o glicogênio muscular, o 
treino de endurance com baixa disponibilidade de 
carboidratos pode potencializar essas adaptações. 
No entanto, quando o objetivo é aumentar a 
capacidade de absorção gastrointestinal dos 
carboidratos e/ou priorizar a melhora de tempo/
potência do atleta, é indicado aumentar a quantidade 
desse macronutriente na dieta. Esses objetivos são 
contrastantes, e os métodos usados são diferentes. 
Entretanto, atualmente têm-se utilizado ambos na 
abordagem nutricional de atletas de endurance, 
dependendo do momento. Diferentes métodos/

estratégias de periodização nutricional devem ser 
empregados  para atingir objetivos específicos; na 
Tabela 1 constam as estratégias que receberam 
atenção de pesquisadores nos últimos anos. 

O train low, na maior parte dos estudos, não é 
utilizado em todos os treinos, e sim, entre 30 a 50% 
das sessões de treinamento5. A maior parte dos 
métodos consiste em manipulações no momento 
de ingestão de carboidratos, embora também seja 
estudado o efeito de manipular as quantidades 
diárias de carboidratos. 

Tabela 1. Diferentes estratégias de periodização nutricional.

Fonte: Burke3; Jeukendrup4; Impey5.

Termo utilizado Tipo Descrição

Train low 
(treinar com baixa 
disponibilidade de 
glicogênio e/ou de 

carboidratos)

Train high

Treinar o estômago

Treinar 2 vezes ao dia

Treinar em jejum

Sleep low

Dietas baixas em CHO e ricas 
em gordura
Baixa disponibilidade de CHO 
durante o exercício

Treino com elevado conteúdo 
de glicogênio muscular e 
hepático 
Dietas ricas em CHO

Para adquirir conforto 
estomacal
Para melhorar o esvaziamento 
gástrico

Para aumentar a absorção 
intestinal

Simular ingestão feita no dia 
da competição

Sessão de treino matinal, seguido por algumas horas (3 a 8 h) de 
ingestão reduzida de CHO para que a 2ª sessão de treinamento do dia 
comece com glicogênio muscular reduzido.
Sessão de treino matinal, e o café da manhã só ocorre depois desse 
treino.

Realização de uma sessão de treino à noite, restringir o CHO após esse 
treino e depois completar uma sessão de treinamento em jejum na 
manhã seguinte (conteúdo de glicogênio < 200 mmol/kg). Quantidade 
diária de CHO é normal durante o dia.
Restrição de CHO em combinação com ingestão elevada de lipídeos.
Restrição ou pouco CHO durante o exercício prolongado, aumentando 
a resposta ao estresse gerado pelo exercício.

Ingestão de CHOs alta antes do treino; estratégia usada quando o 
glicogênio é importante e a restauração de glicogênio pós-exercício é 
necessária.
Ingestão de CHOs é alta diariamente, independentemente do treino, 
mas pode ser especialmente alta próximo (durante e depois) ao 
exercício.
Aumento do volume de ingestão, com ou sem exercício.

Uso repetido de refeições para aumentar/melhorar o esvaziamento 
gástrico de líquidos ou nutrientes (CHOs) e reduzir o desconforto 
estomacal.
Aumento da ingestão diária de CHOs e/ou durante o exercício para 
melhorar a capacidade de absorção intestinal e reduzir o desconforto 
intestinal.
Treinar com os alimentos que seriam ingeridos em um dia de 
competição.
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Train low

Treinar duas vezes em uma mesma sessão 

As respostas moleculares que levam às 
adaptações que favorecem a performance de 
endurance estão fortemente relacionadas à 
depleção do glicogênio muscular8. Nesse sentido, 
propôs-se realizar duas sessões de treino em um 
mesmo período, na tentativa de potencializar a 
depleção de glicogênio. Sete homens destreinados 
foram submetidos a cinco sessões de endurance por 
semana, durante 10 semanas, em cicloergômetro 
unilateral, de forma que cada perna fosse submetida 
a um protocolo diferente: uma das pernas era 
submetida a duas sessões de treino no mesmo 
dia, a cada dois dias, enquanto a outra perna era 
submetida ao mesmo treinamento, entretanto com 
apenas uma sessão por dia. Dessa forma, a perna 
submetida a dois treinos no mesmo dia fazia a 
segunda sessão com baixos níveis de glicogênio 
muscular, já que esse grupo permanecia em jejum 
durante o intervalo (uma hora) entre as sessões 
de treino, enquanto a outra perna realizava todas 
as sessões de treino com estoques de glicogênio 
altos. Ao final das 10 semanas, a perna submetida 
as duas sessões de treino no mesmo dia, quando 
comparado ao grupo alimentado, apresentou 
maior concentração de glicogênio muscular e 
maior atividade da citrato sintase (enzima-chave 
do metabolismo aeróbio). Além disso, a estratégia 
levou ao aumento significativo na performance, 
avaliada pelo tempo de exaustão (19,7 ± 2,4 vs. 
11,9 ± 1,3 min, perna com baixo glicogênio e perna 
com alto glicogênio, respectivamente).

Treinar em jejum

Um estudo13 muito bem controlado abordou 
a questão do treinamento em jejum e adaptações 
ao treino de endurance. Vinte homens fisicamente 
ativos foram submetidos a 4 sessões de treinamento 
de endurance por semana, durante seis semanas, 
sendo que metade deles realizava o treinamento 
em jejum (noturno), enquanto a outra metade, após 
o café da manhã. Ambos os grupos realizavam o 
mesmo protocolo de treinamento, assim como 
a mesma dieta. O grupo jejum recebia, à tarde, 

a mesma quantidade calórica ingerida no café 
da manhã pelo grupo que se exercitava em 
estado pós-prandial. Ao final das seis semanas, 
o grupo jejum apresentou maior concentração de 
glicogênio muscular, maior atividade da citrato 
sintase (CS) e da β-hidroxiacil-CoA desidrogenase 
(β-HAD), enzimas-chave do metabolismo aeróbio, 
além de melhor controle glicêmico e maior 
utilização da gordura intramuscular durante o 
exercício prolongado. Os resultados sugerem que 
o treinamento regular de endurance, realizado em 
jejum, é uma estratégia eficiente para estimular 
adaptações fisiológicas musculares que podem, 
eventualmente, contribuir para a melhora do 
desempenho. 

Restrição de carboidrato durante o treino 

Embora os benefícios da ingestão de carboidratos 
durante o exercício sejam reconhecidos quando se 
pensa em performance14,15,16, isso pode limitar 
algumas adaptações benéficas ao treino de 
endurance. A ingestão de glicose suprime a 
lipólise e reduz a concentração de ácidos graxos 
no plasma, o que possivelmente atenua algumas 
das adaptações induzidas pelo treinamento. Tem 
sido demonstrado que a ingestão de glicose 
durante o exercício pode diminuir a expressão de 
RNAm da carnitina palmitoil transferase, proteína 
desacopladora mitocondrial 3 e FAT/CD3617.

Civitarese et al.17 avaliaram os efeitos de uma 
única sessão de treino de ciclismo (duração de 2 
h, intensidade moderada) sobre a expressão dos 
principais genes envolvidos no metabolismo de 
gordura e carboidratos. Para isso, homens não 
treinados ingeriram, em um primeiro momento, 
1,4 g/kg a 10% de glicose (antes e durante); em 
outro momento, executaram o mesmo exercício, 
mas em jejum. A concentração plasmática de 
ácidos graxos livres (AGL) foi maior durante o 
exercício no estado de jejum, mas permaneceu 
inalterada após a ingestão de glicose, enquanto 
a oxidação de gordura foi maior em jejum vs. 
alimentado com glicose. Adicionalmente, a 
ingestão de glicose durante o exercício resultou 
em menor expressão de genes envolvidos no 
transporte e na oxidação de ácidos graxos 
(CD36, carnitina palmitoil transferase-1) e 
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AMPK. Portanto, esse estudo mostrou que a 
ingestão de glicose durante o exercício diminuiu 
algumas adaptações positivas do treinamento 
de endurance. Apesar de esses resultados serem 
interessantes, é importante ressaltar que esse 
estudo possui algumas limitações, como o fato 
de não ter avaliado a performance em cada uma 
das situações e de ter avaliado o efeito dessa 
estratégia de forma aguda, apenas. No entanto, 
estudo realizado por Akerstrom et al.18, utilizando 
um protocolo de exercício resistido – extensão 
de pernas – durante 10 semanas, mostrou que a 
ingestão de glicose não alterou as adaptações do 
treino relacionadas ao metabolismo do substrato, 
a atividade de enzimas mitocondriais, o conteúdo 
de glicogênio ou o desempenho. Observou-se, 
também, aumento na atividade da citrato sintase e 
β-hidroxiacil-CoA desidrogenase após o programa 
de treinamento de 10 semanas, mas esse efeito 
não esteve relacionado à ingestão de carboidratos, 
sendo atribuído, portanto, ao treino. 

Analisando esses estudos, parece que os efeitos 
da ingestão de glicose durante o exercício foram 
menos significativos em relação aos induzidos 
pelo exercício com baixo glicogênio muscular, 
como a estratégia de treinar duas vezes ao dia ou 
sleep low, sendo essas 2 últimas mais eficazes em 
potencializar as adaptações do exercício.

Dietas muito baixas em carboidrato e 
ricas em gordura

Essa estratégia é estudada desde 192019, quando 
se evidenciou que a redução de carboidratos na 
dieta, associada a elevada ingestão de lipídeos, 
aumentou a oxidação de ácidos graxos durante 
o exercício físico; entretanto, os indivíduos se 
sentiram significativamente mais fadigados.

Nessa estratégia, além da redução na 
disponibilidade de carboidrato, provavelmente 
o aumento na concentração sérica de AGL, 
decorrente da elevada ingestão de gorduras, é 
também responsável por potencializar as vias de 
sinalização celular induzidas pelo exercício, como 
o aumento da p38MAPK20. No entanto, embora 
reconheçamos o papel potencial da sinalização 
aguda mediada pelos AGL, é improvável que 
a restrição de carboidrato em combinação com 

dietas ricas em gordura, de forma crônica, seja 
benéfica para adaptações ao treino. Havemann21 

verificou que 6 dias com dieta rica em gordura 
(68% do valor energético, VET de gordura e 1,85 
g de CHO/kg) e 1 dia de supercompensação de 
carboidrato (8-10 g/kg) aumentam a oxidação de 
lipídeos, mas reduzem a expressão e a atividade 
do complexo piruvato desidrogenase, enzima 
envolvida no metabolismo da glicose, mostrando 
que essa estratégia pode prejudicar a oxidação de 
carboidratos e o desempenho de alta intensidade. 

Burke et al.22 observaram que a economia e o 
desempenho do exercício foram negativamente 
afetados em atletas de marcha atlética, após três 
semanas de uma dieta rica em gordura (75-80% do 
VET de gordura e menos de 50 g de carboidrato), 
quando comparados com a disponibilidade de 
carboidratos periodizada (60-65% do VET de 
carboidrato, oferecido de forma periodizada) e 
alta (60-65% do VET de carboidrato, oferecido 
antes, durante e após o treino). Apesar da piora de 
performance, o estudo mostrou que os atletas que 
realizaram a dieta rica em gordura tiveram elevada 
oxidação de gorduras. 

Analisando os estudos supracitados, reforça-
se a ideia de que algumas adaptações, como o 
aumento na oxidação de ácidos graxos, à dieta 
restrita em carboidratos e rica em lipídeos ocorrem 
já com 5 dias; entretanto, quando o objetivo é 
melhora de performance, essa estratégia não 
parece ser interessante, pelo menos quando 
realizada por até 3 semanas, segundo a maior parte 
dos estudos. Dados recentes também sugerem que 
a dieta com elevada proporção de gordura pode 
prejudicar a síntese de proteínas musculares24, 
provavelmente pela menor ativação da mTOR e 
sinalização da proteína S6 quinase ribossômica 
(p70S6K)24. 

Sleep low 

Nessa estratégia, o indivíduo realiza uma sessão 
de treino à noite, não ingere carboidratos após esse 
treino, e, na manhã seguinte, realiza uma sessão de 
treinamento em jejum. Neste caso, o indivíduo faz 
a 1ª sessão de treino com o estoque de glicogênio 
muscular alto, mas tanto o glicogênio muscular 
quanto o hepático estão depletados na 2ª sessão 
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de treino. Apesar de ser um assunto relativamente 
recente no meio científico, esse método já é 
utilizado na prática de muitos atletas3,4,5. 

De modo geral, os estudos utilizam os seguintes 
protocolos nesse tipo de estratégia: tempo total 
de glicogênio depletado, incluindo o período de 
jejum noturno, é de 12 a 14 horas; a quantidade de 
carboidratos diária fica dentro da recomendação, 
ou seja, não é uma estratégia de dieta baixa em 
carboidrato, sendo apenas modificado o momento 
de ingestão desse nutriente; em alguns estudos 
há consumo de proteína apenas após o treino da 
noite5,25. 

Pesquisa realizada por Marquet et al.26 estudou 
os efeitos da estratégia sleep low durante 3 
semanas. Dois grupos de triatletas realizaram 
o mesmo programa de treinamento: um grupo 
(n = 11) seguiu a estratégia sleep low (treino 
de alta intensidade com alta disponibilidade de 
carboidratos à noite, seguido por recuperação 
restrita em carboidratos – apenas com proteína 
– e mais um jejum noturno; então, foi realizado 
treino submáximo prolongado na manhã seguinte, 
com baixa disponibilidade de carboidratos); e o 
grupo controle (n = 10), que manteve a ingestão 
regular de carboidratos ao longo do dia e realizou 
cada sessão de treinamento com disponibilidade 
normal/alta de carboidratos. É importante 
ressaltar que, no grupo sleep low, a estratégia 
foi realizada 3 vezes na semana, e que ambos 
os grupos receberam 6 g/kg de carboidrato/dia, 
reforçando a ideia de que não é uma estratégia de 
baixa ingestão desse macronutriente. Os triatletas 
realizaram um teste de 10 km de corrida, que 
simulava uma prova realizada no triatlo, ao início 
e ao final do período de intervenção. Os autores 
encontraram menor percepção de esforço no 
teste submáximo no grupo sleep low, mas não no 
controle. Esse dado é bastante aplicável na prática, 
pois atletas de endurance nem sempre realizam 
sessões consecutivas de treino em intensidades 
máximas. Também se observou menor tempo (p 
< 0,05) para percorrer 10 km de corrida após 3 
semanas realizando a estratégia sleep low, mas 
não no grupo controle. A maior parte dos estudos 
não vê melhora na performance com estratégias 
train low (de baixo glicogênio muscular), pois os 
testes feitos são, na maioria das vezes, time trial 

(contrarrelógio, ou seja, de alta intensidade) ou 
com grandes distâncias (> 1 hora). Nesses casos, 
a necessidade por carboidrato aumenta, não 
sendo observada melhora de performance nessas 
situações com estratégias train low. 

Ainda restam algumas dúvidas sobre essa 
estratégia quando aplicada frequentemente, como 
os efeitos na recuperação do atleta, efeitos sobre 
a função imunológica e sobre o sono, já que se 
sabe da importância da ingestão de carboidratos 
na qualidade e no número de horas de sono5,27. 
Além disso, a interpretação dos estudos aplicando 
o sleep low, assim como outras estratégias train 
low, está sujeita a limitações importantes, como a 
ausência de pesquisas duplo-cegas e controladas 
por grupo placebo.

Training high 

O termo train high refere-se ao treinamento 
com alta disponibilidade de carboidratos. Os 
níveis de glicogênio muscular e hepático são altos 
no início do exercício, e/ou os carboidratos são 
ingeridos durante o exercício. Existem duas razões 
principais para usar essa estratégia: (1) grande 
parte dos estudos mostra que os carboidratos 
são importantes para manter a qualidade do 
treinamento de resistência e reduzir os sintomas 
de fadiga28,29,30,31; (2) para treinar o intestino, já 
que a ingestão de carboidratos e o aumento da 
oxidação de carboidratos exógenos resultará em 
melhor desempenho na maioria dos exercícios de 
resistência2,29.

Revisão sistemática realizada por Pöchmüller 
et al.30 mostrou que, para ciclistas treinados, 
a ingestão de carboidratos antes e durante o 
exercício esteve associada com menor tempo 
no teste contrarrelógio (diferença média de -0,9 
minutos) e maior potência (diferença média de 
+20,2 W), medidos após exercício submáximo, 
em comparação aos grupos controles. Observou-
se, também, que essas melhoras foram específicas 
para a ingestão de soluções contendo entre 6 e 
8% de carboidratos. É importante ressaltar que, 
quando foram avaliados apenas os estudos que 
incluíram exercícios de curta duração (< 90 
minutos), para esse grupo de atletas (ciclistas 
treinados, sexo masculino) o efeito da ingestão 
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de carboidrato não foi significativo, ou seja, 
ingerir ou não carboidratos antes e/ou durante não 
melhorou o desempenho. Em contraste, ao analisar 
os estudos que levaram em conta os exercícios 
de maior duração (> 90 minutos), a ingestão de 
carboidratos foi benéfica, por levar a redução no 
tempo médio no teste time trial.

Achten et al.31 avaliaram o efeito da ingestão 
de uma dieta contendo 65% (8,5 g/kg) ou 40% 
do VET (5,4 g/kg) de CHO em corredores que 
realizaram 11 dias de treino longo, com intensidade 
progressiva ao decorrer da corrida (30 min a 57,6% 
do VO2máx + 30 min a 76,6% do VO2máx + 8 
km de teste contrarrelógio). Foi verificado que, 
quando a ingestão diária de carboidratos foi maior, 
a redução no desempenho foi menos profunda e os 
sintomas de cansaço foram reduzidos. Portanto, há 
evidências de que, durante o treinamento extremo, 
ou seja, em que o volume e a intensidade são altos, 
é preferível uma estratégia com maior quantidade 
de carboidratos. No entanto, deve-se notar que 
esses estudos usaram um volume de treinamento 
bastante elevado, e, para ambos os grupos, houve 
redução no desempenho ao final do período de 
treino. 

Além dos efeitos diretos do carboidrato no 
treino de alto rendimento, a ingestão desse nutriente 
pode trazer outros benefícios, como a redução dos 
problemas gastrointestinais (GI). O desconforto GI 
ocorre entre 30 e 50% dos atletas de endurance, 
mas nem sempre está relacionado diretamente 
à nutrição (por exemplo, fatores mecânicos, 
como posição na bicicleta, para ciclistas, ou 
constantes movimentos para cima e para baixo, em 
corredores). Durante o exercício, sobretudo nos 
mais prolongados e intensos, o fluxo sanguíneo 

para o intestino é reduzido, e a desidratação (que é 
maior nesse tipo de treinamento) parece exacerbar 
esse efeito2. Sabe-se, também, que a absorção 
intestinal é a principal barreira para a distribuição 
de carboidratos ao músculo. Treinar o intestino 
por meio da ingestão de carboidratos durante o 
treino pode ajudar nas adaptações intestinais, 
melhorando a absorção e distribuição de CHO ao 
músculo e reduzindo a prevalência ou a gravidade 
dos sintomas GI durante o exercício. Uma dieta 
rica em carboidratos aumentará o número de 
cotransportadores de glicose dependentes de sódio 
(SGLT-1) no intestino32, bem como a atividade 
desses transportadores, permitindo maior absorção 
e oxidação de CHOs durante o exercício33,4.

Conclusões 

Quando comparados com a estratégia train 
high, ou seja, o treino com alta disponibilidade de 
CHO, os estudos sugerem aumento na sinalização 
celular, na expressão gênica e na atividade 
enzimática oxidativa/conteúdo proteico, em 
especial quando as sessões de treinamento são 
iniciadas com baixas concentrações de glicogênio 
muscular. No entanto, tais adaptações musculares 
nem sempre se traduzem em melhor desempenho 
no exercício. Por isso, essas estratégias podem ser 
utilizadas nos treinos de menor intensidade e/ou 
quando a prioridade é potencializar adaptações ao 
treino de endurance. Por outro lado, considerando 
a importância do CHO para a performance nos 
exercícios de longa duração, e também para 
adaptar o intestino a absorver mais carboidrato, 
recomenda-se o aumento na ingestão diária de 
CHO e/ou durante o exercício em alguns treinos.
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