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Abstract

Several studies point to the need for carbohydrate intake (CHOs) to improve athlete performance and recovery. Thus, the supplement 
industry offers a wide variety of CHO-based products such as beverages, gels, candies, gums and bars, many of which are considered 
processed and/or ultraprocessed. Few studies have studied the role of food, rather than supplement, in relation to athlete performance 
or health. Thus, this review aimed to compare food intake versus carbohydrate supplementation in health and sports performance. 
Supplements offer advantages such as adequate amounts of carbohydrates with less volume when compared to food, practicality and 
the possibility of positively influencing the athlete (due to the psychological aspect). On the other hand, fruits, fruit juices, dehydrated 
fruits, roots, tubers and cereals are cheaper, more natural, healthier and more palatable alternatives. When compared to supplements, 
raisins, bananas and watermelon juice are good alternatives during long exercises, because they offer carbohydrates and a wide range 
of antioxidants, essential for the reduction of muscle pain and the recovery of the athlete. However, the studies show no difference in 
performance when comparing food (raisins, bananas, watermelon juice) and supplements/solutions of isolated carbohydrates. Chocolate 
milk seems to be a good alternative in post workout when compared to placebo drinks with similar composition of protein, CHO and 
lipid, to help in glycogen replacement and muscle fiber recovery. Those effects are attributed not only to the presence of CHOs, but also 
to antioxidants and to other nutrients that act in synergy on muscle recovery.

Keywords: Carbohydrates, supplement, performance.

Alimentos vs. suplementos 
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Foods vs. supplements of carbohydrate sources: Effects on performance

Resumo

Diversos estudos apontam a necessidade da ingestão de carboidratos (CHOs) para melhorar o desempenho e a recuperação de atletas. 
Assim, a indústria de suplementos oferece ampla variedade de produtos à base de CHOs, como bebidas, géis, balas, gomas e barras, muitos 
deles considerados processados e/ou ultraprocessados. Poucas pesquisas têm estudado o papel do alimento, ao invés do suplemento, com 
relação à performance ou saúde do atleta. Assim, esta revisão bibliográfica teve como objetivo comparar a ingestão de alimentos vs. 
suplementos fontes de carboidratos na saúde e performance esportiva. Os suplementos oferecem vantagens como: quantidades adequadas 
de carboidratos com menor volume quando se compara ao alimento; praticidade; e possibilidade de influenciar positivamente o atleta 
(pelo aspecto psicológico). Por outro lado, frutas, sucos de frutas, frutas desidratadas, raízes, tubérculos e cereais são alternativas mais 
baratas, naturais, saudáveis e palatáveis. Quando comparados a suplementos, a uva passa, banana e suco de melancia são boas alternativas 
durante exercícios longos, por oferecerem carboidratos e ampla gama de antioxidantes, fundamentais para a redução da dor muscular e a 
recuperação do atleta. Com relação à performance, os estudos não mostram diferença quando se compara alimento (uva passa, banana, 
suco de melancia) e suplementos/ soluções de carboidratos isolados, ou seja, ambos fornecem efeitos similares. Leite com chocolate se 
mostrou boa alternativa no pós-treino, quando comparado a bebidas placebo com composição similar de proteína, CHO e lipídeo, por 
auxiliar na reposição de glicogênio e na recuperação da fibra muscular. Esses efeitos são atribuídos à presença não apenas de CHOs, 
mas também de antioxidantes e outros nutrientes que agem em sinergia na recuperação muscular

Palavras-chave: Carboidratos, suplemento, performance.
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O
Introdução 

O carboidrato dietético e o glicogênio 
muscular desempenham um papel importante na 
performance física de atletas. Diversos estudos 
mostram que os carboidratos são fundamentais 
para a manutenção da glicemia, da qualidade 
do treinamento de resistência e para a redução 
dos sintomas de fadiga1-4. Além disso, a ingestão 
adequada de CHOs é essencial para treinar o 
intestino, já que a ingestão de carboidratos e o 
aumento da oxidação de carboidratos exógenos 
resultarão em melhor desempenho, na maioria dos 
exercícios de resistência1.

Revisão sistemática realizada por Pöchmüller 
et al.2 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), realizados após exercício submáximo, 
em comparação aos grupos controles. Esses 
mesmos autores, ao analisarem os estudos que 
levaram em conta os exercícios de maior duração 
(> 90 minutos), mostraram que a ingestão de 
carboidratos foi benéfica, por levar a redução no 
tempo médio no teste time trial. Essas melhoras 
foram específicas para a ingestão de soluções 
contendo entre 6 e 8% de carboidratos. 

Um grande corpo de evidências mostra melhora 
de performance após a ingestão de suplementos 
de CHO2-4. Como resultado, a indústria de 
suplementos oferece uma ampla variedade de 
produtos à base de CHOs processados, incluindo 
géis, barras, pós, gomas e balas. Dado que existe 
um forte marketing, ampla comercialização e 
que os eventos esportivos profissionais são, na 
maioria das vezes, patrocinados pela indústria 
de suplementos, os atletas/desportistas podem 
ficar com a impressão de que suplementos são 
essenciais para um ótimo desempenho. No 
entanto, esses produtos são frequentemente mais 
caros do que os alimentos naturais, têm baixo 
conteúdo de bioativos e elevada quantidade 
de aditivos alimentares, os quais vêm sendo 
associados a alteração da microbiota e aumento 
de permeabilidade intestinal5,6. 

O consumo de suplementos de carboidratos 

apresenta algumas vantagens, como: praticidade, 
quantidades adequadas de carboidratos com 
menor volume quando se compara ao alimento, 
e potencial influência positiva sobre o atleta, que 
muitas vezes acredita que o suplemento trará 
melhora de performance (efeito placebo). Por outro 
lado, os alimentos in natura e/ou minimamente 
processados (como sucos de fruta, por exemplo) 
podem fornecer uma alternativa mais barata e 
saudável como fontes de carboidratos7. 

Com base nesse contexto, o objetivo deste 
estudo foi realizar revisão bibliográfica a fim de 
comparar o efeito de alimentos fontes de CHO 
com suplementos fontes desse macronutriente 
sobre a performance esportiva.

Frutas 

As frutas exercem papel fundamental na 
saúde e no desempenho por conterem uma matriz 
alimentar complexa, constituída por carboidratos, 
fibras, minerais, vitaminas e bioativos, como os 
compostos fenólicos, antocianinas, resveratrol, 
quercetina e nitrato8. A Tabela 1 mostra o efeito 
da ingestão de alimentos fontes de CHO sobre a 
performance esportiva.

Uva e uva-passa

As uvas são uma boa fonte de carboidratos 
como frutose e glicose, além de conterem elevado 
teor de bioativos como os flavonoides, catequinas, 
epicatequinas, quercetina e antocianinas. Os 
bioativos presentes podem agir como antioxidantes 
e anti-inflamatórios, o que justifica alguns efeitos 
das uvas em melhorar a função endotelial, reduzir 
a oxidação de LDL-c em indivíduos não atletas 
e melhorar a função antioxidante em atletas8,9. 
Gonçalves et al.10 mostraram que o consumo de 
300 ml/dia de suco de uva orgânico, produzido 
no Brasil, durante 20 dias melhorou o controle 
glicêmico e aumentou a velocidade de circulação 
das hemácias em triatletas, evidenciando uma 
melhora na função microcirculatória. Nesse 
estudo não houve grupo controle por placebo, não 
sendo possível comparar esse alimento com um 
suplemento de carboidrato. 

Rietschier et al.7 avaliaram o efeito da ingestão 
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de uva-passa (33 g de carboidratos, 93 kcal totais 
em 1 porção de 28 g) vs. Sports Jelly Beans® 
(23 g de carboidratos, 91 kcal totais em 1 porção 
de 26 g) em dez homens saudáveis. Cada ensaio 
consistiu em uma corrida de 2 h, seguida por 
uma prova contrarrelógio de 10 km, em que 
os respectivos tratamentos foram ingeridos 
em intervalos de 20 min. Embora o estudo 
não tenha mostrado diferenças significativas 
no desempenho, aqueles que consumiram a 
uva-passa relataram maior aceitação sensorial, 
analisada por meio de teste de escala hedônica 
realizado após a prova. Assim, apesar de não ser 
evidenciada melhor performance com a ingestão 
da uva-passa, o gosto e a satisfação sensorial 
podem melhorar as estratégias de alimentação 
durante eventos mais longos. As passas também 
oferecem benefícios adicionais com relação 
ao suplemento e à uva fresca, pois apresentam 
elevada atividade antioxidante (avaliada por meio 
do teste ORAC), sendo que a cada 100 g de passas 
têm-se 3.037 μmol equivalentes de Trolox (TE), 
enquanto 100 g de uvas frescas possuem 1.118 
μmol de TE. Além disso, a uva-passa fornece 
mais CHO por porção (~79 g a cada 100 g) em 
comparação à uva fresca, que fornece 18 g/100 
g, devido ao seu maior conteúdo de umidade. 
Ainda, o custo de uva-passa é bastante inferior, 
em relação ao suplemento utilizado no estudo. 
No entanto, é importante ressaltar que as passas 
apresentam menores teores de vitamina C, ácido 
fólico, carotenos, luteína e antocianinas do que 
uvas frescas, por terem passado pelo processo 
de desidratação, que normalmente acontece pela 
exposição ao sol ou estufa. 

Banana

As bananas também têm sido estudas no esporte. 
Bananas são fontes de carboidratos (cerca de 23%, 
sendo ~2,6% de fibra alimentar), magnésio (~27 
mg%), potássio (370 mg%) e compostos fenólicos, 
como, por exemplo, epicatequina, galocatequina, 
ácido gálico, ácido protocatecuico8,10. Cerca de 
metade dos carboidratos presentes na banana são 
açúcares. A banana nanica, por exemplo, fornece 
13,8 g de açúcares/100 g (1,9 g de glicose, 2,2 
g de frutose, 9,7 g de sacarose), sendo a razão 

glicose:frutose:sacarose de 1:1:211. O índice 
glicêmico das bananas é de 51 (baixo a médio), 
semelhante a uvas, mangas, abacaxis, passas, 
macarrão, suco de laranja e mel. A capacidade 
antioxidante das bananas é de 1,037 mmol TE, 
semelhante ao kiwi e ao suco de laranja. Essa 
fruta contém também vitamina C e uma ampla 
gama de carotenoides (luteína, zeaxantina, 
α-caroteno e β-caroteno). Além disso, descobriu-
se que as bananas contêm quantidades relevantes 
de compostos nitrogenados como serotonina, 
dopamina e norepinefrina, que variam em relação 
ao ciclo de maturação12. Assim, as bananas 
parecem ser uma mistura única de carboidratos, 
nutrientes e antioxidantes que podem fornecer 
um bom suporte nutricional durante exercícios 
prolongados e intensos.

Estudo realizado por Nieman et al.13 comparou 
o efeito agudo da ingestão de bananas (BAN) 
vs. uma bebida a 6% de carboidratos (CHO) 
(Gatorade®) durante prova de ciclismo (75 km) 
em ciclistas treinados. A quantidade ingerida de 
banana ou do suplemento correspondia a 0,2 g/
kg de carboidrato a cada 15 minutos. Não houve 
diferença significativa com relação a parâmetros 
de inflamação, resposta imune, glicemia ou ao 
desempenho entre os 2 grupos. Entretanto, as 
concentrações de dopamina e glutationa séricas, 
assim como a resposta antioxidante (avaliada 
pelo teste FRAP), foram significativamente 
maiores no grupo que ingeriu banana. Apesar 
da maior concentração de dopamina sérica, não 
houve melhora da PSE (percepção subjetiva ao 
esforço) com a ingestão de banana, o que pode ser 
atribuído ao fato de que, após a absorção, grande 
parte da dopamina é conjugada com sulfato ou 
glicuronídeo, reduzindo a atividade biológica 
desse neurotransmissor.

Em outro estudo realizado pelo mesmo grupo 
de pesquisadores, ciclistas treinados foram 
submetidos a quatro diferentes intervenções: 
ingeriam dois tipos de bananas com teores de 
carboidratos similares, mas diferentes conteúdos 
fenólicos (nanica ou ouro – teor de polifenóis 
63% maior), uma bebida com 6% de açúcar ou 
apenas água durante prova de 75 km de ciclismo. A 
quantidade de CHO ingerida foi de 0,2 g/kg a cada 
15 minutos. Não foram encontradas diferenças 
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significativas no tempo do teste TT, embora a 
ingestão de banana nanica tenha levado a maior 
potência em relação à ingestão de água. Observou-
se que a glicemia durante e após o exercício foi 
mais elevada, enquanto a contagem de leucócitos 
foi menor quando os indivíduos ingeriram CHO 
(bananas ou solução de açúcar). Além disso, a 
ingestão de banana, independentemente do tipo, 
exerceu maior efeito anti-inflamatório do que a 
solução de açúcar, por levar a menor expressão de 
COX-2 (cicloxigenase-2). A COX-2 é uma enzima 
induzível, abundante em macrófagos ativados, e 
que transforma os ácidos graxos essenciais em 
ácido araquidônico e prostaglandinas, os quais 
estão relacionados à inflamação. Sendo assim, 
pode-se dizer que a ingestão de banana foi melhor 
em atenuar a perturbação metabólica e a resposta 
inflamatória induzida pelo exercício, em relação 
a uma solução contendo a mesma quantidade 
de CHO. Assim, a ingestão de banana durante 
o exercício pode contribuir para uma melhor 
recuperação do atleta após exercícios prolongados 
e intensos. Vale ressaltar que os participantes 
relataram maior desconforto abdominal com a 
ingestão de banana em relação à solução de CHO 
e água, sendo essa uma desvantagem do consumo 
dessa fruta como única fonte de CHO durante o 
exercício.

Enquanto alguns estudos vêm investigando o 
mecanismo de ação das bananas que justifique os 
efeitos ergogênicos dessa fruta, pode-se concluir 
que não é o magnésio, o carboidrato (glicose, 
frutose, sacarose), o potássio, carotenoides ou 
o ácido gálico isoladamente, mas sim os efeitos 
sinérgicos dessas substâncias que contribuem para 
o desempenho e/ou a saúde8.

Melancia

A melancia fornece uma ampla variedade de 
micronutrientes (cobre, magnésio, vitamina C), 
carboidratos (7,6 % – concentração próxima a 
de repositores hidroeletrolíticos), sendo a razão 
sacarose:glicose:frutose de aproximadamente 
0,8:1:2, além de aminoácidos não essenciais como 
a L-citrulina, carotenoides (licopeno e β-caroteno), 
flavonoides e glutationa. A suplementação de 
L-citrulina vem sendo utilizada para melhorar 

o desempenho esportivo, por poder aumentar a 
vasodilatação através da elevação de ON (óxido 
nítrico) e, assim, o fluxo sanguíneo e o aumento 
da respiração mitocondrial durante o exercício. 
Assim, a melancia tem sido estudada por seu 
possível potencial ergogênico8,10,14. 

Cutrufello et al.14 avaliaram os efeitos de 
uma dose única, pré-exercício de L-citrulina, 
suco de melancia ou placebo em exercícios 
predominantemente anaeróbio (supino na 
máquina) e aeróbio (corrida em esteira). Avaliou-
se o número de repetições realizadas em 5 séries 
de supino, tempo até a exaustão, consumo máximo 
de oxigênio (VO2 máx), limiar anaeróbico e 
vasodilatação, após a realização do teste de esteira. 
A suplementação incluiu uma bebida contendo 
7,5 % de sacarose e 6 g de L-citrulina, ou 710 
ml de suco de melancia (~ 1,0 g de citrulina), ou 
bebida a 7,5 % de sacarose sem citrulina (placebo), 
administradas 1 ou 2 horas antes dos testes de 
esforço. Não houve diferença significativa entre 
as três intervenções para nenhum dos parâmetros 
estudados. Também não houve interação observada 
em relação ao gênero ou tempo de suplementação 
(P > 0,05). Então, esse estudo mostrou que uma 
única dose de L-citrulina ou suco de melancia 
como suplemento pré-exercício parece ser ineficaz 
na melhora do desempenho físico.

Considerando que os efeitos do suco de 
melancia não parecem ocorrer quando a fruta é 
ingerida 1 a 2 h antes do exercício, Shanely et 
al.15 testaram o efeito da suplementação com suco 
de melancia por um período mais prolongado. 
Os autores avaliaram o efeito da ingestão de um 
purê de melancia sem caroço, obtido a partir do 
suco congelado (980 ml contendo 0,2 g/kg de 
carboidrato, 1,47 g de L-citrulina e 0,465 g de 
L-arginina) em relação a uma bebida contendo 
carboidratos a 6% (Gatorade). As bebidas foram 
ingeridas por 2 semanas, e também durante 
uma prova de 75 km de ciclismo (980 ml/h de 
exercício). Os resultados mostraram aumentos 
similares na glicemia e no lactato sanguíneo 
em ambos os grupos. A PSE foi ligeiramente 
melhor, e as concentrações séricas de citrulina, 
nitrato e arginina foram maiores, no grupo que 
ingeriu a melancia. Embora tenha ocorrido o 
aumento da concentração sérica dos precursores 
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de ON, não houve diferença significativa no 
desempenho, sugerindo que a performance desse 
tipo de exercício não foi afetada por mecanismos 
dependentes da produção de ON. Além disso, 
observou-se maior aumento na capacidade 
antioxidante plasmática pós-exercício no grupo 
que recebeu a fruta. Apesar da melhor resposta 
antioxidante, não houve diferença em relação a 
inflamação e resposta imune. Esses resultados são 
coerentes com os de Bailey et al.16, que também 
não mostraram melhora de performance em atletas 
recreacionais após a ingestão de 300 ml de suco de 
melancia concentrado (e 3,4 g de L-citrulina)/dia, 
apesar dos aumentos nas concentrações séricas de 
arginina, citrulina e nitrato.

A ingestão de melancia nos estudos ocorreu, 
portanto, tanto de forma aguda (isto é, antes do 
exercício) como de forma crônica, até cerca de 2 
semanas antes do teste de esforço. Normalmente, 
a suplementação com melancia é feita na forma 
de suco. As doses de suco de melancia variam 
de 300 a 980 ml, e fornecem entre ~1 e 3 g de 
L-citrulina. No entanto, não parece que o suco de 
melancia proporciona melhor desempenho aos 
atletas em comparação ao carboidrato sozinho. 
De uma perspectiva prática, o suco de melancia 
permitiria aos atletas uma variedade maior de 
escolha de fontes de carboidratos mais saudáveis 
e de menor custo, durante o treino ou competição.

Leite com chocolate 

A alimentação pós-exercício é importante para 
a reposição dos estoques de glicogênio muscular 
/ hepático, de líquidos e eletrólitos perdidos no 
exercício, bem como para promover a regulação 
positiva de vias fisiológicas responsáveis por 
adaptações musculares. Bebidas que contenham 
carboidratos isolados ou carboidratos + eletrólitos 
ou, ainda, carboidratos + proteína (PRO) são 
consumidas para atender a esses propósitos17. 
A associação de CHO + PRO após o exercício 
parece ser mais interessante do que a ingestão de 
CHO, isoladamente, por melhorar o tempo até 
a exaustão em sessão subsequente de exercício, 
atenuar o aumento da creatina quinase (CK, 
um marcador de lesão celular) e aumentar a 
ressíntese de glicogênio17,18,19. Normalmente, os 

estudos utilizam como fontes de carboidratos, 
proteínas e/ou eletrólitos suplementos que 
contêm essas substâncias isoladamente, ou fazem 
uma combinação de suplementos para atender 
a necessidade de macro e micronutrientes/
eletrólitos. O leite com chocolate (LC) contém 
uma mistura de carboidratos, proteínas, água 
e eletrólitos, características as quais fizeram 
com que alguns pesquisadores estudassem essa 
combinação de alimentos como uma alternativa 
para a recuperação de atletas.

Estudo realizado por Ferguson-Stegall et al.20 
comparou os efeitos da combinação de CHO + 
PRO na forma de leite orgânico com chocolate 
- cacau (LC) em relação a um suplemento 
isocalórico que continha dextrose e lipídeos e 
água (grupo placebo), na recuperação muscular 
e no desempenho em exercício subsequente. A 
quantidade de LC foi fornecida de forma a atender 
a recomendação para o pós-treino, que fica entre 
~0,8 e 1 g CHO/kg e 0,3 g de proteína/kg.  Dez 
ciclistas foram submetidos às 3 intervenções, sendo 
que ingeriram os suplementos imediatamente após 
o exercício (1,5 h de ciclismo) e 2 horas depois, 
em um período de recuperação de 4 horas. Após 
a recuperação, os indivíduos realizaram um teste 
contrarrelógio (TT) de 40 km. O tempo no TT 
foi menor quando os atletas ingeriram LC em 
comparação aos outros 2 suplementos. A ressíntese 
de glicogênio muscular foi maior após ingestão de 
LC e da solução de dextrose, em relação ao grupo 
placebo. Além disso, a fosforilação da mTOR e 
da rpS6 (ou p70) foi maior quando consumido o 
LC, em relação placebo. Esses resultados indicam 
que a ingestão de leite orgânico com cacau após-
exercício é uma ótima alternativa para melhorar o 
desempenho do exercício subsequente e fornecer 
um maior estímulo de sinalização para síntese de 
proteína muscular.

Recente revisão sistemática publicada no 
European Journal of Clinical Nutrition17 incluiu 
12 estudos, sendo 2 classificados como de “alta 
qualidade”, 9, “regular” e 1 com “qualidade 
baixa”. Os autores observaram que, de forma geral, 
o consumo de LC após o exercício não exerceu 
efeito sobre PSE, tempo de exaustão, frequência 
cardíaca, lactato sérico e CK em comparação 
com placebo ou outras bebidas esportivas. Mas, 
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devido à grande heterogeneidade dos estudos, 
as análises foram divididas em subgrupos, e, 
então, foram observadas algumas diferenças: a 
análise de subgrupos revelou que o tempo até 
atingir a exaustão em uma 2ª sessão de exercício 
aumenta significativamente após o consumo 
de LC, em comparação ao placebo e a bebidas 
com composição nutricional similar. A pesquisa 
concluiu que a ingestão de LC entre 2 sessões de 
treino subsequentes exerce efeitos semelhantes 
ou superiores quando comparada ao placebo ou 
outras bebidas com quantidades similares de 
CHO, proteínas e lipídeos. Entretanto, os autores 
ressaltam que as evidências sobre o LC no pós-
treino ainda são limitadas e que são necessários 
mais ensaios clínicos de alta qualidade, melhor 
controlados e com tamanhos amostrais maiores.

O leite com chocolate (LC) é composto 
de carboidratos, proteínas, água flavonoides 
e eletrólitos. Cada 500 ml fornecem ~20 g de 
proteína e ~47 g de carboidratos10 (considerando 
500 ml de leite pasteurizado, 20 g de cacau em 
pó e 20 g de açúcar demerara), além de cálcio 
e vitamina D (em produtos fortificados com 
a vitamina). A proteína que compõe o leite é 
principalmente caseína, e o restante, proteínas 
do soro de leite, que contém elevados teores 
de leucina e outros aminoácidos essenciais. A 
caseína causa uma hiperaminoacidemia pós-
prandial mais prolongada do que o soro do leite, 
o que pode suprimir a proteólise e elevar a síntese 
proteica muscular. O LC também contém água e 
eletrólitos, os quais contribuem para a reposição 
hidroeletrolítica. Além disso, a presença de 
gorduras do leite aumenta a concentração sérica 
de ácidos graxos livres e triglicerídeo (TG) 
intramuscular, podendo reduzir o uso do glicogênio 
muscular na sessão de treino subsequente. O 
aumento das reservas de TG muscular parece ser 
estimulado pela elevação da insulina, causada pela 
presença de leucina e fenilalanina do leite, e dos 
açúcares do chocolate/açúcar adicionado. Talvez 
os micronutrientes presentes no leite também 
tenham algum papel na recuperação muscular, 
entretanto isso ainda não está claro17. O que parece 
explicar os melhores efeitos do LC em relação a 
bebidas com composição nutricional parecida não 
é a presença de um único nutriente, mas, sim, a 

combinação de diversas substâncias que compõem 
a matriz alimentar do LC.

Suco de beterraba 

A beterraba contém elevadas quantidades 
de substâncias biologicamente ativas, como 
as betalaínas e nitratos inorgânicos, além de 
carboidratos (glicose, frutose e sacarose). O suco 
de beterraba (SB) contém ~7,7 g de carboidratos, 
sendo a razão sacarose:glicose:frutose de 28:1:0,6, 
~197 mg de nitrato no suco natural e ~397 mg no 
concentrado, ~282 mg de potássio, ~26 mg de Mg, 
~106 mg de polifenóis e 100 mg de betalaína21. 
A beterraba e o SB têm sido estudados como 
possíveis agentes ergogênicos antes do exercício, 
entretanto algumas pesquisas também vêm 
mostrando efeitos promissores na recuperação 
muscular. Os mecanismos de ação que podem 
explicar tais efeitos estão relacionados aos efeitos 
antioxidantes e/ou anti-inflamatórios da beterraba, 
contribuindo para a atenuação do dano muscular 
após uma sessão de exercício intenso. Alguns 
estudos verificaram redução de marcadores 
do estresse oxidativo, inflamação e proteólise 
muscular, o que poderia facilitar a recuperação da 
função e / ou redução da dor muscular21,22.

Clifford et al.22, em estudo duplo-cego com 
30 homens fisicamente ativos, avaliou o efeito 
da ingestão de 2 doses de suco de beterraba: 250 
ml (“alta”) ou 125 ml (“baixa”), ou 250 ml de 
um suplemento isocalórico contendo a mesma 
quantidade de CHO do SB (grupo placebo). O suco 
e o suplemento foram ingeridos imediatamente, 
24 h (x 2 porções) e 48 h (x 2 porções) após 
finalizarem uma sessão de 100 drop jumps. Os 
autores observaram que a ingestão de 250 ml, 2x ao 
dia (ou seja, 500 ml/dia) após o 1º dia de exercício 
atenuou a queda de performance, avaliada pela 
altura de saltos contra movimento, realizados 2 e 3 
dias após a 1ª sessão. Além disso, verificou-se que 
o suco de beterraba, tanto na dose mais alta quanto 
na mais baixa, atenuou mais as dores musculares 
do que o suplemento com a mesma quantidade 
de CHO. Sendo assim, os efeitos atribuídos ao 
suco de beterraba vão além de contribuir com a 
reposição do glicogênio muscular: a combinação 
de CHOs, polifenóis e betalaínas pode explicar a 
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melhora na recuperação muscular. 
É importante ressaltar que esses achados 

não parecem ser consistentes em todos os tipos 
de exercício, uma vez que a ingestão do SB 

não beneficiou a recuperação de atletas após a 
realização de uma maratona, o que provavelmente 
estava relacionado à menor magnitude do dano 
muscular nesse estudo23

Tabela 1. Efeito da ingestão de alimentos vs. suplementos fontes de CHO sobre a performance esportiva.

Autor Participantes Alimento Suplemento do 
grupo controle

Dose Tempo/momento 
de ingestão

Resultados

RIETSCHIER 
et al.7

NIEMAN 
et al.13

NIEMAN 
et al.11

SHANELY 
et al.15

FERGUSON-
-STEGALI 
et al.20

C L I F F O R D 
et al.22

N=10, H, ciclistas 
ou triatletas 
treinados;

N=14, H, ciclistas 
treinados;
Estudo crossover

N=20, H, ciclistas 
treinados;
Estudo crossover

Ciclistas treinados;
Estudo crossover

N=10, ciclistas 
treinados, duplo 
cego; Estudo 
crossover

N=30 homens, 
f i s i c a m e n t e 
ativos, ÷ em 3 
grupos

Uva-passa

Banana

Banana ouro e 
nanica

Suco de 
melancia (WM) 
sem caroço, na 
forma de purê, 
congelado

Leite orgânico 
com chocolate

Suco de beter-
raba (BT) em 2 
doses diferentes

Bala esportiva 
(Jelly beans®)

Gatorade

Solução de CHO 
a 6%, e água

Gatorade

Bebida com dex-
trose + lipídeos 
(isocalórica) e 
água

Solução de 
maltodextrina

28 g de uva-passa a 
cada 20 min, ou, o 
equivalente a 1,1 g 
CHO/min.

Equivalente a 0,2 g 
CHO/kg a cada 15 
min.

Equivalente a 0,2 g 
CHO/kg a cada 15 
min.

980 ml de WM/dia, 
antes do exercício e 
o equivalente a 0,2 
g/kg a cada 15 min 
(cerca de 60 g/h)

2x de 500 ml, 
equivalente a cerca 
de 0,8 a 1 g CHO/kg e 
0,3 g de PROT/kg

2x ao dia de 125 ml 
(L-BT) ou 250 ml (H-
BT)

Durante prova de 
ciclismo (2 h + 10 
km TT)

Durante prova de 
ciclismo (75 km + 
TT)

Durante prova de 
ciclismo (75 km + 
TT)

2 semanas antes e 
durante prova de 
ciclismo (75 km + 
TT)

Imediatamente e 
2 h após a 1ª ses-
são de exercício 
(1,5 h de ciclismo)

I m e d i a t a m e n t e 
após, 24h e 48h 
após 100 drop 
jumps

- sem diferença na performance (TT) 
e na escala PSE;
- ↑ preferência sensorial pela uva-
passa.

- sem diferença na performance 
(TT), função imune e PSE;
- ↑ resposta antioxidante com 
banana (↑ FRAP) e ↑ { } de 
dopamina sérica, após o exercício;
- ↑ sensação de “estufamento” com 
banana;

- ↑ potência com banana nanica 
(mas sem diferença de tempo no TT) 
em relação à água;
- ↑ { } de metabólicos de dopamina 
e tirosina (comparado à bebida 
açucarada e água);
- ↑ sensação de “estufamento” e 
distensão abdominal com os 2 tipos 
de banana;
- ↓ expressão de COX-2 (inflamação) 
até 21 h após o exercício com os 2 
tipos de banana.

- ↑ { } sérica de arginina, citrulina  
e nitrato (precursores de ON) com 
WM;
- sem diferença na performance 
(TT), função imune e inflamação;
- ↑ resposta antioxidante (ORAC e 
FRAP) com WM

- ↑ performance (↓ tempo no 
TT e ↑ potência) na 2ª sessão de 
treino, após a ingestão de leite com 
chocolate;
- sem diferença no conteúdo de 
glicogênio;
- ↑ expressão da p-mTOR e p-rpS6 
após ingestão do leite (melhor 
recuperação muscular)

- H-BT (500 ml ao dia) após a 
1ª sessão atenuou a queda de 
performance (avaliada pela altura 
de saltos) na 2ª sessão de exercício

*PSE: percepção subjetiva ao esforço; TT: teste time trial (contrarrelógio); ON: óxido nítrico; 
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quantidades similares de CHOs, alimentos como 
suco de uva, uva-passa, banana e suco de melancia 
são boas alternativas para exercícios longos e/ou 
intensos por oferecerem carboidratos, além de uma 
ampla gama de antioxidantes, fundamentais para a 

redução da dor muscular e a recuperação do atleta. 
A maior parte dos estudos não mostra diferença 
na performance, ou seja, alimentos e suplementos/
soluções de carboidratos isolados parecem levar 
a desempenhos similares. Entretanto, o alimento 
oferece a vantagem de ser natural, ter boa 
palatabilidade, menor custo e contribuir para um 
ambiente mais saudável 
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