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Estamos iniciando um novo ano, que virá repleto de importantes atualizações 
científicas, e esta primeira edição traz temas relevantes para a prática clínica do 
nutricionista nas áreas de nutrição clínica e esportiva.

A hidratação, a ingestão de carboidratos e o metabolismo do lactato são 
aspectos de grande destaque na área esportiva, pois estão relacionados à performance 
de praticantes de atividade física e atletas, principalmente. Portanto, esta edição 
conta com esclarecedores artigos de revisão que contemplam essas temáticas, a fim 
de proporcionar ao nutricionista dados científicos e práticos que farão diferença na 
prescrição dietética.

Diversos estudos epidemiológicos, nas últimas décadas, mostram claramente o 
aumento do número de casos de obesidade e doenças crônicas não transmissíveis no Brasil 
e em todo o planeta. São doenças, muitas vezes, de etiologia multifatorial, por isso a nutrição deve 
considerar todos os sistemas orgânicos e sua integração, bem como estratégias de engajamento para o 
maior sucesso das intervenções nutricionais preventivas e terapêuticas nessas doenças. Nesse sentido, 
apresentamos um artigo sobre o ponto de vista da nutrição funcional na obesidade osteosarcopênica, 
ressaltando a importância de se compreender a integração entre os sistemas muscular e ósseo com 
o tecido adiposo na obesidade e, ainda, uma revisão sobre o papel do engajamento nutricional na 
mudança do comportamento, auxiliando na adesão dos pacientes às condutas nutricionais.

O conhecimento sobre os benefícios à saúde e ao meio ambiente das Plantas Alimentícias 
Não Convencionais tem se tornado cada vez maior nos últimos anos, juntamente com o número de 
iniciativas para aumentar o consumo desses alimentos de nossa biodiversidade. Para ilustrar esse 
panorama, trazemos uma matéria sobre horta PANC como um modelo sustentável para hortas escolares, 
aumentando o consumo dessas plantas por crianças em todo o Brasil.

Na gastronomia, uma nutritiva receita que valoriza nossa biodiversidade: cajuzinho do cerrado. 

Boa leitura!

Dra. Valéria Paschoal
Diretora da VP Centro de Nutrição Funcional
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Elisa de Almeida Jackix 

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 

fontes de carboidratos:

Efeitos na performance

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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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 



Alimentos vs. suplementos fontes de carboidratos: Efeitos na performance

11

 w
w

w
.v

po
nl

in
e.

co
m

.b
r

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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Márcio Leandro Ribeiro de Souza

Abstract

Osteosarcopenic obesity is characterized as an interconnection between muscular, bone and adipose changes, and it is often associated 
with aging, sedentary lifestyle and poor nutrition. Although most health professionals and scientific studies available have analyzed 
these three systems in isolation, the integrated relationship between muscle/bone/fat has begun to gain recognition. There is not yet a 
standardization for the diagnosis, and the mechanisms need to be further explored. Likewise, little is known about nutritional treatment 
in this condition. Nutrients such as protein, vitamin D and omega 3 act in all three aspects and therefore may be interesting in the 
treatment and the prevention of osteosarcopenic obesity. This is a recent and complex topic and, therefore, more studies are necessary 
to elucidate and standardize the diagnostic criteria, etiology, mechanisms and nutritional treatment.

Keywords: Osteosarcopenic obesity, obesity, sarcopenia, aging, nutrition.

Obesidade osteosarcopênica 

sob o olhar da nutrição funcional 

Osteosarcopenic obesity under the eyes of functional nutrition 

Resumo

A obesidade osteosarcopênica é caracterizada como uma interligação entre alterações musculares, ósseas e adiposas, e muitas vezes 
está associada com processo de envelhecimento, sedentarismo e má alimentação. Embora a maioria dos profissionais de saúde e dos 
estudos científicos disponíveis até o momento analisem esses três sistemas de forma isolada, a relação integrada entre músculo/osso/
gordura começou a ganhar reconhecimento. Não existe ainda uma padronização para o diagnóstico dessa condição, e os mecanismos 
de associação precisam ser mais explorados. Da mesma forma, pouco se sabe sobre o tratamento nutricional, e os estudos existentes 
analisam estratégias nutricionais em cada sistema isoladamente. Nutrientes como proteína, vitamina D e ômega 3 atuam nos três aspectos 
e, portanto, podem ser interessantes no tratamento e na prevenção da obesidade osteosarcopênica. Trata-se de uma temática recente e 
complexa, e, portanto, mais estudos são necessários para elucidar e padronizar os critérios diagnósticos, fatores causais, mecanismos 
associados e o tratamento nutricional.

Palavras-chave: Obesidade osteosarcopênica, obesidade, sarcopenia, envelhecimento, nutrição.
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Introdução

O envelhecimento promove inúmeras alterações 
fisiológicas, dentre as quais incluem-se as 
mudanças na composição corporal (músculo, 
gordura e ossos). Com o passar dos anos, as 
quantidades de massa magra e óssea tendem a 
se reduzir, enquanto o tecido adiposo aumenta1,2. 
Entender essas alterações é um passo importante 
para evitar as consequências negativas dessas 
mudanças para a saúde de um indivíduo e que 
serão tratadas neste artigo. 

Na maioria das vezes, profissionais de saúde 
avaliam e tratam cada um desses sistemas e 
suas principais complicações de forma isolada. 
Porém, atualmente, a ciência discute que existe 
uma interligação entre esses três sistemas, e 
compreendê-la é importante para a terapêutica2. 
Essa relação entre músculo, osso e gordura vem ao 
encontro de uma das bases da nutrição funcional, 
que é enxergar os possíveis sinais e sintomas 
interligados na teia de interconexões metabólicas3.

Poucos estudos até o momento abordam 
a temática da obesidade osteosarcopênica. 
Assim, com base nos possíveis efeitos negativos 
atribuídos a essa complicação, a presente revisão 
pretende descrever a classificação, o diagnóstico, 
os mecanismos associados e os nutrientes que 
fazem parte do tratamento nutricional da obesidade 
osteosarcopênica. 

O presente estudo é uma revisão bibliográfica, 
realizada no período de agosto de 2018 a 
janeiro de 2019, com consulta às bases de dados 
LILACS, MEDLINE e SciELO. Utilizou-se como 
critério de busca o formulário básico com os 

seguintes descritores: obesidade osteosarcopênica, 
sarcopenia, nutrição, prevalência, riscos. Foram 
selecionadas pesquisas em português, inglês e 
espanhol, prevalecendo publicações dos últimos 
10 anos (2009 a 2019). Algumas publicações 
anteriores a 2009 foram utilizadas quando 
representavam estudos importantes sobre os 
temas.

Classificação 

A obesidade osteosarcopênica é classificada 
como um ponto de associação entre alterações 
ósseas, musculares e adiposas4. A Figura 1 
demonstra como o processo de envelhecimento 
promove mudanças na parte óssea, muscular 
e adiposa e pode levar ao aparecimento da 
obesidade osteosarcopênica. Em um indivíduo 
jovem saudável, observa-se um equilíbrio no 
funcionamento dos osteoblastos, miócitos 
e adipócitos, assim como um equilíbrio na 
distribuição e infiltração de gordura nesses 
tecidos (Figura 1A). Com o envelhecimento, 
ocorre um maior acúmulo de gordura no tecido 
adiposo e uma menor atividade de osteoblastos 
e miócitos. No ponto de interseção entre os três 
sistemas inicia-se uma inflamação de baixo grau 
que, uma vez presente de forma crônica, pode 
comprometer os três tecidos e suas funções (Figura 
1B). Com a progressão desse quadro inflamatório, 
surge o que os autores definem como obesidade 
osteosarcopênica, que seria o ponto central de 
interseção entre problemas ósseos, alterações 
musculares e a obesidade (Figura 1C). 

Fonte: Adaptado de Ilich et al.4.

Figura 1 (1A, 1B, 1C). Obesidade osteosarcopênica.
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Na Figura 1C ainda é possível observar que 
existem pontos de interligação entre apenas dois 
dos sistemas, como a obesidade osteopênica ou 
a obesidade sarcopênica ou mesmo a sarcopenia 
osteopênica.

Diagnóstico

Não existe um consenso sobre o diagnóstico da 
obesidade osteosarcopênica: por se tratar de uma 
definição recente, o diagnóstico ainda precisa ser 
melhor estabelecido. A primeira menção a esse 
termo no PubMed está em um artigo de 20142. 
Atualmente, o diagnóstico é feito de forma isolada 
para cada uma das três condições que compõem a 
obesidade osteosarcopênica. É importante também 
buscar métodos mais confiáveis ou considerados 
padrão-ouro para essas avaliações: tomografia 
computadorizada ou ressonância magnética são 
métodos citados nos estudos, mas com menor 
acessibilidade na prática clínica. Considerando 
as três avaliações necessárias (osso, gordura e 
músculo), a absorciometria com raios X de dupla 
energia (DXA) talvez seja o exame mais indicado, 
pois permite uma avaliação dos três aspectos, 
mesmo não sendo também um método comumente 
acessível na rotina de atendimento de pacientes2. 

Para classificar a obesidade no diagnóstico da 
obesidade osteosarcopênica, Ilich et al.2  propõem 
usar como ponto de corte valores de percentual 
de gordura > 30% para homens e > 40% para 
mulheres, conforme proposto por Dufour et al.5. 
Na classificação de osteopenia e osteoporose, 
adota-se normalmente os valores de T-score para 
densidade mineral óssea, ≤ 1,0 para osteopenia e 
≤ 2,5 para osteoporose, usando a densitometria 
de coluna ou fêmur, conforme adotado pela 
Organização Mundial da Saúde e pela Sociedade 
Internacional para Densitometria6. Além disso, 
para classificar a sarcopenia, os autores2 propõem 
adotar o índice de Baumgartner, normalmente 
usado em estudos em idosos, que utiliza a 
massa magra apendicular ajustada pela altura ao 
quadrado1. No diagnóstico da sarcopenia adota-se 
normalmente a massa magra apendicular, referente 
a braços e pernas, já que ela pode refletir um pouco 
melhor a massa muscular do indivíduo. Quando o 
DXA fornece os valores de massa magra, temos 

ali a soma de músculos, órgãos e água. Ao usar 
a massa magra apendicular desconsidera-se a 
presença dos órgãos1,7. 

Essas classificações recebem críticas de outros 
autores, não existindo ainda um consenso para 
esse diagnóstico. A classificação de sarcopenia 
talvez seja a que mais recebe essas críticas, pois 
sarcopenia vai além de massa magra reduzida, 
como muitos profissionais pensam: de acordo 
com o Consenso Europeu de Sarcopenia1, para um 
correto diagnóstico, o indivíduo deve apresentar 
massa magra reduzida associada a mais um 
fator, que pode ser a força ou a função muscular 
reduzida. Dois dos três fatores já representam 
diagnóstico de sarcopenia, e a presença das três 
alterações representaria um quadro de sarcopenia 
grave. Recomenda-se adotar os valores de massa 
magra apendicular avaliada por DXA, força 
muscular avaliada no teste de preensão manual 
usando o dinamômetro ou então força de extensão 
ou flexão de joelho, e testes de função muscular, 
como o teste de caminhada de 6 minutos, por 
exemplo. Em outro estudo7 feito com mais de 26 
mil participantes com idade média de 75 a 78 anos, 
os autores propõem o diagnóstico de sarcopenia 
baseado na força muscular e na massa magra 
apendicular. Eles ainda propõem que o ajuste por 
IMC é melhor que o ajuste por altura proposto por 
Baumgartner. Sendo assim, essa necessidade de 
outros parâmetros além da massa magra representa 
um ponto bastante criticado no diagnóstico da 
obesidade osteosarcopênica, o que requer mais 
estudos e uma melhor padronização.

E o critério diagnóstico ainda recebe mais 
crítica se pensar na resposta diferente entre gordura 
visceral e subcutânea. Em estudo feito com 801 
indivíduos, observou-se uma prevalência de 
6,79% de obesidade osteosarcopênica, e os autores 
demonstraram que a gordura visceral aumentada 
foi associada com um aumento da inflamação e do 
risco de fraturas e com um pior perfil metabólico8. 
Logo, esse seria mais um aspecto a ser considerado 
no diagnóstico da obesidade osteosarcopênica.

Etiologia e riscos

Independente do diagnóstico e da classificação, 
é importante entender os impactos dessa condição 
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no organismo. Como citado anteriormente, o 
processo de envelhecimento pode ser o gatilho 
para os problemas que compõem a obesidade 
osteosarcopênica, já que aumenta o risco de 
desenvolver osteopenia, sarcopenia e aumento 
da adiposidade9. Na verdade, autores propõem 
que os problemas ósseos e musculares podem 
estar associados com infiltração ou redistribuição 
de gordura nesses tecidos. Uma desregulação 
no metabolismo lipídico no músculo pode estar 
associada com fraqueza muscular9.

Vale ainda acrescentar que a obesidade 
osteosarcopênica pode acontecer em um indivíduo 
idoso, mesmo sem ser um obeso, dado que com a 
idade ocorre fisiologicamente uma redistribuição 
da gordura, o que já pode impactar músculos e 
ossos2,9. Embora a grande maioria dos estudos 
defina a obesidade osteosarcopênica como uma 
consequência do processo de envelhecimento, tal 
característica não é exclusiva desse grupo etário. 
Provavelmente a prevalência dessa condição seja 
alta também nos jovens, em função do estilo de 
vida sedentário e da má alimentação, porém não 
é diagnosticada, uma vez que indivíduos jovens 
não realizam frequentemente exames como a 
densitometria.  

 Um estudo10 avaliou características precoces de 
obesidade osteosarcopênica em 2.551 indivíduos 
com idades entre 18 e 21 anos, subdivididos em 
magros ou com sobrepeso e obesos. O grupo 
com sobrepeso ou obesidade apresentou gordura 
corporal maior, o que era esperado, mas também 
apresentou menor massa magra e menor massa 
óssea. Além disso, houve aumento de PCR 
ultrassensível e cortisol salivar à noite. Assim, 
percebe-se a presença de características da 
obesidade osteosarcopênica em indivíduos mais 
jovens, o que requer atenção10. 

Esse quadro pode, ainda, trazer alguns impactos 
negativos para o paciente, como aumento do risco 
de quedas e fraturas, fragilidade, diminuição 
da capacidade funcional e física, aumento de 
morbidade, mortalidade, redução da qualidade 
de vida, além de desordens metabólicas, dentre 
as quais podemos citar: resistência à insulina, 
síndrome metabólica, rigidez arterial, dislipidemia, 
hipertensão arterial e associação com gama GT11,12.  

Mecanismos de associação entre os sistemas

Essa ligação entre os três tecidos pode se tornar 
um ciclo vicioso11. O aumento da gordura corporal 

e o processo inflamatório e o descontrole hormonal 
associados a isso podem impactar a saúde óssea, 
aumentando o estresse oxidativo, diminuindo a 
atividade de osteoblastos e aumentando a atividade 
dos osteoclastos. Portanto, é possível ocorrer mais 
degradação e menos regeneração do tecido ósseo. 
Além disso, infiltração de gordura no músculo, 
diminuição da oxidação de gordura e aumento do 
acúmulo de lipídio intramuscular podem impactar 
força, hipertrofia, potência muscular, além de 
hormônios anabólicos e atividade física. Essa 
redução da massa muscular e da densidade mineral 
óssea promove um ambiente pró-inflamatório, 
aumento do estresse oxidativo, resistência à 
insulina e redução do gasto energético de repouso, 
o que favorece, por consequência, um aumento do 
tecido adiposo, e esse ciclo se torna vicioso. Dessa 
maneira, observa-se que inflamação, resistência 
à insulina e estresse oxidativo constituem alvos 
terapêuticos para as condutas nutricionais, que 
serão discutidas na sequência11.

Músculo, osso e gordura representam órgãos 
endócrinos, capazes de produzir substâncias 
que vão impactar o funcionamento dos outros 
tecidos. Fatores causais como envelhecimento, 
alterações genéticas como alguns polimorfismos, 
inflamação, desordens endócrinas como diabetes, 
alterações tireoidianas, redução de hormônios 
sexuais, de GH, IGF1, desnutrição, obesidade, 
redução de vitamina D e uso de medicamentos 
como os corticoides podem estar associados com 
a osteosarcopenia, promovendo perda de massa 
muscular e função, além da perda de massa óssea13. 

Hirschfeld et al.13 propõem que existe uma 
ligação entre músculo e osso e que a gordura é 
quem orquestraria essa ligação. O osso é capaz 
de produzir substâncias que vão agir no músculo, 
como a osteocalcina, que é um marcador de 
formação óssea, mas que age também na secreção 
de insulina, que, por sua vez, age no músculo 
esquelético e é associada com a força muscular. 
Pode-se citar, também, a produção do VEGF (fator 
de crescimento endotelial vascular) pelo osso, que 
estimula a proliferação de mioblastos. Da mesma 
forma, o músculo é capaz de produzir substâncias 
que agem no tecido ósseo, como IGF1, irisina, 
algumas interleucinas, metaloproteinases de 
matriz e até miostatina. Nos estudos que abordam 
tratamentos farmacológicos na sarcopenia, o uso 
de inibidores de miostatina podem ser interessantes 
para o músculo, mas também são propostos para 
melhorar a saúde óssea.
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Em estudo14 recente publicado na Nature, os 
autores demonstraram a interligação entre gordura 
e músculo e como a obesidade pode promover e 
agravar um quadro de sarcopenia. Primeiramente, 
a ocorrência de uma resistência à insulina, 
provocada tanto pelo envelhecimento quanto pelo 
estilo de vida (sedentarismo e hábitos alimentares 
inadequados), vai comprometer o processo de 
regeneração muscular, interromper o estímulo 
para síntese proteica, além de promover aumento 
da gordura corporal, o que piora ainda mais esse 
quadro. O acúmulo de gordura intramuscular, que 
pode ser causado por processo inflamatório ou 
mesmo pelo excesso de gordura corporal, agrava 
ainda mais a resposta inflamatória, prejudicando a 
regeneração muscular, a síntese proteica, podendo, 
por consequência, causar sarcopenia, além de 
afetar a função mitocondrial. Uma disfunção 
mitocondrial também merece destaque, pois 
pode ser agravada pela resposta inflamatória e vai 
prejudicar a utilização da gordura como energia 
pelo músculo, impactando na força muscular, 
podendo aumentar e agravar a sarcopenia14.

Tratamento nutricional

A obesidade osteosarcopênica, conforme 
discutido anteriormente, pode estar associada 
com redução de mobilidade, redução do gasto 
energético, perda de massa magra, inflamação, 
resistência à insulina e acúmulo de gordura. 
Dessa forma, tanto o exercício físico quanto a 
nutrição são importantes no tratamento dessa 
condição15. Como a classificação associando 
os 3 componentes (músculo, osso e gordura) é 
recente, não existem muitos estudos avaliando um 
tratamento nutricional específico para a obesidade 
osteosarcopênica. A maior parte dos estudos são 
feitos em cada sistema de forma isolada. 

Pensando na distribuição dos macronutrientes, 
Kelly et al.16 analisaram o efeito da ingestão e 
distribuição dos macronutrientes na etiologia, 
na prevenção e no tratamento da obesidade 
osteosarcopênica. Segundo os autores, com 
base nas evidências científicas disponíveis 
até o momento não existe um padrão ideal de 
distribuição de macronutrientes. E provavelmente 
não surgirá essa distribuição ideal, uma vez que 

o plano alimentar precisa ser elaborado de forma 
individualizada, respeitando a individualidade 
bioquímica, uma das bases do tratamento na 
nutrição funcional3.

Embora não exista uma distribuição percentual 
ideal para os macronutrientes, sabe-se que 
excesso de consumo de alimentos com alto índice 
glicêmico, baixo consumo de proteína e baixo 
consumo de ácidos graxos poli-insaturados podem 
contribuir para essa condição, baseado em estudos 
que avaliaram músculo, osso ou gordura de 
forma isolada16. Na obesidade osteosarcopênica, 
o controle energético é importante, e, dentre 
os macronutrientes, a proteína talvez seja o 
que recebe mais atenção, já que atua nos 3 
sistemas, aumentando massa livre de gordura 
e força muscular tanto em indivíduos jovens 
quanto em indivíduos mais velhos17, contribui 
para a preservação da massa magra em dietas 
hipocalóricas no processo de emagrecimento18 e 
pode, ainda, atuar no tecido ósseo, contribuindo 
para ativação da vitamina D e para a absorção 
intestinal de cálcio19,20.

 Em estudo avaliando os impactos da obesidade 
osteosarcopênica em mulheres9, os autores 
apresentaram algumas possíveis intervenções 
nutricionais. Segundo eles, sugere-se um consumo 
proteico de 1,4 a 1,6 g por quilograma de peso 
corporal; consumo em torno de 1 g da soma de EPA 
e DHA, pensando nos benefícios do ômega 3; além 
de um consumo de 25 g de fibras, atingindo, assim, 
os valores recomendados para esse componente 
da dieta. Quanto aos micronutrientes, os autores 
sugerem atingir as recomendações de magnésio 
propostas pelas DRI e um consumo de cálcio em 
torno de 1.200 mg9. Sempre é bom reforçar que 
a principal forma de fornecer esse cálcio é por 
meio da dieta, usando suplementos somente se 
necessário, segundo guideline de osteoporose21. 
Os autores ainda citam a vitamina D com dose 
de manutenção de 800 UI por dia na obesidade 
osteosarcopênica. Segundo eles, esses seriam os 
principais nutrientes para essa condição, pois agem 
nos três sistemas: músculo, osso e gordura9.

Segundo Kelly et al.22, uma ingestão inadequada 
crônica de micronutrientes pode afetar músculo, 
osso e gordura e causar ou agravar um quadro 
de obesidade osteosarcopênica. Os principais 
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micronutrientes citados por esse estudo são 
cálcio, magnésio, ferro, fósforo, vitaminas B6, 
B12, C e as lipossolúveis A, D, E e K. Nessa 
lista estão presentes nutrientes importantes para 
a saúde óssea, nutrientes cofatores para síntese de 
colágeno, nutrientes com ação anti-inflamatória 
ou  que ajudam na síntese proteica, no estímulo 
mitocondrial ou então que controlam a carga ácida 
da dieta.

A carga ácida da dieta é mais um aspecto 
a ser considerado no tratamento da obesidade 
osteosarcopênica, já que uma acidose metabólica 
de baixo grau pode causar perda óssea, aumentar 
a excreção de cálcio, causar resistência à insulina 
e ainda aumentar o cortisol, o que pode promover 
hipertensão e perda de massa magra23. Logo, 
pode agir também no osso, músculo e gordura e, 
portanto, pode estar associada com essa condição. 

Dentre os micronutrientes mais estudados em 
relação à obesidade osteosarcopênica encontra-
se a vitamina D. Em estudo feito com 5.908 
indivíduos, níveis melhores de vitamina D tanto 
no adulto quanto no idoso foram associados com 
menor ocorrência de obesidade osteosarcopênica24. 
Essa vitamina melhora a força muscular, aumenta 
a absorção de cálcio. e, na obesidade, existem 
estudos demonstrando uma associação inversa 
entre os níveis de vitamina D com o peso corporal 
e uma participação no controle da resistência à 
insulina25,26.

Embora cálcio e vitamina D sejam os nutrientes 
mais estudados em saúde óssea, sabe-se atualmente 
que mais de 20 nutrientes são necessários para 
o osso. Nutrientes como cálcio, vitamina D, 
vitamina K, magnésio, silício, boro, proteína, 
ômega 3, vitaminas do complexo B, entre 
outros, são importantes para a saúde óssea27-29. 
O profissional nutricionista precisa estar atento 
a essa complexidade no tratamento da obesidade 
osteosarcopênica, considerando o sinergismo de 
ação de todos os nutrientes.

Outro nutriente importante no tratamento da 
obesidade osteosarcopênica é o ômega 3, capaz de 
agir também nos três sistemas. Estudos anteriores 
demonstraram uma ação anti-inflamatória e 
um estímulo para a biogênese mitocondrial, 
o que torna esse nutriente interessante para a 
obesidade30. Além disso, esse nutriente melhora a 

sinalização para ativação da mTOR, contribuindo 
para o processo de síntese proteica, além de agir 
na proliferação e ativação das células satélites, 
agindo, dessa maneira, no processo de recuperação 
muscular30. Na saúde óssea, o ômega 3 contribui 
para a absorção intestinal de cálcio, diminuindo 
a excreção desse mineral pela urina, além de sua 
ação anti-inflamatória, o que diminui o processo 
de reabsorção óssea31.

Tessir et al.32 demonstraram que uma ingestão 
inadequada de proteína, ômega 3 e vitamina D 
pode promover sarcopenia, com redução da massa 
muscular, da força muscular ou da performance 
física, além de diminuir mobilidade e aumentar 
mortalidade ou morbidade. Além disso, outro 
estudo recente avaliou o impacto da nutrição e 
do exercício na massa muscular esquelética e 
demonstrou que proteína, aminoácidos essenciais, 
vitamina D e ômega 3 atuam no processo 
de contração muscular, produção de energia 
e estímulo mitocondrial, o que melhora a 
utilização de gordura pelo músculo como substrato 
energético33.

Por fim, é fundamental atentar também para a 
saúde e qualidade da nossa microbiota intestinal, 
que tem um papel de ligação entre o que se come 
com a sinalização para mitocôndria, consumo 
de oxigênio, captação de glicose e biogênese 
mitocondrial. Isso acontece por causa da produção 
de ácidos graxos de cadeia curta a partir de 
proteínas e fibras da dieta34. Disbiose intestinal 
já foi associada com problemas ósseos35,36, 
musculares37,38 e obesidade39,40, sendo, portanto, 
mais um aspecto a ser considerado no tratamento 
da obesidade osteosarcopênica.

Considerações Finais
A obesidade osteosarcopênica envolve alterações 

ósseas, musculares e adiposas interligadas 
entre si por diferentes mecanismos discutidos 
anteriormente. Entender essa complexidade 
é fundamental para o tratamento do paciente 
com essa condição. Trata-se de uma temática 
recente, ainda pouco abordada nas pesquisas 
e, portanto, mais estudos são necessários para 
elucidar e padronizar os critérios diagnósticos, 
fatores causais, mecanismos associados e o 
tratamento nutricional. A Nutrição assume um 
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Obesidade osteosarcopênica sob o olhar da nutrição funcional

papel importante tanto no tratamento quanto 
na prevenção da obesidade osteosarcopênica. 
Nutrientes como proteína, vitamina D e ômega 3 

agem em músculos, ossos e tecido adiposo e, por 
isso, ganham destaque nas pesquisas sobre essa 
temática.

Referências bibliográficas

1.  CRUZ-JENTOFT, A.J.; BAEYENS, J.P.; BAUER, J.M. et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis. Age Ageing; 39 
(4): 412-423, 2010.
2. ILICH, J.Z.; KELLY, O.J.; INGLIS, J.E. et al. Interrelationship among muscle, fat, and bone: connecting the dots on cellular, hormonal, 
and whole body levels. Ageing Res Rev; 15: 51-60, 2014.
3. SOUZA, N.; BAPTISTELLA, A.B.; PASCHOAL, V. et al. Nutrição Funcional: Princípios e Aplicação na Prática Clínica. Acta Port Nutr; 7: 
34-39, 2016.
4. ILICH, J.Z.; KELLY, O.J.; INGLIS, J.E. Osteosarcopenic Obesity Syndrome: What Is It and How Can It Be Identified and Diagnosed? Curr 
Gerontol Geriatr Res; 2016: 7325973, 2016.
5. DUFOUR, A.B.; HANNAN, M.T.; MURABITO, J.M. et al. Sarcopenia definitions considering body size and fat mass are associated with 
mobility limitations: the Framingham Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci; 68 (2): 168-174, 2013.
6. ISCD – The International Society for Clinical Densitometry Official Positions 2015 adult and pediatric. 2015. 24 p. Disponível em: 
<www.iscd.org>. Acesso em: 29/11/2018.
7. STUDENSKI, S.A.; PETERS, K.W.; ALLEY, D.E. et al. The FNIH Sarcopenia Project: rationale, study description, conference 
recommendations, and final estimates. J Gerontol A Biol Sci Med Sci; 69 (5): 547-558, 2014.
8. PERNA, S.; SPADACCINI, D.; NICHETTI, M. et al. Osteosarcopenic Visceral Obesity and Osteosarcopenic Subcutaneous Obesity, Two 
New Phenotypes of Sarcopenia: Prevalence, Metabolic Profile, and Risk Factors. J Aging Res; 2018: 6147426, 2018.
9. JAFARINASABIAN, P.; INGLIS, J.E.; KELLY, O.J.; ILICH, J.Z. Osteosarcopenic obesity in women: impact, prevalence, and management 
challenges. Int J Womens Health; 9: 33-42, 2017.
10. STEFANAKI, C.; PEPPA, M.; BOSCHIERO, D.; CHROUSOS, G.P. Healthy overweight/obese youth: early osteosarcopenic obesity 
features. Eur J Clin Invest; 46 (9): 767-778, 2016.
11. ORMSBEE, M.J.; PRADO, C.M.; ILICH, J.Z. et al. Osteosarcopenic obesity: the role of bone, muscle, and fat on health. J Cachexia 
Sarcopenia Muscle; 5 (3): 183-192, 2014.
12. POLYZOS, S.A.; MARGIORIS, A.N. Sarcopenic obesity. Hormones (Athens); 17 (3): 321-331, 2018.
13.  HIRSCHFELD, H.P.; KINSELLA, R.; DUQUE, G. Osteosarcopenia: where bone, muscle, and fat collide. Osteoporos Int; 28 (10): 2781-
2790, 2017.
14. BATSIS, J.A.; VILLAREAL, D.T. Sarcopenic obesity in older adults: aetiology, epidemiology and treatment strategies. Nat Rev 
Endocrinol; 14 (9): 513-537, 2018.
15.  TROUWBORST, I.; VERREIJEN, A.; MEMELINK, R. et al. Exercise and Nutrition Strategies to Counteract Sarcopenic Obesity. 
Nutrients; 10 (5): pii: E605, 2018.
16. KELLY, O.J.; GILMAN, J.C.; KIM, Y.; ILICH, J.Z. Macronutrient Intake and Distribution in the Etiology, Prevention and Treatment of 
Osteosarcopenic Obesity. Curr Aging Sci; 10 (2): 83-105, 2017.
17. CENMARK, N.M.; RES, P.T.; DE GROOT, L.C. et al. Protein supplementation augments the adaptive response of skeletal muscle to 
resistance-type exercise training: a meta-analysis. Am J Clin Nutr; 96 (6): 1454-1464, 2012.
18. JAGER, R.; KERKSICK, C.M.; CAMPBELL, B.I. et al. International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. J 
Int Soc Sports Nutr; 14: 20, 2017.
19. SHAMS-WHITE, M.M.; CHUNG, M.; DU, M. et al. Dietary protein and bone health: a systematic review and meta-analysis from the 
National Osteoporosis Foundation. Am J Clin Nutr; 105 (6): 1528-1543, 2017.
20. BONJOUR, J.P. The dietary protein, IGF-I, skeletal health axis. Horm Mol Biol Clin Investig; 28 (1): 39-53, 2016.
21. COMPSTON, J.; COOPER, A.; COOPER, C. et al. UK clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. Arch 
Osteoporos; 12 (1): 43, 2017.
22. KELLY, O.J.; GILMAN, J.C.; KIM, Y.; ILICH, J.Z. Micronutrient Intake in the Etiology, Prevention and Treatment of Osteosarcopenic 
Obesity. Curr Aging Sci; 9 (4): 260-278, 2016.
23. CARNAUBA, R.A.; BAPTISTELLA, A.B.; PASCHOAL, V.; HUBSCHER, G.H. Diet-Induced Low-Grade Metabolic Acidosis and Clinical 
Outcomes: A Review. Nutrients; 9 (6): pii: E538, 2017.
24. KIM, J.; LEE, Y.; KYE, S. et al. Association of serum vitamin D with osteosarcopenic obesity: Korea National Health and Nutrition 
Examination Survey 2008-2010. J Cachexia Sarcopenia Muscle; 8 (2): 259-266, 2017.
25. TOMLINSON, P.B.; JOSEPH, C.; ANGIOI, M. Effects of vitamin D supplementation on upper and lower body muscle strength levels 
in healthy individuals. A systematic review with meta-analysis. J Sci Med Sport; 18 (5): 575-580, 2015.
26.  VIA, M.A.; MECHANICK, J.I. Nutrition in Type 2 Diabetes and the Metabolic Syndrome. Med Clin North Am; 100 (6): 1285-1302, 
2016.
27.  PRICE, C.T.; LANGFORD, J.R.; LIPORACE, F.A. Essential Nutrients for Bone Health and a Review of their Availability in the Average 
North American Diet. Open Orthop J; 6: 143-149, 2012.



22

Márcio Leandro Ribeiro de Souza
Re

v 
Br

as
 N

ut
r 

Fu
nc

; 
42

(7
7)

, 
20

19
 d

oi
: 

10
.3

28
09

/2
17

6-
45

22
.4

2.
77

.0
5

28.  ZOFKOVA, I.; NEMCIKOVA, P.; MATUCHA, P. Trace elements and bone health. Clin Chem Lab Med; 51 (8): 1555-1561, 2013.
29. HIGGS, J.; DERBYSHIRE, E.; STYLES, K. Nutrition and osteoporosis prevention for the orthopaedic surgeon: a wholefoods approach. 
EFORT Open Rev; 2 (6): 300-308, 2017.
30.  TACHTSIS, B.; CAMERA, D.; LACHAM-KAPLAN, O. Potential Roles of n-3 PUFAs during Skeletal Muscle Growth and Regeneration. 
Nutrients; 10 (3): pii: E309, 2018.
31. SADEGHI, O.; DJAFARIAN, K.; GHORABI, S. et al. Dietary intake of fish, n-3 polyunsaturated fatty acids and risk of hip fracture: A 
systematic review and meta-analysis on observational studies. Crit Rev Food Sci Nutr (epub ahead of print); 1-14, 2017.
32. TESSIER, A.J.; CHEVALIER, S. An Update on Protein, Leucine, Omega-3 Fatty Acids, and Vitamin D in the Prevention and Treatment 
of Sarcopenia and Functional Decline. Nutrients; 10 (8): pii: E1099, 2018.
33. McGLORY, C.; VAN VLIET, S.; STOKES, T. et al. The impact of exercise and nutrition on the regulation of skeletal muscle mass. J 
Physiol (epub ahead of print); Jul 16, 2018.
34. TICINESI, A.; LAURETANI, F.; MILANI, C. et al. Aging Gut Microbiota at the Cross-Road between Nutrition, Physical Frailty, and 
Sarcopenia: Is There a Gut-Muscle Axis? Nutrients; 9 (12): pii: E1303, 2017.
35. JONES, R.M.; MULLE, J.G.; PACIFICI, R. Osteomicrobiology: The influence of gut microbiota on bone in health and disease. Bone; 
115: 59-67, 2018.
36. HSU, E.; PACIFICI, R. From Osteoimmunology to Osteomicrobiology: How the Microbiota and the Immune System Regulate Bone. 
Calcif Tissue Int; 102 (5): 512-521, 2018.
37. GROSICKI, G.J.; FIELDING, R.A.; LUSTGARTEN, M.S. Gut Microbiota Contribute to Age-Related Changes in Skeletal Muscle Size, 
Composition, and Function: Biological Basis for a Gut-Muscle Axis. Calcif Tissue Int; 102 (4): 433-442, 2018.
38. PICCA, A.; FANELLI, F.; CALVANI, R. et al. Gut Dysbiosis and Muscle Aging: Searching for Novel Targets against Sarcopenia. Mediators 
Inflamm; 2018: 7026198, 2018.
39. MELDRUM, D.R.; MORRIS, M.A.; GAMBONE, J.C. Obesity pandemic: causes, consequences, and solutions-but do we have the will? 
Fertil Steril; 107 (4): 833-839, 2017.
40. VELASQUEZ, M.T. Altered Gut Microbiota: A Link Between Diet and the Metabolic Syndrome. Metab Syndr Relat Disord; 16 (7): 
321-328, 2018.



Gustavo Barbosa dos Santos

23

 w
w

w
.v

po
nl

in
e.

co
m

.b
r

Abstract

Since its discovery in 1780, lactate has been the subject of much scientific controversy, often seen as a deleterious metabolic residue 
produced by anaerobic metabolism. However, since the 1980s, there has been a paradigm shift in understanding lactate metabolism 
through its transport (lactate shuttle) and its role as an energy substrate (the main precursor of gluconeogenesis), in addition to the 
emergence of evidence that lactate could act as a coordinator of systemic metabolism and as a molecular flag. Its use as an energetic 
substrate by different organs, as well as it being a potent marker for angiogenesis, increased the interest of the scientific community 
in relation to this metabolite and raised questions about its role in the organism. Later, after studies showing increased pH by lactate 
infusion, the current interpretation that lactate would lead to lactic acidosis in physiological situations was questioned, which led to the 
breakdown of another paradigm. More recently, studies have shown lactate antidepressant effects, improvement of long-term memory, 
besides showing a preference for the use of lactate as an energy substrate by the central nervous system and possible protection against 
hypoglycaemia. Thus, one can claim that the view of the role of lactate in the organism has been changing positively over the last few 
years. The objective of this review is to summarize the current understanding of lactate metabolism and its different roles in the body, 
through a historical perspective, with emphasis on its production through exercise and recent clinical findings.

Keywords: Lactate, lactic acid, lactate shuttle, performance, metabolism.

Lactato: 

De vilão a mocinho

Lactate: From villain to hero

Resumo

Desde sua descoberta, em 1780, o lactato tem sido objeto de muita controvérsia no âmbito científico, sendo frequentemente visto 
como um resíduo metabólico deletério, produzido pelo metabolismo anaeróbio. Entretanto, a partir da década de 1980, houve uma 
mudança de paradigma ao entendermos melhor o metabolismo do lactato, através de seu transporte (lactate shuttle) e seu papel como 
substrato energético (principal precursor da gliconeogênese), além do surgimento de evidências de que o lactato poderia atuar como um 
coordenador do metabolismo sistêmico e como sinalizador molecular. Seu uso como substrato energético por diferentes órgãos, bem 
como sua ação de potente sinalizador para angiogênese aumentou o interesse da comunidade cientifica sobre esse metabólito e trouxe 
questionamento sobre seu papel no organismo. Posteriormente, questionou-se a interpretação corrente de que o lactato levaria a acidose 
láctica em situações fisiológicas, após estudos demonstrando aumento do pH pela infusão de lactato, levando à quebra de outro paradigma. 
Mais recentemente, estudos mostraram efeitos antidepressivos do lactato, melhora da memória de longo prazo, além de comprovarem 
uma preferência do uso do lactato como substrato energético pelo sistema nervoso central e possível proteção à hipoglicemia. Dessa 
forma, entende-se que a visão sobre o papel do lactato no organismo vem sendo modificada positivamente ao longo dos últimos anos. 
O objetivo desta revisão é sintetizar o atual entendimento do metabolismo do lactato e seus diferentes papeis no organismo, através de 
uma perspectiva histórica, com ênfase em sua produção por meio do exercício e recentes descobertas clínicas..

Palavras-chave: Lactato, acidose láctica, lactato shuttle, desempenho, metabolismo.
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Introdução

O lactato foi descoberto em 1870, por Carl 
Wilhelm Scheele, ao identificar aumento da 
acidez no leite após estranhar o gosto de um leite 
azedado, sendo então denominado “ácido do 
leite” e, posteriormente, ácido láctico. Em 1807, 
Jöns Jakob Berzelius identificou a presença de 
ácido lático nos fluidos retirados dos músculos de 
animais abatidos em caça. À época, Berzelius já 
pensava que a quantidade de ácido lático existente 
nos músculos era proporcional à quantidade 
de exercício realizada. Ainda na metade do 
século XIX, alguns relatos sobre aumento da 
concentração de ácido lático em situações 
patológicas/óbito levaram à hipótese de que esse 
metabólito seria nocivo ao organismo1the authors 
compared the absolute change of the THI with the 
Clinical Global Impression–Improvement (CGI-I.

Após os experimentos de Louis Pasteur, em 
1861, mostrando aumento da produção de ácido 
láctico por células de levedura sob hipóxia, o 
interesse da comunidade científica acerca do 
entendimento das vias metabólicas aumentou 
muito, a ponto de, em 1926, denominarem esse 
aumento da produção de ácido lático sob hipóxia 
de “Efeito Pasteur”. Neste contexto, Otto Fritz 
Meyerhof conquistou o prêmio Nobel de Medicina, 
em 1922, após mostrar aumento da concentração 
de ácido láctico em um músculo esquelético em 
contração, na ausência de oxigênio, e diminuição 
dessa concentração quando a oferta de oxigênio 
era restabelecida1,2

Isso contribuiu para o entendimento de que 
a hipóxia seria condição imprescindível para a 
produção de ácido lático e que este seria a causa 
da fadiga durante o exercício. Entretanto, é preciso 
manter em mente que, no caso desse experimento, 
não haveria outra alternativa ao músculo que não 
fosse a utilização do metabolismo anaeróbio e, 
assim, o aumento da produção de ácido láctico, 
uma vez que o aporte de oxigênio foi interrompido. 
Nessa situação, não apenas a formação de 
ácido láctico estaria estimulada, mas também 
sua remoção da corrente sanguínea, através 
da utilização como substrato energético pelo 
metabolismo aeróbio, estaria inibida, resultando 
no acúmulo desse metabólito no sangue. Essa 
interpretação perdurou mais de 40 anos e ajudou 
Wasserman e McIlroy3, em 1964, a proporem o 
termo “limiar de lactato” como sendo a intensidade 
de exercício ou consumo de oxigênio exatamente 

abaixo daquela em que a acidose metabólica e as 
alterações nos consumos de gases ocorreriam. 
Pensava-se, à época, que a falta de oxigênio nos 
músculos e a consequente acidose metabólica 
ocorreriam pela incapacidade do coração em 
transportar oxigênio adequadamente à demanda 
do exercício.

Entretanto, no início do século XIX, muitos 
desses conceitos foram revisitados e alterados. 
A partir daí, constatou-se que o aumento da 
produção e concentração de ácido lático como 
resultado de hipóxia ou disóxia é mais exceção 
do que regra, após experimentos mostrarem que 
a produção desse metabólito ocorre mesmo em 
condições de normóxia, e, dessa forma, seu papel 
como causador da fadiga deveria ser revisto4. 
Atualmente, entende-se que o lactato possui 
papéis indispensáveis para o funcionamento do 
organismo, sendo desde substrato energético para 
o sistema nervoso central (SNC) até molécula 
sinalizadora e, por isso, chamado por alguns 
autores de “lactormônio”1.

Podemos concluir que, após 150 anos de 
pesquisa desde seu descobrimento, ainda há muitos 
pontos a serem esclarecidos/revistos. Assim, o 
objetivo desta revisão é mostrar a evolução do 
entendimento acerca do lactato, destacando seus 
papéis metabólicos durante o exercício e recentes 
descobertas clínicas como sinalizador.

Talvez a maior alteração no entendimento 
sobre o lactato esteja no seu metabolismo. Antes 
considerado um resíduo metabólico deletério do 
metabolismo anaeróbio, atualmente entende-se 
que o lactato seja uma substância continuamente 
produzida sob condições aeróbias e com funções 
extremamente importantes em nosso organismo5. 
De fato, em 2000, Brooks afirmou que: “o lactato 
é produzido, o tempo todo, em células e órgãos 
totalmente oxigenados6”. Ou seja, ele afirmava 
que o produto final da glicólise era o lactato, 
independente da oferta de oxigênio no tecido/
célula. Para aprofundarmos nossa discussão, 
precisamos primeiramente estabelecer como 
classificaremos essa substância. O ácido láctico, 
por definição (segundo Bronsted), tem capacidade 
de liberar próton (H+), sendo o íon (no caso, o 
lactato) proveniente dessa dissociação chamado 
de base conjugada. Essa reação pode ser revertida, 
ou seja: se uma molécula de lactato receber de 
volta um íon hidrogênio, forma-se novamente uma 
molécula de ácido láctico. 

Essa propriedade permite que essas substâncias 
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possam participar da regulação de pH de uma 
solução, por regularem a quantidade de íons H+ 

livres nela e, por isso, são chamadas de sistemas-
tampão. A razão entre as concentrações de base 
conjugada e de ácido define a constante de 
dissociação (ou ionização) representada por Ka, e 
pKa determina o valor de pH onde essa substância 
estará 50% dissociada7. No caso do ácido lático, 
seu pKa é de 3,86, ou seja, neste valor de pH 
encontraremos 50% da concentração da substância 
na forma ácida e 50% na forma dissociada, o íon 
lactato. Portanto, dentro da variação fisiológica 
do pH sanguíneo (7,35 a 7,45) e muscular (6,6 a 
7,2), mais de 99% do ácido lático estará dissociado 
em íon lactato e íon hidrogênio1,4. Dessa forma, 
utilizaremos o termo lactato daqui em diante, já 
que esta é a forma que a substância se apresenta 
em nosso organismo. 

Outro fator importante a ser discutido é o 
papel do lactato sobre o pH intramuscular, já 
que esta seria uma das hipóteses do mecanismo 
da fadiga muscular. Entretanto, dois aspectos 
parecem sugerir que o lactato não deve ser, de 
fato, uma substância que acidifique o meio (intra 
ou extracelular). Primeiramente, se admitirmos 
que haverá formação de lactato pela via glicolítica, 
entende-se que há a formação de uma base 
conjugada e, dessa forma, parte dos íons lactato 
formados poderia receber um H+, retirando-os do 
meio e, assim, contribuindo para a manutenção 
do pH numa situação, por exemplo, de exercício, 

em que a produção de íons H+ está elevada pela 
hidrólise do trifosfato de adenosina (ATP) (Figura 
1). 

Além disso, mesmo se considerarmos que o 
lactato, por ser um íon, possa por si só levar a 
acidose lática, como pode ocorrer em situação de 
excesso de íon cloreto (acidose hiperclorêmica), 
deve-se levar em conta que o íon lactato seria 
apenas parte da equação e que o pH (concentração 
de H+) e a concentração de íon bicarbonato (HCO3

-

) são variáveis dependentes do controle ácido-
base, ou seja, eles respondem à alteração dos 
níveis de CO2, ácidos fracos (tampões celulares) e 
a diferença de íons fortes (DIF), sendo esta a soma 
dos cátions fortes subtraída pela soma dos ânions 
fortes, como visto na equação abaixo:

DIF = ([Na+] + [K+] + [Ca2+]) – ([Cl-] + [Lac-]).

Portanto, fica claro que, embora o íon lactato 
possa ser parte significativa da DIF, e, assim, 
elevar a concentração de H+ pela dissociação da 
molécula de água (H2O) em H+ e OH-, levando à 
acidose, ele definitivamente não é o único fator 
envolvido4. É preciso levar em consideração, 
ainda, os destinos metabólicos que o lactato 
toma em nosso organismo e a forma como ele é 
removido das células para a corrente sanguínea, 
sendo esta extremamente importante para a 
manutenção do pH intracelular.

A figura mostra a importância da formação do lactato na via glicolítica para a reoxidação do NAD, para que ele possa voltar a ser utilizado na reação 
catalisada pela enzima gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase. Além disso, o lactato participa da remoção do H+ produzido na hidrólise do ATP, sendo o 
transporte feito pelo MCT4 em fibras glicolíticas (podendo este fluxo ser bidirecional). Uma vez fora da célula, o H+ será tamponado por íons bicarbonato 
(HCO3-), sendo convertido em gás carbônico e água (equação I). Já o lactato terá, prioritariamente, dois destinos: ser utilizado como principal substrato 
da gliconeogênese (equação II) ou ser oxidado pelo SNC, coração, músculos (equação III). Em ambas as vias haverá consumo de H+, o que diminui sua 
concentração no plasma sanguíneo, auxiliando na manutenção do pH durante o exercício ou podendo levar à alcalose em situação de suplementação.

Fonte: O próprio autor.

Figura 1. Metabolismo do lactato e tamponamento.
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O lactato pode sair e entrar de todas as células 
que possuem um transportador para ele (chamado 
de transportador de monocarboxilato – MCT), 
através do cotransporte lactato + H+ (em razão 
molecular de 1:1), o que evidencia um papel de 
controle de pH por meio da remoção do lactato5. 
Existe, ainda, outro mecanismo pelo qual o H+ 
pode ser retirado da fibra muscular, o contra 
transporte sódio-hidrogênio8. Durante o exercício, 
nas fibras musculares tipo II (ou glicolíticas), 
o cotransporte H+/lactato-, através do MCT, é 
responsável por 70-75% da remoção do H+ (do 
meio intracelular para o extracelular), reforçando 
a ideia de que a remoção do lactato possa ajudar 
a evitar a acidose metabólica intramuscular. 
Além disso, quando o piruvato é convertido 
em lactato há consumo de H+ e reoxidação de 

NAD (dinucleotídeo de nicotinamida e adenina), 
necessária para a glicólise (Figura 1)9.

Outro fator de extrema importância na relação 
lactato e pH é que dois destinos metabólicos 
do lactato acabam por consumir H+ do meio, o 
que poderia levar ao aumento do pH1. De fato, 
a produção do lactato pela oxidação do piruvato 
consome prótons, inibindo a acidose. Além disso, a 
oxidação do lactato e sua utilização como principal 
precursor da gliconeogênese retiram íons H+ do 
meio, sendo um processo alcalinizante10,11. Ou 
seja, ao contrário do que se pensava, o lactato 
pode, dependendo da sua concentração, levar à 
alcalose metabólica ao invés da acidose, ou, no 
contexto do exercício, impedir/adiar a acidose 
metabólica (Figura 2).

Figura 2. Transporte de lactato e regulação do pH.

Dois mecanismos de remoção do lactato da fibra muscular, o cotransporte através do MCT e o contra transporte sódio-hidrogênio. Vale mencionar 
que o transporte de lactato pelo MCT é bidirecional, permitindo que os tecidos alterem entre a remoção ou captação de lactato, dependendo das suas 
concentrações e pH. Além disso, a presença de diferentes isoformas de MCT, com diferentes Km (concentração do substrato na qual a velocidade inicial 
de reação equivale à metade da velocidade máxima), ajuda na regulação do fluxo do lactato. O MCT1 possui Km baixo (3-5 mM) e é predominantemente 
expresso em tecidos que captam o lactato para sua oxidação (coração e fibras musculares oxidativas), enquanto o MCT4, com Km mais alto (28 mM), 
é predominantemente expresso em tecidos que exportam lactato, como fibras musculares glicolíticas, astrócitos e glóbulos brancos.

Fonte: O próprio autor.

Esse raciocínio levou alguns pesquisadores 
a formular suplementos nutricionais contendo 
um sal de lactato para melhora de desempenho 
esportivo. De fato, a ingestão desse suplemento 
elevou o pH plasmático e a performance esportiva, 
quando comparado ao placebo. O estudo foi feito 
com 15 corredores de nível nacional, de 5 e 10 km, 
submetidos a um teste de sprint (19-23 km/h, 1-2 
min), 90 min após ingerirem bicarbonato de sódio 
(300 mg/kg), lactato de sódio (400 mg/kg), citrato 

de sódio (525 mg/kg) ou cloreto de sódio (209 mg/
kg), sendo este último considerado o tratamento 
placebo. Comparado ao placebo (e somente a ele), 
a ingestão de lactato de sódio resultou em melhora 
de quase 4% na performance, elevando o tempo 
de exaustão de 77 para 80 segundos12.

Em outro estudo, duplo-cego, controlado por 
placebo e com desenho experimental em crossover, 
onze ciclistas competitivos foram submetidos a um 
teste de exaustão, após 80 minutos da ingestão de 
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gastrointestinais, a diluição máxima dessas 
soluções parece estar próxima a 2% (peso/volume) 
ou entre 6-9% em soluções que contenham 
carboidratos10. 

Portanto, parece coerente concluir que, apesar 
de teoricamente possível, a acidose metabólica e 
fadiga durante o exercício não parece ser induzida 
pelo lactato, já que a maior liberação de íons H+ 
está relacionada à hidrolise de ATP e o lactato 
parece ter um papel no controle do fluxo de H+, 
ajudando na manutenção do pH intracelular9. 

Lactato como molécula sinalizadora

Algumas evidências recentes sugerem que o 
lactato seja importante não apenas do ponto de 
vista metabólico, mas também molecular. Por este 
conceito, entende-se que o lactato possa ter um 
papel na comunicação entre as células e tecidos, 
além de mediar algumas das respostas moleculares 
do nosso organismo. Por exemplo, Nalbandian 
e Takeda (2016) sugerem que o lactato atue, 
indiretamente, estimulando a expressão do fator 
1 induzível por hipóxia (HIF-1, do inglês hypoxia 
inducible factor-1), um fator transcricional 
relacionado ao aumento da expressão de MCTs e 
GLTUs, além de aumentar, in vitro, a expressão 
da enzima piruvato desidrogenase quinase (enzima 
que inativa a piruvato desidrogenase, inibindo 
a conversão de piruvato em acetil-CoA), o que 
desviaria o metabolismo a favor da formação de 
lactato (Figura 3)1,9.

120 mg/kg de lactato (em média, 9 g), aspartame 
(placebo) ou não tratamento. O teste de exaustão 
consistia em quatro estímulos de 1 minuto, na 
bicicleta ergométrica, em velocidade de potência 
máxima, intercalados com 1 minuto na velocidade 
de 25% da potência máxima, sendo o quinto e 
último estímulo realizado em velocidade de VO2 
máx até a exaustão. A ingestão de lactato elevou 
significativamente (9%) a concentração plasmática 
de bicarbonato e elevou em 17% o tempo de 
exaustão quando comparado ao não tratamento e 
em 22% quando comparado ao placebo11.

Entretanto, um estudo feito por pesquisadores 
brasileiros não mostrou efeitos ergogênicos 
da suplementação de lactato de cálcio sobre 
desempenho (4 testes de Wingate de membros 
superiores) após 5 dias de ingestão de 500 mg/
kg (fracionados em 4 doses de 125 mg/kg/dia) de 
lactato de cálcio, bicarbonato de cálcio ou carbonato 
de cálcio (placebo). Nesse estudo, o caráter 
crônico do desempenho experimental parece ter 
afetado o potencial efeito ergogênico do lactato, 
visto que o único grupo que apresentou aumento 
na concentração plasmática de bicarbonato e 
melhora no desempenho foi o grupo bicarbonato 
de sódio13. Dessa forma, a suplementação de 
lactato parece funcionar apenas de forma aguda.

As melhores doses encontradas nesses estudos 
para aumento do pH plasmático foram de 
120 a 220 mg lactato/kg (8,4 g a 15,4 g em 
indivíduo de 70 kg), 80 a 100 minutos antes do 
exercício. Entretanto, para se evitar problemas 

Figura 3. Lactato e sinalização molecular induzida pelo exercício.

O exercício (e o lactato) e/ou hipóxia aumentam a expressão de HIF-1, que atua estimulando a síntese de GLUT, que, por sua vez, potencializa a captação 
de glicose pelas células. Esse aumento da glicose leva ao aumento da concentração de piruvato. Simultaneamente, HIF-1 estimula LDHA (lactato 
desidrogenase A) e PDK1 (piruvato desidrogenase quinase), que, respectivamente, estimula a formação de lactato e inibe PDH (piruvato desidrogenase). 
Dessa forma, há um desvio do metabolismo a favor da síntese de lactato. Além disso, HIF-1 estimula a expressão de MCT4, o que favorece a remoção 
do lactato (e, consequentemente, de H+) das células. Esse controle recíproco sugere que a produção de lactato seja regulada positivamente pelo HIF-1 
e, de alguma forma, o HIF-1 seja estimulado pelo lactato em algumas células.

Fonte: Adaptado de Nalbandian e Takeda9. 
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Além de adaptações ao treino de endurance, 
o lactato parece também ter papel importante 
na sinalização das adaptações ao treino de 
força (ou resistido). Um estudo feito em células 
musculares C2D12, demonstrou aumento da 
expressão de miogenina (fator de transcrição que 
regula a miogênese e a diferenciação das células 
musculares) e da fosforilação de proteína P70S6K 
(proteína-chave da síntese proteica, downstream à 
mTOR), após 6 horas de incubação com 10 mM 
de lactato de sódio, ou lactato de sódio + 5 mM 
de cafeína (que neste caso, elevou também MioD, 
marcador de proliferação de células satélites). 
Posteriormente, submeteram ratos a 4 semanas 
de treinamento em esteira (com intuito de avaliar 
o papel do lactato endógeno sobre os parâmetros 
previamente analisados in vitro), sendo que um 
grupo, além de se exercitar, recebia suplementação 
de 36 mg/kg de cafeína + 1 g/kg lactato de sódio. 
Nesse experimento, apenas o grupo suplementado 
e treinado apresentou aumento da expressão da 
miogenina e diminuição da miostatina (miocina 
que inibe a miogênese, portanto, sua diminuição 
favorece a síntese proteica muscular). Este grupo 
também apresentou ganho significativamente 
maior de massa muscular quando comparado ao 
grupo treinado e controle14. 

Estudo semelhante também mostrou aumento 
da secreção de testosterona pelas células de 
Leydig de ratos, que ficaram incubadas com 10 
mmol de lactato por uma hora, mostrando que 
o lactato influencia positivamente a secreção de 
testosterona pelos testículos de forma independente 
da ação do hormônio luteinizante15. Da mesma 
forma, protocolos de treino resistido, em que a 
concentração de lactato está significativamente 
aumentada, elevaram a concentração de hormônio 
de crescimento em homens jovens após 12 
semanas de treinamento16.

Mas a sinalização celular feita pelo lactato 
parece atingir respostas mais amplas do 
que aquelas relacionadas apenas ao sistema 
musculoesquelético. Existem, por exemplo, 
muitas evidências relacionando o exercício de 
endurance à melhora da cognição, através do 
aumento da expressão do fator neurotrófico 
derivado do cérebro, o BDNF (do inglês brain-
derived neurotrophic factor) e neurogênese17,18. 

Entretanto, essa mesma relação não está totalmente 
esclarecida no caso dos exercícios de força, apesar 
de algumas evidências sugerirem relação indireta 
entra a concentração de lactato durante o exercício 
e o aumento de BDNF19,20.

Lactato, memória e depressão
 

Talvez o aspecto mais importante do 
entendimento do papel do lactato em nosso 
organismo seja sua ação sobre o SNC. É sabido 
que o SNC utiliza como fonte primária, e 
obrigatória de energia a glicose. Entretanto, em 
condições específicas, o cérebro tem a capacidade 
de utilizar outros substratos energéticos, como 
corpos cetônicos (em situação de jejum ou dieta 
cetogênica) e lactato21.

Nosso cérebro, apesar de representar 
apenas 2% de nossa massa corporal, consome 
aproximadamente 20% do oxigênio inspirado 
e 25% de toda a glicose absorvida. Pensava-se 
que o metabolismo cerebral ocorria quase que 
exclusivamente através do metabolismo oxidativo, 
entretanto, estudos dos anos 80 provaram que 
a o fluxo sanguíneo cerebral não correspondia 
totalmente à utilização de oxigênio e glicose, 
sugerindo que parte dessa glicose era metabolizada 
anaerobiamente. Assim, atualmente, entende-se 
que parte do ATP utilizado em nosso SNC venha 
do metabolismo glicolítico21.

A produção de lactato ocorre nos astrócitos, 
um tipo de célula da glia que constitui 
aproximadamente 50% das células do cérebro 
humano, além de controlar as concentrações de 
glutamato, homeostase hídrica e iônica, a defesa 
antioxidante e reparo tecidual; atuam, do ponto 
vista energético, de forma cooperativa com os 
neurônios ao armazenar energia sob a forma de 
glicogênio e fornecer aos neurônios lactato como 
substrato energético21,22.

Uma das mais importantes funções dos astrócitos 
é a captação/retirada de neurotransmissores 
da fenda sináptica, processo essencial para a 
manutenção da excitabilidade neuronal. Essa 
função é especialmente importante no caso 
do glutamato, o principal neurotransmissor 
excitatório do cérebro, sendo que sua constante 
ação sobre os receptores é extremamente tóxica 
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para os neurônios. Assim, após sua liberação, 
o glutamato é rapidamente recaptado pelos 
astrócitos, por uma via dependente de sódio, e 
convertido em glutamina. Esse transporte acaba 
elevando a concentração intracelular de sódio, que 
precisa ser rapidamente retirado através da ação da 
bomba Na+/K+ ATPase, aumentando a demanda 
energética e a captação de glicose, utilizada pela 
via glicolítica, o que resulta em aumento da 
concentração de lactato nos astrócitos. O lactato 
é, então, lançado no meio extracelular e utilizado 
como substrato energético pelos neurônios, que 
poupam a glicose para ser utilizada na via das 
pentoses fosfato, gerando NADPH que, entre 
outras coisas, será utilizada para regeneração da 
glutationa (importante antioxidante endógeno)21.

Mas a explicação da hipótese do transporte 
de lactato astrócitos-neurônios (ou em inglês, 
astrocyte-neuron lactate shuttle hypothesis) 
explica apenas a utilização do lactato produzido 
pelo próprio SNC. A existência de MTC no cérebro 
confirma a possibilidade do lactato produzido nos 
músculos durante o exercício poder passar pela 
barreira hematoencefálica e ser utilizado pelo SNC, 
sendo, ainda, preferencialmente utilizado mesmo 
em situação de disponibilidade de glicose23. Esse 
resultado foi inicialmente corroborado por relato 
de caso clínico em que um paciente chegou ao 
pronto-socorro com hipoglicemia considerada 
fatal (11 mg/dL), porém com concentração de 
lactato de 25 mmol/L (a concentração basal normal 
gira em torno de 2 mmol/L). O paciente, que sofria 
de insuficiência hepática causada por paracetamol, 
estava clinicamente bem, supostamente devido 
à alta concentração de lactato que impediu 
que os sintomas da hipoglicemia ocorressem. 
Experimento posterior realizado em cachorros 
mostrou que a hiperlactatemia pode realmente 
atrasar em algumas horas a morte cerebral 
decorrente da hipoglicemia1.

Além de seu papel como substrato energético 
para o SNC, o lactato parece estar diretamente 
relacionado com a consolidação da memória de 
longo prazo. Um estudo feito em ratos mostrou 
o papel do lactato na consolidação da memória. 
Nesse estudo, os ratos recebiam injeções bilaterais 
no hipocampo de um inibidor da enzima glicogênio 
fosforilase (DAB, do inglês 1,4-dideoxy-1,4-

imino-D-arabinitol), inibindo a glicólise e, 
portanto, a disponibilidade e utilização de glicose 
pelas células cerebrais. Esse procedimento leva os 
animas a estado de amnésia. 

Em experimento subsequente, os pesquisadores 
aplicaram novamente injeções bilaterais no 
hipocampo, mas agora, além do inibidor da 
enzima glicogênio fosforilase, aplicavam-se 
também diferentes doses de lactato. Dessa 
forma, mesmo sem a utilização da glicose como 
substrato energético as células poderiam utilizar 
diretamente o lactato. Os ratos que receberam esse 
tratamento tiveram, no teste de memória, o mesmo 
desempenho do grupo placebo, comprovando 
que a glicogenólise nos astrócitos e o a aporte de 
lactato para os neurônios são essenciais para a 
formação da memória de longo prazo24.

O lactato também parece possuir efeitos 
antidepressivos. Em estudo feito em ratos, os 
grupos receberam durante 21 dias injeções 
intraperitoneais diárias de corticoesterona (4 mg/
mL) para induzir a depressão, concomitantemente 
às seguintes substâncias: solução salina (0,9% 
NaCl), lactato (1 g/kg) ou desipramina (20 mg/kg), 
este último, um fármaco utilizado no tratamento 
da depressão. Após o período experimental, 
os animais eram submetidos a um teste de 
natação forçada, sendo o tempo em que o rato 
ficava imóvel o parâmetro de comportamento 
depressivo. Os ratos que receberam lactato 
tiveram o mesmo comportamento que os ratos que 
receberam o medicamento antidepressivo, ambos 
significativamente melhores (menor tempo imóvel 
durante o teste) que o grupo controle (NaCl), 
comprovando o efeito antidepressivo do lactato25. 

Um estudo recente e importante, em humanos, 
corrobora esse resultado. Uma metanálise de 
ensaios clínicos randomizados confirmou a 
associação entre prática do treinamento resistido 
(musculação) e a redução dos sintomas de 
síndrome depressiva. Foram analisados 33 ensaios 
clínicos, totalizando 1.877 pacientes (sendo 67% 
deles mulheres), com média de idade de 52 anos. A 
duração média da intervenção (treino resistido) foi 
de 16 semanas, com frequência de treino semanal 
de 3 vezes26. Apesar de não ter avaliado diretamente 
a relação do lactato com esses resultados clínicos, 
o treinamento resistido tem como característica 
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a contribuição significativa do metabolismo 
anaeróbio e, portanto, grande produção de lactato. 
Assim, de forma observacional, se entende 
que a presença de lactato estivesse elevada nos 
participantes desse estudo.

Considerações finais

Desde de sua descoberta em 1870, o 
entendimento do lactato, seu metabolismo e 
papel no organismo se alterou significativamente, 
passando de um resíduo metabólico do metabolismo 
anaeróbio, prejudicial ao organismo, para um 
metabólito essencial para o músculo e o bom 
funcionamento do SNC. O esclarecimento dos 

aspectos fisiológicos e moleculares do lactato 
sobre esses tecidos levou a sua aplicação no 
contexto esportivo, através de seu possível uso 
como suplemento para melhora de performance, 
bem como no entendimento da prescrição de 
treinamento e no contexto clínico como potencial 
substância para o tratamento de doenças como a 
depressão e melhora do prognóstico em pacientes 
com traumatismos cranianos. Ainda precisamos 
avançar muito nessas áreas clínicas específicas, 
entretanto, o avanço do conhecimento já nos 
garante uma mudança de paradigma em relação 
à nossa visão sobre o lactato: antes visto como 
vilão, hoje, em vários aspectos, é certamente visto 
como mocinho.
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O papel do engajamento 

nutricional na mudança  

do comportamento

The role of nutritional engagement in behavior change

Resumo

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), principalmente doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças respiratórias 
crônicas, são a maior causa de morte no mundo, correspondendo a mais de 36 milhões de mortes anuais. A maioria dessas mortes pode 
ser amplamente evitada com a mudança de fatores de risco comportamentais como tabagismo, consumo de álcool, hábitos alimentares 
e atividade física. Um dos entraves a essa mudança é a dificuldade das pessoas em mudar o estilo de vida, aderir às recomendações 
e engajar nas mudanças. Nesse contexto, estudos que englobam o tema engajamento, adesão e mudança de comportamento têm 
aumentado de forma significativa nos últimos anos. As evidências publicadas exploradas nesse artigo, que envolvem estudos clínicos, 
revisões sistemáticas da literatura e meta-análises, apontam intervenções relevantes e diversas abordagens que contribuem com a prática 
profissional. Compreendendo a complexidade do ser humano e a situação única de cada indivíduo, é possível atuar como um agente de 
mudanças, indo além do papel de orientador e especialista, por meio de intervenções que englobem habilidades de comunicação, fatores 
pessoais e ambientais relacionados à ciência da mudança de comportamento.

Palavras-chave: Mudança de comportamento; nutrição; engajamento; hábitos alimentares; comportamento alimentar.

Abstract

Non-communicable chronic diseases (NCDs), especially cardiovascular disease, cancer, diabetes and chronic respiratory diseases, are 
the world's leading cause of death, accounting for more than 36 million deaths annually. Most of these deaths can be largely prevented 
by changing behavioral risk factors such as smoking, alcohol consumption, eating habits and physical activity. However, one of the 
obstacles for such change is the difficulty people have in changing their lifestyle, adhering to the recommendations and engaging in 
change. In this context, studies that encompass the theme of engagement, adherence and behavior change have increased significantly 
in recent years. The published evidence explored in this article, involving clinical studies, systematic reviews of the literature and 
meta-analysis, point out relevant interventions and several approaches that contribute to professional practice. Understanding the 
complexity of the human being and the unique situation of each individual makes it possible to act as an agent of changing, going be-
yond the guiding and expert role, through interventions that include communication skills, personal and environmental factors related 
to the science of behavior change.

Keywords: Behavior change; nutrition, engagement; eating habits; food behavior.
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A
Introdução

Atualmente, as doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT), principalmente doenças 
cardiovasculares, câncer, diabetes e doenças 
respiratórias crônicas, são a maior causa de morte 
no mundo, correspondendo a mais de 36 milhões 
de mortes anuais. Dessas, 14 milhões são mortes 
prematuras, pessoas que morrem antes dos 70 
anos, sendo que mais de 90% de casos como esses 
ocorrem em países de baixa ou média renda. No 
Brasil, estima-se que as DCNT respondam por 
74% do total de mortes, sendo que a probabilidade 
de morrer antes dos 70 anos é de 19%¹.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), 
em sua publicação denominada Plano de ação 
global para a prevenção e controle de DCNT, 
ressalta que a maioria dessas mortes pode ser 
amplamente evitada, visto que as DCNT são agora 
bem estudadas, compreendidas e compartilham 
fatores de risco comportamentais modificáveis 
como tabagismo, consumo de álcool, hábitos 
alimentares e atividade física².

Um dos entraves à mudança desse quadro, 
que envolve crescentes morbidade, mortalidade 
e custos para o sistema de saúde decorrente das 
DCNT, é a dificuldade das pessoas em mudar seu 
estilo de vida, aderir às recomendações e engajar 
nas mudanças, principalmente em longo prazo³. 
A exemplo da obesidade, que está associada a 
vários fatores de risco, Thom e Lean destacam 
que a otimização da adesão é o fator mais 
importante para o sucesso da perda de peso e que 
isso é reforçado por estratégias de mudança de 
comportamento. Além disso, a manutenção do 
resultado em longo prazo continua sendo o maior 
desafio e é influenciada pelo ambiente4.

Pesquisas que buscam entender o papel do 
meio ambiente na obesidade identificaram o 
ambiente alimentar como crítico. Ao longo da 
vida, existem diversos fatores (ambientais e 
sociais) que influenciam respostas biológicas 
e comportamentais, as quais contribuem 
para desfechos de saúde ou doença. Vários 
comportamentos de saúde, como fumar, dieta e 
atividade física, podem ser respostas a estímulos 
socioambientais5.

Nesse contexto, tem crescido o interesse em 

teorias e abordagens que promovam engajamento, 
adesão e mudança de comportamento6. O 
objetivo deste artigo é realizar um levantamento 
da literatura sobre engajamento nutricional e 
mudança de comportamento.

A explanação dos dados apresentados neste 
artigo foi realizada por meio de um levantamento 
da literatura incluindo trabalhos publicados 
nos últimos 10 anos, com buscas na base de 
dados Medical Literature Library of Medicine 
On-Line (MEDLINE) via PubMed, utilizando 
as palavras-chave ‘engajamento’, ‘mudança de 
comportamento’, ‘nutrição’, ‘hábitos alimentares’, 
‘comportamento alimentar’.

Resultados

Samdal et al.7 realizaram uma revisão 
sistemática e meta-análise com o objetivo de 
explorar os efeitos diferenciais de técnicas de 
mudança de comportamento nos resultados de 
intervenções para promover a atividade física e 
alimentação saudável em adultos com sobrepeso 
e obesidade. Foram incluídos 48 estudos clínicos 
randomizados, divididos em curto (menor ou igual 
a 6 meses) e longo prazo (maior ou igual a 12 
meses). As técnicas de estabelecimento de metas 
e automonitoramento do comportamento foram 
associadas com efeitos significativos em curto 
prazo. Além disso, intervenções bem-sucedidas 
em curto prazo também incluíram feedback sobre 
o comportamento, feedback sobre o resultado do 
comportamento e demonstração do comportamento. 
Em longo prazo, resultados significativos foram 
alcançados com estabelecimento de metas, 
automonitoramento, feedback sobre o resultado 
do comportamento, definição de tarefas graduais 
e adição de objetos ao ambiente, como um diário 
alimentar, por exemplo. Resolução de problemas, 
revisão de metas e apoio social também tiveram 
resultados positivos em longo prazo. Os autores 
ainda ressaltam que as intervenções que enfatizam 
um estilo de comunicação centrado no indivíduo 
e que apoie sua autonomia, como a entrevista 
motivacional e a teoria da autodeterminação, estão 
associadas a efeitos de longo prazo, visto que 
promover a autorregulação e a motivação positiva 
é importante para a manutenção da mudança de 
comportamento7.
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Desde o final dos anos 70 e o início dos 
anos 80, a teoria da autodeterminação, uma 
teoria chave, e a entrevista motivacional, um 
estilo clínico, têm sido utilizadas   para entender 
e intervir em comportamentos de saúde. A 
primeira é uma teoria geral da motivação 
humana que enfatiza a importância da qualidade 
motivacional, autonomia e contexto social. Isso é 
particularmente importante porque, quanto maior 
a autorregulação de um indivíduo frente a um 
determinado comportamento, maiores esforço, 
engajamento, persistência e estabilidade podem 
ser evidenciados8.

A entrevista motivacional possui quatro 
princípios norteadores: escuta empática (ouvir 
empaticamente o paciente, sem julgamento), 
desenvolvimento da discrepância (compreender 
e explorar as motivações, prós e contras da 
mudança), lidar com a resistência (resistir ao 
reflexo de ‘convencer’ ou ‘endireitar’ o paciente) 
e apoiar a autoeficácia para a mudança (capacitar 
o paciente). Nesse processo, são necessárias três 
habilidades centrais de comunicação: perguntar 
(para extrair a perspectiva do cliente), ouvir 
(para compreender) e informar (transmitir 
conhecimento). Esse contexto é fundamental para 
que os pacientes criem suas ações em relação à 
mudança de comportamento8.

Uma das caraterísticas centrais da entrevista 
motivacional é a empatia, e, nesse sentido, 
Parkin et al.9 analisaram a relação entre expressão 
profissional de empatia e concordância sobre as 
decisões tomadas em consulta. Consultas entre 86 
indivíduos com diabetes e 4 nutricionistas foram 
gravadas em áudio, sendo que imediatamente 
após as consultas ambos anotavam, de forma 
independente e em salas separadas, as decisões 
tomadas em um livreto. Os dados foram analisados 
por meio de um sistema de codificação de 
comunicação empática para codificar pistas, 
respostas verbais e correspondências entre as 
respostas.

A empatia foi responsável por 21,7% da 
variância no acordo sobre as decisões tomadas 
em consulta, com resultados de uma correlação 
significativa. A resposta empática profissional 
como reação aos desafios dos pacientes foi um 
fator significativo no aumento da concordância. 

Diante disso, uma maior empatia na consulta pode 
acarretar uma abordagem mais colaborativa para 
o trabalho com os indivíduos, resultando em uma 
maior recordação9.

Um resumo de estudos publicados sobre 
a abordagem da entrevista motivacional em 
adultos e crianças com diabetes e obesidade 
demonstrou que a maioria das intervenções 
sugere mudanças positivas no estilo de vida e 
no comportamento alimentar, colaborando para 
a perda de peso e o controle metabólico. Esses 
resultados parecem ser mais eficazes quando há 
uma abordagem individualizada, mais sessões 
são realizadas e quando os profissionais são 
treinados nas habilidades centrais. Com isso, os 
autores concluíram que a entrevista motivacional 
tem o potencial de facilitar a mudança, melhorar 
a eficácia e o engajamento dos indivíduos, em 
combinação com outras abordagens10.

A mudança de hábitos alimentares em 
idosos pode ser desafiadora pelas experiências 
vivenciadas, expectativas e desmotivação. Apesar 
disso, intervenções motivacionais direcionadas a 
esse grupo etário têm mais chances de sucesso. 
Nesse sentido, Schneider et al.11 realizaram 
uma meta-análise para avaliar os efeitos das 
intervenções dietéticas envolvendo a entrevista 
motivacional sobre o consumo de frutas e 
vegetais em idosos. Foram incluídos 7 estudos, 
totalizando um número de 1.978 participantes, 
uma variação de 3 a 20 sessões com duração de 20 
a 30 minutos, durante 6 a 61 semanas. No geral, as 
intervenções envolvendo a entrevista motivacional 
tiveram um efeito significativo sobre o consumo 
de frutas e vegetais em idosos, com resultados 
melhores quando as sessões eram mais longas, e 
os profissionais, mais treinados na condução da 
abordagem.

Outra importante teoria da mudança de 
comportamentos de saúde é a teoria social 
cognitiva de Bandura, que ressalta a influência de 
fatores pessoais e ambientais na ingesta alimentar. 
Os fatores pessoais, que incluem autoeficácia, 
expectativas de resultados, autorregulação e 
impedimentos percebidos e facilitadores do 
comportamento, têm sido associados com 
variações no comportamento alimentar e no 
consumo de frutas, legumes e verduras12. 
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Em uma revisão sistemática que avaliou o 
efeito desses determinantes sociais cognitivos no 
consumo de frutas, legumes e verduras, incluindo 
o resultado de 23 estudos envolvendo um total de 
34.577 participantes, verificou-se que, no geral, a 
proporção de variação foi de 23%13.

A autoeficácia, que é a confiança que o 
indivíduo tem de que é capaz de mudar um 
comportamento, tem se destacado como um 
importante componente da mudança e, também, 
da sustentação do comportamento em longo 
prazo, sendo um importante indicador para prever 
desfechos de saúde. Um estudo conduzido com 
2.277 participantes demonstrou que a autoeficácia 
foi um mediador parcial da severidade e das 
barreiras percebidas em relação à doença. Além 
disso, a suscetibilidade e benefícios percebidos 
em relação à mudança do comportamento foram 
totalmente mediados pela autoeficácia. Isso 
significa que essas crenças individuais podem não 
ser suficientes para a mudança de comportamento, 
a menos que estejam associadas com a autoeficácia, 
explicando, possivelmente, a razão pela qual 
somente conhecimento, conscientização e controle 
da ação podem não provocar alterações efetivas, 
visto que as pessoas precisam se sentir confiantes 
o suficiente para praticar um bom comportamento 
de saúde14.

A expectativa de resultados positivos está 
associada ao aumento da autoeficácia, melhorando 
a confiança do indivíduo em sua capacidade de 
mudar os hábitos alimentares. Nesse quesito, a 
habilidade de comunicação do profissional da saúde 
pode colaborar para a mudança de comportamento 
e resultados clínicos, com base em explicações 
neurobiológicas e comportamentais. Estudos sobre 
o efeito placebo elucidam que esse fenômeno 
é o produto de um mecanismo de expectativa, 
em que estímulos verbais, condicionados e 
sociais desencadeiam expectativas e alterações 
neuroquímicas, como a liberação de serotonina 
e dopamina, que podem contribuir de forma 
significativa para o desfecho da intervenção15. 
Dessa forma, diversos fatores da relação entre 
profissional da saúde e paciente devem ser 
considerados, como a escuta, acolhimento, 
declarações sobre o caso, gestos e atitudes ético-
humanistas16.

Um estudo transversal conduzido no Brasil, 
com o objetivo de analisar as associações de 
fatores individuais e ambientais com a ingestão 
de frutas e vegetais, selecionou uma amostra 
representativa do serviço de atenção primária 
brasileiro, incluindo 18 centros de saúde e 2.944 
participantes, além de 336 lojas de alimentos. 
Os resultados demonstraram baixa adequação 
no consumo de frutas e vegetais (34%), sendo 
que os fatores individuais e ambientais juntos 
explicaram 63% da variação na ingestão desses 
alimentos. No nível individual, todos os fatores 
comportamentais, como estágio de prontidão para 
a mudança, autoeficácia e balanço decisório, foram 
significativamente associados com o consumo 
de frutas e vegetais. O ambiente alimentar 
do consumidor, envolvendo disponibilidade, 
variedade e qualidade, também foi positivamente 
associado. Com esses dados, os autores ressaltam 
a necessidade de explorar os fatores associados ao 
consumo alimentar e sugerem novas possibilidades 
de intervenções com a combinação de estratégias 
individuais e ambientais17.

O modelo transteórico é uma abordagem para 
promoção de estilos de vida saudáveis e mudança 
de vários comportamentos de saúde, sendo que 
seus principais pilares abrangem18: 

- Estágio de mudança: representa a motivação e 
a prontidão para a mudança, englobando 5 estágios 
(pré-contemplação, contemplação, preparação, 
ação e manutenção), da menor à maior prontidão 
para a mudança;

- Balanço decisório: envolve a percepção 
individual das vantagens e desvantagens de 
modificar os comportamentos;

- Autoeficácia: confiança na capacidade de 
adotar novos comportamentos;

- Processos de mudança: compreendem 
estratégias cognit ivas,  experimentais  e 
comportamentais que estimulam a progressão 
entre os estágios.

Uma revisão sistemática conduzida por Menezes 
et al. avaliou a efetividade do modelo transteórico 
em intervenções para a mudança de hábitos 
alimentares e atividade física. Foram analisados 
18 estudos, com amostragem média de 1.349 
participantes, sendo que o modelo transteórico 
foi utilizado pelos profissionais da saúde como 
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auxílio para classificar o estágio de mudança 
dos participantes, para avaliar a intervenção e/
ou como instrumento de intervenção. Ocorreram 
mudanças significativas nos hábitos alimentares, 
incluindo aumento no consumo de frutas, legumes, 
verduras, vitaminas, minerais e fibras, além de 
redução no consumo de gorduras total, saturada 
e trans, calorias, sódio e colesterol. Em resumo, 
tanto mudanças positivas no comportamento 
(intenção, motivação, atitudes) quanto evolução 
do estágio de mudança para ação e manutenção 
foram relatados18.

No âmbito dos hábitos alimentares e 
comportamento alimentar, fatores pessoais 
parecem ser determinantes mais fortes do 
que fatores externos12. Porém, outros estudos 
demonstram a importante influência dos fatores 
socioambientais, como suporte social, cultura, 
políticas alimentares, marketing e rotulagem 
de alimentos, para resultados adversos ou de 
proteção5,19,20.

Discussão

Diante do panorama atual de saúde da 
população, precisamos ir além das respostas 
biológicas e integrar conhecimentos que 
promovam efetivamente a mudança e manutenção 
de comportamentos de saúde. Estudos que 
englobam o tema engajamento, adesão e mudança 
de comportamento têm aumentado de forma 
significativa nos últimos anos21. 

As evidências publicadas, que envolvem 
estudos clínicos, revisões sistemáticas da literatura 
e meta-análises, apontam intervenções relevantes 
e diversas abordagens que contribuem com a 
prática profissional. Por outro lado, a qualidade 
metodológica e a heterogeneidade dos dados 

indicam a necessidades de mais estudos. 
Engajamento envolve empenho, envolvimento, 

compromisso e participação ativa dos indivíduos 
no processo de mudança de comportamentos de 
saúde, incluindo os hábitos alimentares. Para que 
isso aconteça, é preciso o entendimento de que 
a mudança de comportamento é um fenômeno 
complexo, envolvendo diversos fatores que 
precisam ser considerados caso a caso. Teixeira 
e Marques22 reforçam que, para a prática da 
ciência da mudança de comportamentos em saúde 
baseada em evidências, é preciso se atentar aos 
fatores que predizem a adoção e manutenção de 
comportamentos de saúde, ao desenvolvimento 
e teste de teorias que definem as relações entre 
esses fatores com comportamentos de saúde e 
a como esses fatores podem ser implementados 
em intervenções eficazes de mudança de 
comportamento, considerando características do 
conteúdo (técnicas) e entrega.

Conclusões

Abordagens que promovam o engajamento, 
adesão e mudança de comportamento precisam, 
cada vez mais, ser integradas na prática dos 
profissionais da saúde para a mudança do 
paradigma de doença da população associado à 
dificuldade de mudar o estilo de vida, aderir às 
recomendações e engajar nas mudanças em curto 
e longo prazos.

Compreendendo a complexidade do ser humano 
e a situação única de cada indivíduo, é possível 
atuar como agente de mudanças, indo além do papel 
orientador e especialista, por meio de intervenções 
que englobem habilidades de comunicação, fatores 
pessoais e ambientais relacionados à ciência da 
mudança de comportamento.
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Estratégias de hidratação durante 

a prática de exercícios físicos: 

Ingestão de líquidos planejada e ad libitum

Hydration strategies during exercise: planned fluid intake and drinking 
ad libitum

Resumo

Diversos fatores influenciam no processo de hidratação do atleta durante o exercício físico, como a disponibilidade de reposição de 
fluidos, oportunidades para beber e o comportamento individual. Esses fatores, associados à modalidade esportiva, às características 
fisiológicas do exercício realizado e às condições ambientais, podem determinar o estado de hidratação do atleta, variando entre hipo-
hidratação, normo-hidratação e hiper-hidratação. Entre as estratégias para a hidratação de atletas durante a prática de exercícios físicos, 
a ingestão de fluidos ad libitum representa o consumo livre de líquidos, sempre que desejado, na quantidade desejada. Por outro lado, a 
ingestão de fluidos planejada consiste em uma estratégia individualizada de ingestão de líquidos. Este estudo trata-se de uma revisão de 
literatura para melhor compreender o efeito das seguintes estratégias de hidratação durante a prática de exercícios físicos: ingestão de 
líquidos planejada e ad libitum. Para localizar as referências bibliográficas utilizadas neste trabalho, foram realizadas pesquisas na base 
de dados PubMed/MEDLINE, empregando as seguintes palavras-chave: "hydration", "fluid replacement", "sports nutrition", "exercise", 
"planned fluid intake" e "drinking ad libitum". Os resultados não apontam diferenças significativas quanto ao estado de hidratação e 
performance durante o exercício físico entre a ingestão de líquidos ad libitum e a ingestão de fluidos planejada. A ingestão de líquidos 
ad libitum parece ser uma estratégia de hidratação no esporte tão eficiente quanto a ingestão de fluidos planejada. Além disso, beber ad 
libitum pode ser suficiente para prevenir a hiponatremia associada ao exercício físico (EAH). No entanto, os atletas devem compreender 
a importância de iniciar o exercício físico em estado normo-hidratado, visto que as ingestões de líquidos planejada e ad libitum durante 
o exercício físico podem não ser capazes de corrigir por completo o estado de hidratação dos indivíduos que iniciam a atividade em 
estado hipo-hidratado.

Palavras-chave: Hidratação, reposição de fluidos, esporte, exercício, ingestão de líquidos planejada, ingestão de líquidos ad libitum.

Abstract

Several factors influence the athlete's hydration process during exercise, such as the availability of fluid replacement, opportunities for 
drinking and individual behavior. Those factors, associated to the sport modality, physiological characteristics of the performed exercise 
and environmental conditions, can determine the hydration state of the athlete, varying among hypohydration, normohydration and 
hyperhydration. Among the strategies for the hydration of athletes during physical exercise, drinking ad libitum represents the fluid-free 
consumption, whenever desired, of the desired amount. On the other hand, the planned fluid intake consists of an individualized strategy. 
This study is a literature review to better understand the effect of the following hydration strategies during physical exercise: planned 
fluid intake and ad libitum. To locate the bibliographic references used in this study, we searched the PubMed/MEDLINE database 
using the following keywords: "hydration", "fluid replacement", "sports nutrition", "exercise", "planned fluid intake" and "drinking ad 
libitum ". The results do not indicate significant differences regarding the state of hydration and performance during the physical exer-
cise between fluid intake ad libitum and planned fluid intake. Fluid intake ad libitum appears to be a strategy for hydration in sports as 
efficient as planned fluid intake. In addition, drinking ad libitum may be sufficient to prevent exercise-associated hyponatremia (EAH). 
However, athletes should understand the importance of initiating physical exercise in normohydrate status, since planned fluid and ad 
libitum during physical exercise may not be able to completely correct the hydration status of individuals who initiate exercise activity 
in hypohydrated state.

Keywords: Hydration, fluid replacement, sports, exercise, planned fluid intake, drinking ad libitum.
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A
Introdução

A evaporação do suor é um dos mecanismos 
fisiológicos termorregulatórios que auxiliam 
no resfriamento e protegem contra o 
superaquecimento, resultado do trabalho 
muscular realizado durante o exercício físico. 
Temperatura ambiental, umidade, intensidade 
e duração do exercício físico influenciam na 
quantidade de água corporal perdida por meio da 
transpiração1.

A estabilização de níveis adequados de 
hidratação, a fim de repor a quantidade de água 
corporal eliminada, é de fundamental importância 
para a preservação da saúde e manutenção da 
performance esportiva. Em contrapartida, quando 
a ingestão de líquidos não é capaz de repor a 
perda de fluidos em níveis intra e extracelular, 
ocorre o processo de desidratação, o que pode 
levar a hipo-hidratação, oferecer riscos à saúde e 
prejudicar a performance esportiva1,2.

A desidratação ≥ 2 % da massa corporal 
pode reduzir os níveis de VO2 máx, elevando 
o grau de dificuldade e intensidade relativa do 
exercício físico, prejudicando a performance 
esportiva em atividades de endurance. Por outro 
lado, a performance esportiva em atividades 
de força e potência muscular parece ser menos 
comprometida pela desidratação. A hipo-
hidratação decorrente do processo de desidratação 
em níveis entre 3 e 4% pode gerar desconfortos, 
alterar o humor, elevar a percepção de esforço 
e prejudicar o desempenho em atividades 
esportivas que requerem habilidades técnicas 
(futebol, basquetebol, rugby...) ou necessitam de 
desempenho cognitivo apurado3,4.

Ainda, a restrição de ingestão de líquidos 
durante exercícios físicos de duração prolongada 
é capaz de elevar a concentração plasmática de 
cortisol, o que pode prejudicar o funcionamento 
do sistema imunológico e aumentar o risco de 
infecções5. O consumo entre 5 e 10 ml de líquidos/
kg de massa corporal entre 2 e 4 horas pré-
exercício permite que o atleta inicie a atividade 
em estado normo-hidratado. Além disso, o 
consumo de bebidas ou alimentos contendo 
sódio nos momentos pré-exercício pode auxiliar 
na retenção de fluido corporal2. A manutenção do 

estado normo-hidratado durante o treinamento 
físico promove um ambiente celular favorável às 
respostas adaptativas relacionadas ao exercício5. 

Diversos fatores influenciam no processo de 
hidratação do atleta durante o exercício físico, 
como a disponibilidade de reposição de fluidos, 
oportunidades para beber e o comportamento 
individual. Esses fatores, associados à modalidade 
esportiva, às características fisiológicas do 
exercício realizado e às condições ambientais, 
podem determinar o estado de hidratação do 
atleta, variando entre hipo-hidratação, normo-
hidratação e hiper-hidratação2,5.

A avaliação de variações na massa corporal, 
coloração de urina e sede pode ser utilizada 
para analisar o nível de hidratação do atleta e 
estabelecer a melhor estratégia de reposição 
de fluidos6. Além disso, aplicar a estratégia de 
hidratação durante os treinamentos permite que 
o atleta se habitue com a ingestão de fluidos 
durante o exercício físico e se sinta confortável 
a nível gastrointestinal para realizar a hidratação 
de maneira adequada durante a competição 
esportiva5.

Entre as estratégias para a hidratação de 
atletas durante a prática de exercícios físicos, 
a ingestão de fluidos ad libitum representa o 
consumo livre de líquidos, sempre que desejado, 
na quantidade desejada. Por outro lado, a ingestão 
de fluidos planejada consiste em uma estratégia 
individualizada de ingestão de líquidos7.

Ainda, o planejamento de ingestão de líquidos 
é determinado após a avaliação da quantidade 
de variação de fluido corporal (± 2 % de massa 
corporal) antes e após o exercício físico. O 
principal objetivo dessa estratégia é evitar o 
processo de desidratação, bem como o excesso 
de consumo de líquidos pelo atleta, fatores que 
poderiam comprometer a termorregulação e a 
performance esportiva7,2. Portanto, o objetivo 
desta revisão é identificar a melhor estratégia 
de reposição de fluidos durante a prática de 
exercícios físicos: ingestão de líquidos planejada 
ou ad libitum.

Este estudo trata-se de uma revisão de 
literatura para melhor compreender o efeito das 
estratégias de hidratação durante a prática de 
exercícios físicos. Para localizar as referências 
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bibliográficas utilizadas neste trabalho, foram 
realizadas pesquisas na base de dados PubMed/
MEDLINE, empregando as seguintes palavras-
chave: “hydration”, “fluid replacement”, “sports”, 
“exercise”, “drinking planned” e “drinking ad 
libitum”. 

Resultados e discussão

No primeiro posicionamento do American 
College of Sports Medicine (ACSM) sobre 
reposição de fluidos durante o exercício físico, 
Convertino et al.8 recomendam que os atletas 
iniciem a ingestão de líquidos durante a prática 
de exercício físico o quanto antes, a fim de repor 
a quantidade de fluidos perdida pela transpiração. 
Ainda, os autores8 indicaram que a ingestão de 
líquidos a partir da sensação de sede não seria 
suficiente para restaurar a perda de fluidos 
durante o exercício físico, sugerindo que os 
atletas bebam a quantidade máxima de líquidos 
tolerada ao longo da prática esportiva.

Posteriormente, em outro posicionamento 

do ACSM, Sawka et al.9 sugerem que a perda 
de fluidos deve ser quantificada por meio da 
pesagem corporal nos momentos pré e pós-
exercício, a fim de auxiliar no planejamento 
individualizado de ingestão de líquidos durante 
a prática de exercícios físicos. Além disso, os 
autores9 reforçam que a ingestão de bebidas 
contendo carboidratos e eletrólitos pode auxiliar 
na manutenção da performance esportiva e no 
equilíbrio hidroeletrolítico.

Por outro lado, em um recente consenso 
sobre hiponatremia associada ao exercício 
físico (EAH), condição caracterizada pela 
concentração plasmática de sódio reduzida (< 
135 mmol/l) durante ou até 24 horas após a 
prática de exercícios físicos, Hew-Butler et al.10 
indicam que a ingestão de líquidos apenas em 
momentos em que o atleta sinta sede parece ser 
a melhor estratégia de hidratação para prevenir a 
EAH (Figura 1), visto que o consumo excessivo 
de fluidos é um dos fatores de risco para o 
desenvolvimento dessa condição (Tabela 1).

Figura 1. Estratégia de hidratação para prevenir os sintomas de EAH.

Tabela 1. Fatores de risco para o desenvolvimento de EAH assintomática ou sintomática

Fonte: Hew-Butler et al.10.

Fonte: Adaptado de Hew-Butler et al.10.

Manutenção da osmolalidade do plasma
(dentro da normalidade)

Mantém o volume plasmático 
dentro da normalidade para a execução da atividade

Ingestão de líquidos 
quando sente sede

Minimiza a 
hiponatremia

Previne desidratação 
excessiva

 (protege a performance 
esportiva)

Excesso de ingestão de água, bebidas esportivas e outras bebidas hipotônicas
Ganho de peso durante a prática de exercícios físicos
Duração do exercício físico > 4 horas
Inexperiência na modalidade esportiva ou treinamento inadequado
Velocidade de corrida reduzida
Índice de massa corporal (IMC) elevado ou reduzido
Alta disponibilidade de reposição de fluidos
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Ainda, quando a ingestão de líquidos durante 
a prática de exercícios físicos supre ou até supera 
a perda de fluidos pelo suor, o consumo de 
bebidas esportivas contendo sódio pode atenuar 
a redução dos níveis plasmáticos desse mineral 
em modalidades esportivas com duração entre 2 
e 4 horas10.

No mais recente posicionamento do ACSM 
sobre nutrição e performance esportiva, 
Thomas, Erdman e Burke2 recomendam que 
a ingestão de líquidos durante a prática de 
exercícios físicos deve ser planejada de maneira 
individual, conforme a necessidade do atleta 
e as oportunidades para beber, a fim de repor 
a quantidade de fluidos perdida por meio da 
transpiração e prevenir hipo e hiper-hidratação. 
Além disso, os autores2 apontam que a sensação 
de sede pode ser um bom indicativo do momento 
adequado para beber, sem necessariamente 
indicar processo de desidratação.

Em um estudo com militares, Nolte, Noakes 
e Nolte11 compararam os efeitos da ingestão de 
fluidos planejada e restrita (IFPR) com a ingestão 
de líquidos ad libitum durante uma marcha militar 
de 16 km, concluída em 4 horas. O primeiro 
grupo foi instruído a beber 300 ml/h até o final 
do exercício físico, enquanto o segundo grupo 
foi orientado a beber líquidos conforme desejado. 
Ainda, os dois grupos foram desautorizados a 
ingerir alimentos durante o exercício físico. Os 
resultados mostraram diferenças significativas 
apenas na taxa de suor, superior no grupo 
ad libitum, o que pode ser atribuído à maior 
quantidade de líquidos consumida por hora nesse 
grupo, quando comparada à quantidade consumida 
pelo grupo IFPR durante o mesmo período. No 
entanto, não houve diferenças significativas entre 
os grupos quanto ao estado de hidratação.

Em um trabalho com 107 jovens atletas de 
futebol, Arnaoutis et al.12 avaliaram os níveis de 
hidratação antes e após duas sessões de treinamento 
com duração de 90 minutos, realizadas em dias 

diferentes e sob temperatura média de 27,2 ºC. Os 
atletas realizaram a ingestão de líquidos ad libitum 
durante o exercício físico. A análise de parâmetros 
urinários e de massa corporal revelaram que cerca 
de 90% dos atletas iniciaram o treinamento físico 
em estado hipo-hidratado; além disso, mesmo 
bebendo líquidos ad libitum durante o exercício 
físico, cerca de 95 % dos atletas finalizaram a 
atividade desidratados.

Ainda, Phillips, Sykes e Gibson13 avaliaram 
o estado de hidratação de 14 jovens atletas de 
futebol em 3 sessões de treinamento realizadas em 
clima frio. Durante cada sessão de treinamento, os 
participantes do estudo consumiam líquidos ad 
libitum, com limite de 1,5 litros por indivíduo. Os 
resultados apontaram que muitos atletas iniciaram 
o exercício físico em estado hipo-hidratado. Além 
disso, a ingestão de líquidos ad libitum foi capaz 
de repor cerca de 71 % da quantidade de fluidos 
perdida durante as sessões de treinamento.

Em um estudo realizado com 15 atletas 
universitários de diversas modalidades esportivas, 
Ayotte e Corcoran14 analisaram os efeitos da 
ingestão de líquidos planejada individualmente 
conforme a perda de fluidos e sódio do atleta. 
Os autores14 separaram os participantes em dois 
grupos, posteriormente cruzados: o primeiro 
grupo ingeriu líquidos conforme o planejamento 
individualizado (PHP), enquanto o segundo grupo 
foi orientado a manter o hábito de hidratação 
normal (NHP) durante o estudo. Cada grupo 
realizou uma sessão de treinamento de intensidade 
elevada, específica para a modalidade esportiva 
que praticavam. Além disso, os autores14 
aplicaram testes de habilidade cognitiva e 
potência anaeróbica, realizados imediatamente 
antes e após cada sessão de treinamento (Gráfico 
1). Os resultados demonstraram que a análise das 
perdas de fluidos e sódio em cada atleta auxilia no 
planejamento individual de ingestão de líquidos, 
o que pode contribuir para a segurança, saúde e 
performance esportiva.



41

 w
w

w
.v

po
nl

in
e.

co
m

.b
r

Estratégias de hidratação durante a prática de exercícios físicos: Ingestão de líquidos planejada e ad libitum

Berkulo et al.15 avaliaram 12 ciclistas durante 
um time-trial (TT) de 40 km. Os participantes 
foram separados em 3 grupos: o primeiro grupo 
(EU) realizou a ingestão de líquidos de maneira 
normal e suficiente pré-exercício, mas não 
ingeriu líquidos durante o TT; o segundo grupo 
(HIPO) não ingeriu líquidos pré-exercício nem 
durante o TT; já o terceiro grupo (FLUIDO) 
não ingeriu líquidos pré-exercício, mas ingeriu 

líquidos ad libitum durante o TT. Não houve 
diferenças significativas entre os grupos quanto 
a performance esportiva (Gráfico 2), frequência 
cardíaca, resposta à temperatura e percepção 
de esforço. Além disso, o segundo grupo, que 
iniciou o TT em estado hipo-hidratado, não teve o 
desempenho prejudicado. Já o terceiro grupo não 
conseguiu melhorar a performance no TT após 
ingerir líquidos ad libitum.

Gráfico 1. Testes de potência anaeróbia e habilidades cognitivas.

Gráfico 2. Potência durante o TT de 40 km.

Fonte: Ayotte e Corcoran14.

Fonte: Adaptado de Berkulo et al.15.
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Durante um evento de 164 km de ciclismo, 
realizado sob temperatura elevada, Armstrong 
et al.16 analisaram 24 indivíduos treinados. 
Durante o processo seletivo dos participantes do 
estudo, os autores16 verificaram qual a estratégia 
de hidratação previamente utilizada por cada 
indivíduo para determinar em qual grupo de estudo 

este se encaixaria, a fim de evitar mudanças no 
hábito de hidratação do ciclista durante o evento 
esportivo. Os participantes que concordaram em 
participar do estudo foram separados em dois 
grupos, sendo que o primeiro grupo foi orientado 
a ingerir líquidos apenas quando sentisse sede, 
enquanto o segundo grupo foi orientado a ingerir 
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de prova, marcadores de hidratação, respostas 
fisiológicas e perceptivas (Gráfico 3).

líquidos ad libitum. Os resultados apresentaram 
poucas diferenças entre os grupos quanto ao tempo 

Gráfico 3. Sede durante o teste de corrida.

Fonte: Adaptado de: Hoffman, Snipe e Costa19.

Es
ca

la
 d

e 
se

de

10
9

8

7
6

5
4
3
2

1
0

Tempo (min)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

ÁGUA AD LIBITUM CHO + ÁGUA AD LIBITUM PTN + ÁGUA AD LIBITUM

Ainda, em outro trabalho com praticantes de 
ciclismo, Ferreira et al.17 separaram 11 indivíduos 
em 3 grupos para um teste de 30 km, realizado 
em cicloergômetro. Durante o teste, o primeiro 
grupo (CMR) realizou bochecho com uma 
solução líquida contendo 6,4 % de carboidratos; 
já o segundo grupo (DWL) ingeriu líquidos de 
maneira planejada conforme a perda de fluidos, 
quantificada durante uma sessão inicial para 

familiarização com o teste de 30 km; por fim, 
o terceiro grupo (DAL) realizou a ingestão de 
líquidos ad libitum. Os resultados mostraram 
que o bochecho com carboidratos não melhorou 
a performance esportiva quando comparado aos 
grupos de hidratação. Ainda, a perda de fluidos, 
semelhante entre os grupos CMR e DAL, foi maior 
do que o grupo DWL (Tabela 2). 

Tabela 2. Marcadores antropométricos e urinários de hidratação.

Fonte: Ferreira et al.17.

73.0 ±8.1 72.5 ±7.7 72.4±7.5

3.3 ±1.3 2.6 ±1.5 3.1 ±1.2

6.5 ±0.5 6.4 ±0.3 6.5 ±0.6

1.1 ±0.1 1.1 ±0.1 1.1 ±0.1

-1.3±0.1 (-1.5 a -1.1) -0.4±0.1 (-0.7 a -0.2) -0.1±0.1 (-1.3 a -0.7)

2.6±0.6 (0.9 a 3.1) 1.0±0.1 (0.8 a 1.3) 1.5±0.3 (0.9 a 2.0)

-0.3±0.1 (-0.6 a -0.1) 0.1±0.1 (-0.1 a 0.2) 0.1±0.2 (-0.4 a 0.3)

-0.1±0.1 (-0.1 a 0.1) 0.1±0.1 (-0.1 a 0.1) -0.1±0.001 (-0.1 a 0.1)

<.001 <.001 <.001

<.001 <.001 <.001

.003 .289 .759

.458 1.00 .210

71.7 ±7.9 72.1 ±7.5 71.5 ±7.4 <.001

<.001

.016

.283

<.001

.187

.027

.633

.065

.072

.525

.267

5.3 ±1.8 3.6 ±1.6 4.5 ±1.5

6.2 ±0.2 6.5 ±0.3 6.4 ±0.2

1.1 ±0.1 1.1 ±0.1 1.1 ±0.1

CMR DWL DAL
Pré Pré PréPós Pós Pós pa pb pc

Peso (média±DP)

Coloração da urina (média±DP)

pH da urina  (média±DP)

Densidade urinária (média±DP)

Diff. ± SE (IC95%)

Diff. ± SE (IC95%)

Diff. ± SE (IC95%)

Diff. ± SE (IC95%)

pd

pd

pd

pd

CMR= Bochecho de carboidrato. DWL= Ingerir líquidos para repor o peso perdido. DAL= Ingerir líquidos “ad libitum”. = Dados 
analisados de acordo com GEE. Diff= Diferença entre os tempos. SE= Erro padrão. atempo; btratamento; cInteração do tempo; 
*Tratamento; dEfeito com ajuste por Bonferroni.
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Estratégias de hidratação durante a prática de exercícios físicos: Ingestão de líquidos planejada e ad libitum

Em um estudo realizado com 8 atletas profissionais 
de hóquei no gelo, Emerson et al.18 compararam os 
efeitos da ingestão de fluidos planejada (IFP) com 
a ingestão de líquidos ad libitum durante a prática 
esportiva. Os autores analisaram densidade relativa e 
coloração urinária, concentrações de sódio e potássio 
urinário, alterações na massa corporal e volume 
de líquido ingerido. Os achados não apontaram 
diferenças entre os grupos quanto ao estado de 
hidratação, no entanto, alguns integrantes do grupo 
IFP relataram ingestão inadequada de líquidos ao 
longo do dia, sendo que a IFP durante o exercício 
físico não melhorou o estado de hidratação desses 
indivíduos.

Hoffman, Snipe e Costa19 avaliaram corredores 
treinados durante três testes de corrida em esteira. Os 
testes foram executados em intensidade moderada, 
com 2 horas de duração, e eram realizados em 
ambiente com temperatura controlada e elevada. 
Durante os três testes de corrida, os participantes 
realizaram a ingestão de água ad libitum, no entanto, 
em dois desses testes os participantes também 
realizaram a ingestão programada de bebidas 
contendo carboidratos ou proteínas. Os autores 
avaliaram variação de massa corporal, percepção 
de esforço, frequência cardíaca, temperatura retal 
e parâmetros bioquímicos dos participantes. Os 
achados mostraram que a ingestão de água ad 
libitum durante 2 horas de corrida foi suficiente para 
manter o estado de hidratação dos participantes, não 
exercendo efeitos negativos em variáveis fisiológicas 
e psicológicas.

Em uma revisão, Kenefick7 observou que a 

ingestão de líquidos ad libitum pode ser suficiente 
para a reposição de fluidos durante a prática de 
exercícios físicos de menor intensidade, com 
duração < 60 - 120 minutos e em ambientes de clima 
frio. Por outro lado, o autor7 ressalta que a hidratação 
planejada parece ser mais eficiente durante a prática 
de exercícios físicos de alta intensidade, com duração 
> 90 - 120 minutos e em ambientes de clima quente. 
Além disso, a hidratação planejada possibilita a 
ingestão regular de carboidratos e sódio durante a 
prática de exercícios físicos em que a intensidade 
e o tempo de duração justifiquem a necessidade de 
ingestão desses nutrientes7.

Conclusão

A ingestão de líquidos ad libitum parece 
ser uma estratégia de hidratação no esporte tão 
eficiente quanto a ingestão de fluidos planejada. 
Além disso, beber ad libitum durante a prática de 
exercícios físicos pode ser suficiente para prevenir 
a EAH. Entretanto, os atletas devem compreender a 
importância de iniciar o exercício físico em estado 
normo-hidratado, visto que as ingestões de líquidos 
planejada e ad libitum durante o exercício físico 
podem não ser capazes de corrigir por completo o 
estado de hidratação dos indivíduos que iniciam a 
atividade em estado hipo-hidratado. A escolha da 
melhor estratégia de hidratação durante a prática de 
exercícios físicos depende da modalidade esportiva, 
duração, intensidade, condições ambientais, 
oportunidades para beber e necessidade de reposição 
de nutrientes.
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Horta PANC: O modelo sustentável para hortas escolares

Horta PANC da Escola Desembargador Amorim Lima (SP) – Créditos: 
Bruna de Oliveira

A horta PANC (formação de hortas planejadas 
a partir de PANC – plantas alimentícias não 
convencionais) é uma excelente alternativa 
sustentável para inovação de hortas em ambientes escolares, como opção às hortas estruturadas 
com vegetais convencionais. Segundo recentes pesquisas científicas, as PANC são nutricionalmente 
imprescindíveis e importantes para a alimentação não só de escolares, mas também de toda a população. 

Selvagens, mas com diversas espécies podendo ser cultivadas, as PANC vêm ganhando espaço nas 
hortas e na culinária, sendo resgatadas pela ciência e incorporadas pelos produtores da agroecologia. 

A importância do envolvimento do nutricionista na horta PANC, nas oficinas 
culinárias e com a comunidade escolar

A nutricionista Dra. Flávia Zanatta, integrante da CHAS 
– Comissão de Horta Alimentação e Sustentabilidade 
– da Escola Amorim Lima, diz que a Amorim já vinha de 
uma cultura de horta orgânica, mas no início do projeto não 
havia muitas pessoas engajadas em cuidar da horta com 
uma periodicidade adequada ou em períodos de férias, o que 
dificultava a manutenção. Foi necessário buscar um maior 
engajamento em um grupo de voluntários que adotasse a 
horta para que mais e mais pessoas se envolvessem com o 
projeto.  A principal motivação para a implantação da horta 
PANC foi a qualidade, variedade e resistência dessas plantas 
e por ser de mais fácil cultivo e manejo. 
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O sucesso do projeto da Amorim é o envolvimento com a comunidade do 
entorno da escola

Num segundo momento, e para dar continuidade ao projeto, foram feitas parcerias com os 
professores: a escola é muito aberta, é muita festiva, e os ingredientes das hortas começaram a ser 
usados também nas preparações dessas festas. Hoje, o trabalho continua encabeçado pela CHAS, mas 
todos estão envolvidos: diretoria, nutricionistas, cozinheiros e outros colaboradores e mais e mais 
parceiros contribuem para a manutenção e o desenvolvimento da horta PANC. 

As variedades atuais da horta PANC da Amorim giram de 50 a 70 espécies, com o cuidado de manter 
e ampliar esse número sempre que possível, e para isso são feitos inventários das plantas. Sobre a 
produção, desde 2018 iniciou-se a colheita duas vezes por semana. A colheita é feita de acordo com 
a maior abundância na horta, desde temperos até dois ingredientes principais, como taioba e ora-pro-
nóbis. A horta PANC está ativa, com produção suficiente para atender toda a escola, porém Flávia 
aponta que ainda demanda um trabalho ampliado para a colheita, considerada atividade extra. Nesse 
sentido, a CHAS está ampliando o número de voluntários para aumentar a colheita, o que poderá 
ampliar a frequência nos cardápios. 

Exemplos de preparações: a taioba enriquece o feijão, a ora-pro-nóbis incrementa o peixe ou, se for 
uma folha que possa ser consumida crua, como o almeirão roxo ou a acelga, ela sempre complementa 
um dos pratos do cardápio, incrementado preparações a base de proteína bovina, suína, peixe ou o 
arroz, diversificando a cor, o sabor e a aparência.  

Em termos de sobremesas, as PANC já foram testadas em oficinas com sucesso, mas a introdução 
no cardápio depende da realidade operacional da produção na cozinha.

As oficinas culinárias para nutricionistas e cozinheiras foram pensadas de forma a ampliar o repertório 
de preparações, melhorando em variedades, sabores e aspectos nutricionais. 

Os temperos foram trabalhados primeiramente para melhorar a aceitação de certas preparações, 
como nas receitas com proteína de soja e peixes, ou a  incorporação de taioba no feijão, por exemplo, 
que aumentou sua aceitação, sempre pensando na realidade das cozinhas, que contam com número 
pequeno de cozinheiras, limitação de equipamentos e utensílios, entre outros fatores que merecem 
avaliação prévia.  A educação alimentar fica mais próxima das crianças, porque elas sabem que estão 
sendo utilizados também alimentos da horta. Um painel disposto no refeitório mostra que tipo de PANC 
foi utilizado, representado por um galho, ramo ou folha. Outra atividade importante desenvolvida na 
horta: as crianças levam os alimentos para casa, e muitas vezes os pais acabam reconhecendo, pois já 
tinham experimentado na sua infância ou adolescência, mas, devido à mudança de hábitos alimentares, 
tiveram esses alimentos excluídos de seu cotidiano. 

Flávia avalia, ainda, que as PANC têm outro potencial na educação alimentar e nutricional: além de 
todas suas características nutricionais, elas representam o resgate da cultura alimentar. Elas oferecem 
um espaço com imenso potencial pedagógico que faz a conexão com o ciclo do alimento. Umas das 
grandes questões da alimentação e nutrição atualmente é o alto consumo de alimentos processados e 
ultraprocessados e o distanciamento e desconhecimento dos alimentos in natura. As PANC cumprem 
esse papel, pois são de qualidade nutricional muito superior aos alimentos convencionais, além da 
diversidade que é imensa. A horta PANC nos faz pensar sobre a sustentabilidade na produção de 
alimentos. 
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Horta PANC: O modelo sustentável para hortas escolares

A horta PANC, a cozinha e a vida

Transformando a vida e valorizando a cultura da comida de verdade. A 
nutricionista Flávia Zanata vai além do aspecto técnico e científico.

O manejo da horta amplia conhecimentos, o que possibilita a inclusão na alimentação do nosso 
cotidiano, no quintal ou em vasinhos na varanda. Cada um vai incorporando novos hábitos alimentares 
ou resgatando hábitos da infância: é de uma riqueza infinita. 

Aos profissionais da nutrição, algumas sugestões podem ser enriquecedoras. O envolvimento 
com as PANC nos possibilita o reconhecimento dessas plantas, quais potenciais podem oferecer para 
uma alternativa alimentar, que podem ampliar o repertório de receitas, trazer inovação na forma de 
preparo, se precisam ou não passar por cocção, e que podem ser incorporados em ambientes escolares, 
restaurantes coletivos, alimentação de hospitais, em casa, e, assim, recebermos todos os benefícios 
nutricionais de cada espécie de PANC. Essa observação pode acontecer nas ruas, na calçada, numa 
praça, jardim ou numa horta PANC modelo. Além disso, as PANC são espontâneas e são encontradas 
em abundância nas zonas rurais. 

Nenhum cozinheiro quer fazer comida ruim. A implementação de uma PANC num cardápio é a 
possibilidade que o nutricionista tem de ampliar o repertório culinário para poder orientar a equipe de 
cozinha quanto aos benefícios e novas técnicas culinárias, com estímulo ao teste sensorial, reconhecendo 
novos cheiros, sabores e texturas, ampliando, assim, o repertório e conhecimento da equipe, seja como 
complemento a uma receita, acompanhamento ou como tempero.

Várias dessas PANC já eram utilizadas por nossos pais. Estórias vêm à tona com toda sua riqueza, 
como uma prova forte do resgate de memórias afetivas e sua importância para a transformação, a 
história da comida, da cozinha, do convívio social. Observa-se que os nutricionistas, cozinheiros, 
auxiliares de limpeza e comunidades em geral emergem para um novo ciclo de vida, numa forma de 
vida mais orgânica.

“Profissionalmente e pessoalmente me considero uma pessoa melhor depois que me envolvi com a 
agroecologia e a horta PANC. Fazendo uma analogia da horta com a vida, acredito que essa aproximação 
me tirou de uma ‘zona de conforto‘ e me fez refletir sobre nossas práticas diárias de como lidar com a 
alimentação, o lixo, a compostagem., valorizando a vida, as diferenças culturais e sociais, o manuseio 
da horta. As oficinas me trouxeram um olhar especial para o diferente, o inusitado, outros valores. Eu 
acabei me aproximando de relações humanas mais verdadeiras, o que me proporcionou uma maior 
conscientização alimentar diante de tantas questões complexas que norteiam nossas vidas. O cuidado 
com a terra, as plantas, os animais e o meio ambiente e o que isso representa na evolução física e 
espiritual para todos nós me transporta aos nossos ancestrais, à saúde humana e do planeta”, diz Flávia. 

Flávia Zanatta é nutricionista, graduada pela UAM, com aprimoramento em Saúde Coletiva (PAP-
SES-IS). Concilia a orientação nutricional e aulas de culinária, compartilha nos encontros na cozinha  
saberes e sabores em torno de uma culinária contemporânea de tom natural, orgânica e sustentável. 
Faz trabalhos de assessoria e consultoria nutricional, além de capacitação de cozinheiros e atividades 
de educação alimentar e nutricional. É conselheira do CAE – Conselho de Alimentação Escolar do 
Município de São Paulo –  e integrante da CHAS da EMEF Desembargador Amorim Lima (SP).
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Guia Prático de PANC para Escolas

O Projeto Viva Agroecologia foi desenvolvido na EMEF

Desembargador Amorim Lima, em São Paulo

O Instituto Kairós, dentro do Projeto Viva Agroecologia, coordenado por Guilherme Reis Ranieri 
e Ana Flávia Borges Badue lançou o Guia Prático de PANC para Escolas.

De acordo com Ana Flávia, “o Guia tem por objetivo informar aos gestores e educadores os 
benefícios das PANC na alimentação escolar, a importância dentro do contexto do projeto pedagógico 
e como as PANC podem fazer a diferença na composição em hortas escolares, pois são selvagens, 
necessitam de poucos cuidados na manutenção, bastando que haja planejamento adequado no projeto, 
sendo uma ótima alternativa às hortas convencionais.  O Guia também mostra que todas as escolas 
podem ter hortas com PANC, em diferentes dimensões e condições, adequadas a cada realidade, e que 
a natureza e a agroecologia podem proporcionar abundância alimentar quando integradas ao cotidiano 
das escolas, capazes de enriquecer a alimentação dos alunos, o processo de aprendizado, as relações 
humanas e a cidade. Desse modo, há o estímulo à produção e ao consumo locais, e à segurança e 
soberania alimentar e nutricional”.

O Projeto Viva Agroecologia teve como objetivo fomentar, ampliar e estimular a inserção das PANC 
nas hortas escolares, na pedagogia e na composição do cardápio, de modo a enriquecer e complementar 
a alimentação escolar.

Ter as PANC na horta com possibilidade de enriquecimento do cardápio escolar está previsto no 
plano de ação da regulamentação da Lei Municipal no 16.140/2015, da cidade de São Paulo, que 
trata da inserção progressiva de alimentos orgânicos na alimentação escolar e que se insere no Plano 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. O projeto promoveu a integração de alunos, pais, 
professores e profissionais da área ambiental e a criação de uma rede de pessoas interessadas em 
multiplicar a ideia em diferentes regiões e espaços. As ações de articulação e formativas propiciaram 
o exercício da permacultura urbana.

Com o projeto, o tema “Horta, Alimentação Saudável e Sustentabilidade” passou a ser efetivamente 
inserido no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, e estabeleceu-se a meta de ter, pelo menos, 
uma PANC e um tempero da horta escolar diariamente no cardápio.

O projeto surgiu a partir da iniciativa do Movimento Urbano de Agroecologia de SP, o MUDA-SP, e do 
Instituto Kairós. Tem como apoiadores: a Coordenadoria de Alimentação Escolar (CODAE)/Secretaria 
Municipal de Educação, a Embrapa Hortaliças, a EMEF Desembargador Amorim Lima e sua Comissão 
de Horta, Alimentação e Sustentabilidade (CHAS), a Associação RAS (coletivo de permacultura urbana 
que atua na Zona Oeste) e a Horta da Faculdade de Medicina da USP. Foi viabilizado por recurso de 
emenda parlamentar, e a sua operacionalização, feita pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente (SVMA), que acompanhou as atividades e os resultados obtidos.
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Horta PANC: O modelo sustentável para hortas escolares

Por que é importante consumir PANC?

A natureza nos oferece uma abundância de plantas comestíveis. Estima-se que há 30.000 espécies 
com potencial alimentício, 12.500 delas catalogadas, sendo que 7.000 foram usadas ao longo da 
História. Atualmente, 90% do alimento mundial vem de apenas 20 espécies. Portanto, nós conhecemos, 
produzimos e comemos apenas uma pequena parcela de todas as plantas existentes. Aquelas que 
não conhecemos, não produzimos, ou consumimos pouco denominam-se Plantas Alimentícias Não 
Convencionais, ou PANC.

Uma mesma planta pode ser considerada convencional em uma região e não convencional em outra. 
Com o tempo, conforme seu uso seja resgatado e/ou propagado, ela passará a ser convencional, sendo 
reconhecida, produzida, comercializada e fazendo parte do dia a dia alimentar dessa população. São 
PANC também as partes comestíveis e não usualmente consumidas de plantas convencionais, como 
as folhas e talos de cenoura, beterraba, couve-flor, abóbora, batata-doce, entre outras.

Muitas plantas que consumimos, apesar de seu rápido desenvolvimento, necessitam de um manejo 
dedicado e diversos insumos, como muita água e fertilização adequada.

São plantas com poucas defesas, naturalmente muito suscetíveis às pragas e doenças, de forma que 
seu cultivo é bastante trabalhoso e complexo dentro do contexto das hortas escolares.

Resistência e adaptabilidade:
 O Guia mostra, ainda, o diferencial das PANC nas hortas em relação aos vegetais convencionais. 
As PANC são plantas mais resistentes e fortes, que demandam menos cuidados, mas igualmente 
saborosas e nutritivas, além de terem boa aceitação pelos alunos. As espécies de ciclo curto são 
semeadas e colhidas em pouco tempo, e as de ciclo longo podem ser plantadas apenas uma vez, se 
bem manejadas.

Autonomia de cultivo: 
As PANC não dependem permanentemente da compra de sementes e mudas: sua aquisição pode 
ocorrer uma única vez, com custo zero ou baixíssimo. Selecionamos as plantas cuja propagação é 
fácil e simples, feita diretamente em campo ou em viveiros com pouca estrutura, sendo transplantadas 
para local definitivo.

Propagação: 
Algumas PANC produzem abundantes sementes ou são facilmente multiplicadas por estacas, 
em atividades simples e divertidas que podem envolver os alunos. Portanto, as PANC são mais 
apropriadas para ambientes escolares, pois a escolha de espécies mais resistentes não demanda uma 
rotina intensiva de cuidados, e a horta pode ser produtiva até mesmo sem solo perfeito ou em vasos 
em espaços cimentados e verticais.

Esta pergunta também é respondida no Guia.

Porque elas são adequadas para hortas escolares?
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As plantas ideais para o cultivo em uma escola são aquelas disponíveis e com bom desenvolvimento 
na região onde elas se encontram. Em locais mais secos, devem ser escolhidas as espécies mais adaptadas 
à falta de água. Em locais com muita sombra, escolhe-se as que toleram a falta de luz solar. O Guia 
sugere plantas que possam ser consumidas in natura e manuseadas livremente pelas crianças, evitando 
as espinhosas e urticantes. As plantas que não podem ser consumidas cruas (folha da batata-doce, 
capeba, celósia, mangarito, ora-pro-nóbis de árvore, picão, quiabo-de-metro, inhame, espinafre-indiano, 
orelha-de-macaco ou espinafre-amazônico, caruru, amaranto, entre outras) devem ser identificadas e 
plantadas separadamente, para evitar que sejam degustadas na horta de forma incorreta. Espécies que 
não são confundidas por serem muito conhecidas (couve, salsa, alface, cebolinha, manjericão) podem 
ser plantadas em plantio consorciado, ajudando na defesa natural das plantas contra predadores e 
aproveitando melhor o espaço.

Devem ser escolhidas as espécies mais adequadas e facilmente disponíveis para o clima e o espaço 
de cada região. Se não há espaço, recomenda-se o uso de vasos e floreiras para o cultivo de pequenas 
plantas e ervas. Deve haver terra suficiente para que a planta enfrente alguns dias de calor sem que 
o vaso seque, como, por exemplo, nos finais de semana. Caso haja uma pequena área de solo para 
plantar, podem ser inseridas plantas de pequeno porte.

Sugestões de plantas para pequenos espaços: azedinha, beldroega, beldroegão, barba-de-falcão, 
capuchinha, caruru, jambu, mangarito, mitsuba, peixinho, picão, serralha, tanchagem e trapoerabas.

Em condições de pouco espaço e pouco sol, como um consórcio para áreas úmidas e sombreadas, 
sugere-se: alho-silvestre, erva-de-crocodilo, jambu, beldroegão, capuchinha, inhame (variedades de 
pequeno porte), mitsuba, mangarito, tanchagem, trapoerabas e espinafre-de-okinawa.

Em cercas, ambientes verticais e pergolados, podem ser usadas plantas trepadeiras como: cará, 
cará-moela, bertalha-coração, bertalha, feijão-borboleta, feijão-alado, minipepino, ora-pro-nóbis, 
quiabo-de-metro e maxixe-do-reino.

Muitas das plantas que nascem em praças, calçadas, jardins e hortas não são comestíveis. O Guia 
orienta: se tiver qualquer tipo de dúvida sobre a identificação de uma planta, não experimente e nem 
dê para as crianças. Para tirar dúvidas na identificação das PANC, é importante ter apoio técnico e 
recorrer a agricultores experientes e a referências bibliográficas como as que foram aqui citadas. Outra 
recomendação é que as mudas de PANC utilizadas nas escolas devem ser adquiridas junto aos viveiros 
estabelecidos para esse fim (exemplo no blog do projeto: Rede de Viveiros de PANC no município 
de São Paulo). Ter o apoio da Secretaria de Educação é fundamental para a inserção das PANC na 
alimentação escolar. No Guia, cada planta tem uma ficha que traz, além de foto e de seus usos, ícones 
que mostram as condições de seu cultivo e consumo.

PANC na horta escolar

Aproveitamento de qualquer espaço

Alertas do Guia
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Horta PANC: O modelo sustentável para hortas escolares

Plantas de porte grande podem ser escolhidas para compor parte da horta em grandes espaços: 
erva-luisa, fisalis, manjericão-cravo, moringa, tamarilho, tupinambo, vinagreira, capeba. Frutíferas 
de portes pequeno e médio podem ser plantadas, desde que não façam muita sombra para a horta 
quando crescerem.

Mais informações sobre como estruturar um projeto de Horta PANC, podem ser obtidas nos 
links abaixo: 

Sobre o projeto Viva Agroecologia da Escola Amorim Lima: 
http://vivaagroecologia.blogspot.com/p/sobre-o-projeto.html?m=1

Guia Prático de PANC para escolas:
https://drive.google.com/file/d/1P2IUNG-UD5ocOtD-2todO-61JJZctQ6x/view

Cartaz com 20 PANC recomendadas para escolas: 
https://drive.google.com/file/d/1Msl3442TVXeix8sECyjhmXX7aCSRvUNw/view

Tabela ampliada de PANC para escolas:
https://drive.google.com/file/d/1ar9TP5K-BCQyEgqrWV-X4iHrbvxYnlUn/view

20 minivídeos sobre PANC para hortas escolares:
https://www.youtube.com/channel/UCo0eW8VCMWV-GfSNRSHvhxg

Vídeo geral sobre o projeto Viva Agroecologia:
https://www.youtube.com/channel/UCo0eW8VCMWV-GfSNRSHvhxg

Apostila “Como é uma horta PANC na escola”:
https://drive.google.com/file/d/19MC413D1TjX4OGzMYjiGkm6zlRX7zXHc/
view?usp=drivesdk

Apresentação sobre o projeto Viva Agroecologia:
http://vivaagroecologia.blogspot.com/p/sobre-o-projeto.html?m=1

Instituto Kairós:
http://www.institutokairos.net
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Ana Flávia Borges Badue é  Arquiteta 
(FAU-USP), mestre em Saúde Pública 
(FSP-USP).  Atua desde 2005 como: 
gestora de projetos do  Instituto Kairós; 
educadora ambiental em consumo 
responsável e em segurança alimentar 
nutricional; articuladora de políticas 
públicas de agroecologia, agricultura 
familiar e segurança alimentar e nutricional, 
economia solidária e comércio justo 
e solidário; organizadora de eventos 
diversos no setor, como, por exemplo, o II 
HortPANC 2018 em São Paulo; integrante 
da Comissão de Produção Orgânica do 
Estado  (CPORG) de SP e da Frente 
Parlamentar de apoio à agroecologia de SP. 
Participou da elaboração da Lei Municipal 
16140/2015 e preside a Comissão Gestora 
da implementação da Lei de Orgânicos na 
Alimentação Escolar  de São Paulo. Integra 
equipe de educadores que ministra curso 
na Escola Municipal de Administração 
Pública de São Paulo (EMASP) e palestras 
na Escola do Parlamento da Câmara Legislativa. Coautora em diversas publicações do Instituto 
Kairós, entre elas: “Manual Entender para Intervir: Por uma educação para o consumo responsável e o 
comércio justo”; cartilhas “Controle Social na Alimentação Escolar” e  “Parceria entre Consumidores 
e Produtores na Organização de Feiras”. Responsável pela edição de todos os materiais educativos 
do Projeto Viva Agroecologia, teve participação nos livros: “Consumo responsável em ação: tecendo 
relações solidárias entre o campo e a cidade” e “Práticas de comercialização: uma proposta de 
comercialização para a economia solidária e a agricultura familiar”,  como articuladora do projeto 
Viva Agroecologia e da sua Rede de Viveiros de PANC na cidade de São Paulo. Mais informações: 
http://www.vivaagroecologia.com.br/blogspot

Projeto Inova na Horta – Secretaria da Educação da Prefeitura de Jundiaí
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Horta PANC: O modelo sustentável para hortas escolares

As plantas ideais para o cultivo em 
uma escola são aquelas disponíveis e 
com bom desenvolvimento na região 
onde elas se encontram. Em locais 
mais secos, devem ser escolhidas as 
espécies mais adaptadas à falta de 
água. Em locais com muita sombra, 
escolhe-se as que toleram a falta de 
luz solar. O Guia sugere plantas que 
possam ser consumidas in natura e 
manuseadas livremente pelas crianças, 
evitando as espinhosas e urticantes. As 
plantas que não podem ser consumidas 
cruas (folha da batata-doce, capeba, 
celósia, mangarito, ora-pro-nóbis 
de árvore, picão, quiabo-de-metro, 
inhame, espinafre-indiano, orelha-
de-macaco ou espinafre-amazônico, 
caruru, amaranto, entre outras) 
devem ser identificadas e plantadas 
separadamente, para evitar que sejam 
degustadas na horta de forma incorreta. 
Espécies que não são confundidas por 
serem muito conhecidas (couve, salsa, 
alface, cebolinha, manjericão) podem 
ser plantadas em plantio consorciado, 
ajudando na defesa natural das plantas 
contra predadores e aproveitando 
melhor o espaço.

Capacitação feita por Guilherme Reis e Daniel Hafran Filardi, pelo 
Instituto Kairós, e plantio de PANC no Vale Verde, da Secretaria da 

Educação de Jundiaí - SP

Vale Verde – área de produção de alimentos orgânicos em Jundiaí, onde está sendo 
introduzido o cultivo de diversos tipos de PANC que serão utilizados na alimentação 

escolar do município

De acordo com a Diretora do Departamento de Alimentação e Nutrição da Secretaria da Educação 
da Prefeitura de Jundiaí, a nutricionista Dra. Angela Delgado, a primeira etapa inicia agora em março 
de 2019 com a capacitação e formação dos profissionais envolvidos na alimentação dos escolares. A 
meta, segundo ela, é até o final de 2019 introduzir PANC nos cardápios e atender todas as crianças 
de 0 a 5 anos de idade que integram a rede municipal de educação e, numa segunda etapa, os demais 
alunos da rede.

“Já plantamos batata-de-doce – cujas folhas também serão usadas como PANC –, beldroega, jambu, 
cambuquira (broto de abóbora) e azedinha. Estão no planejamento para plantio:  urtigas, espinafre 
de okinawa, orelha de macaco (espinafre), bertalha, moringa e amaranto. A ideia é termos PANC nos 
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cardápios, inicialmente no mínimo uma vez por semana”, diz Angela.

Mais informações sobre o projeto Inova na Horta de Jundiaí podem ser obtidas via e-mail 
(madelgado@jundiai.sp.gov.br) ou pelo telefone (11) 4588-5337. 

Guilherme Reis Ranieri e Daniel Hafran Filardi, pelo Instituto Kairós, durante 
capacitação no Projeto Inova na Horta  - Jundiaí

Daniel Hafran Filardi é tecnólogo em 
Gestão Ambiental pelo Centro Universitário 
SENAC de São Paulo, graduado em 
Pedagogia para licenciados no Instituto 
Nacional de Educação e Qualificação 
Profissional INEQ.

Contatos: maniambiental.contato@
gmail.com / 11 92000-7175

Guilherme Reis Ranieri é cozinheiro, 
pesquisador, gestor ambiental (USP) e 
mestre em Ciência Ambiental (USP). 
Trabalha em diversos projetos viabilizando 
as PANC para a agricultura urbana.

Contato: www.matosdecomer.com.br / 
Instagram: @matosdecomer
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Gabriela Soares Maia

• 90g de castanha de baru
• 2 colheres (sopa) de farinha de aveia
• 120g de tâmaras

Cajuzinho

do Cerrado

Ingredientes

Rendimento
06 unidades

Modo de preparo

• Bater as castanhas de baru no liquidificador até 
virar uma farinha;

• Deixar as tâmaras de molho em água por 4 
horas; depois, retirar o caroço das tâmaras e levar 
a polpa ao liquidificador com um pouco de água 
(suficiente para bater), batendo até formar um 
creme espesso;

• Em um bowl, misturar o creme de tâmaras, a 
farinha de baru e a farinha de aveia até dar o ponto 
de enrolar; 

• Enrolar em formato de cajuzinho e decorar com 
a castanha de baru.
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Gabriela Soares Maia

Propriedades nutricionais da receita

• O Cerrado brasileiro constitui uma das mais ricas formações vegetais em diversidade de espécies 
frutíferas e é considerado o segundo maior bioma do Brasil1.

• A castanha de baru (Dipteryx alata Vog.), da família das leguminosas, chama a atenção dentro desse 
cenário por sua composição nutricional. Ela contém 40% de gordura (18% ácidos graxos saturados, 
51% ácidos graxos monoinsaturados e 31% ácidos graxos poli-insaturados), 12% de carboidratos e 
12,5% de fibras dietéticas2. 

• Um grande destaque é seu conteúdo proteico, que varia de 23% a 30%2. Para comparação, os valores 
contidos na tabela TACO3 de castanha do Brasil, nozes e castanha de caju indicam cerca de 16%, 18% 
e 19% de composição proteica, respectivamente.
 
• Com relação aos micronutrientes, a castanha de baru traz alto conteúdo de minerais como o cálcio 
(102,65 mg/100 g), magnésio (277,15 mg/100 g), zinco (7,5 mg/ 100 g), ferro (9,51 mg/100 g)4. Além 
disso, o baru guarda grande riqueza em compostos fenólicos como ácido gálico, catequinas, ácido 
ferúlico e taninos que são os responsáveis por sua grande capacidade antioxidante.

• Com relação ao consumo, sua versão in natura apresenta fatores antinutricionais, como o inibidor 
da tripsina, podendo provocar intumescências na pele e intoxicação. Para ser consumida, a amêndoa 
de baru deve passar por torrefação em forno doméstico a 140 oC por 30 minutos5. Normalmente, essa 
castanha é adquirida já torrada. 

• Estudos em humanos já começam a apresentar resultados positivos, como o trabalho de Bento et al.6, 
que mostrou que a ingestão de 20g de castanha de baru tostada reduziu significativamente as concen-
trações de colesterol total e LDL-colesterol em indivíduos hipercolesterolêmicos. 

1. SOUSA, A.G. DE O.; FERNANDES, D.C.; NAVES, M. M. V. Eficiência alimentar e qualidade proteica das sementes de baru e pequi procedentes 
do Cerrado brasileiro. Rev Inst Adolfo Lutz; 71(2): 274-80, 2012.
2. DE SOUZA, R.G.M. et al. A baru almond-enriched diet reduces abdominal adiposity and improves high-density lipoprotein concentrations: 
a randomized, placebo-controlled trial. Nutrition; 55-56: 154-160, 2018.
3. TACO (Tabela brasileira de composição de alimentos) / NEPA – UNICAMP. 4a ed. rev. e ampl. Campinas: NEPA- UNICAMP, 2011.
4. FRAGUAS, R.M. et al. Chemical composition of processed baru (Dipteryx alata Vog.) almonds: lyophilization and roasting. Afr J Agric Res; 
9: 1061-1069, 2014. 
5. DE SOUZA, R.G.M. Efeito do consumo da amêndoa de baru associado à prescrição normocalórica sobre a composição corporal, perfil 
lipídico e atividade de enzimas antioxidantes em mulheres com excesso de peso. Dissertação (Mestrado em Nutrição e Saúde) - Universidade 
Federal de Goiás, Goiânia, 2014.
6. BENTO, A.P.N. et al. Baru almond improves lipid profile in mildly hypercholesterolemic subjects: a randomized, controlled, crossover study. 
Nutr Metab Cardiovasc Dis; 24 (12): 1330-1336, 2014.
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