
   

Motricidade

ISSN: 1646-107X

director@revistamotricidade.com

Edições Desafio Singular

Portugal

Pereira, L.G.; Amorim, P.R.S.; Lopes, P.R.N.R.; Alfenas, R.C.G.; Marins, J.C.B.

Diferentes formas de suplementos de carboidrato durante o exercício: Impactos

metabólicos e no desempenho

Motricidade, vol. 8, núm. 2, 2012, pp. 167-176

Edições Desafio Singular

Vila Real, Portugal

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273023568020

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2730
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2730
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273023568020
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=273023568020
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2730&numero=23568
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273023568020
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2730
http://www.redalyc.org


Motricidade © FTCD/FIP-MOC 
2012, vol. 8, n. S2, pp. 167-176 Suplemento do 1º EIPEPS 

 

Diferentes formas de suplementos de carboidrato durante o 
exercício: Impactos metabólicos e no desempenho 
Different forms of carbohydrate supplements during exercise: Impacts on 
metabolism and performance 

L.G. Pereira, P.R.S. Amorim, P.R.N.R. Lopes, R.C.G. Alfenas, J.C.B. Marins 
ARTIGO ORIGINAL   |   ORIGINAL ARTICLE 

 
 

RESUMO 
O objetivo deste estudo foi esclarecer se existe diferença no metabolismo e no desempenho com 
ingestão de diferentes formas de suplementos de carboidrato. Em quatro dias separados, doze homens 
(idade = 22 ± 3 anos, peso = 71.5 ± 8.3 kg, VO2max = 54.56 ± 4.85 mL.kg-1.min-1) realizaram um 
exercício em cicloergômetro com duração de 90 minutos a uma intensidade de 55-60% do VO2max, 
seguido por um sprint de 6 km. Os participantes ingeriam 0.7 g carboidrato.kg-1.hora-1 na forma de 
bebida, gel ou barra ou água pura, antes, durante e depois do exercício. O VO2, %VO2max

Palavras-chave: ingestão de carboidrato, oxidação de carboidrato, ciclismo, desempenho 

, quociente 
respiratório, oxidação de carboidrato e gordura não foram estatisticamente diferentes (p > .05) entre 
os tratamentos. As concentrações plasmáticas de glicose foram significantemente maiores (p < .001) 
para os suplementos de carboidrato comparados com água, sem diferenças entre os suplementos. Não 
houve diferença nas concentrações plasmáticas de lactato entre os tratamentos (p > .05). O tempo do 
sprint foi maior para a água pura comparada aos suplementos, apesar desta diferença não ter sido 
estatisticamente significante (p = .065). Suplementos de carboidrato em diferentes formas físicas e 
com conteúdo similar de carboidrato geram respostas semelhantes no metabolismo, na oxidação e no 
desempenho durante exercício de longa duração e intensidade moderada. 

 
 

ABSTRACT 
The aim of this study was to clarify whether there is a difference in metabolism and performance with 
ingestion of different forms of carbohydrate supplements. On four separate days, twelve men (age = 
22 ± 3 years, weight = 71.5 ± 8.3 kg, VO2max = 54.56 ± 4.85 mL.kg-1.min-1) realized an exercise in 
cycle ergometer with time of 90 minutes at an intensity of 55-60% of VO2max, followed by a sprint of 6 
km. Participants consumed 0.7 g carbohydrate.kg-1.hour-1 in the form of drink, gel or energy bar or 
pure water, before, during and after exercise. The VO2, %VO2max

Keywords: carbohydrate ingestion, carbohydrate oxidation, cycling, performance 

, respiratory quotient, oxidation of 
carbohydrate and body fat were similar (p > .05) between trials. Blood glucose concentrations were 
significantly higher (p < .001) for all carbohydrate supplements compared with water, without 
differences between supplements. There was no significant difference in blood lactate concentrations 
between trials (p > .05). The sprint time was higher for the pure water compared to the supplements, 
although this difference was not statistically significant (p = .065). Carbohydrate supplements in 
different forms with similar carbohydrate content lead to similar responses on metabolism, oxidation 
and performance during exercise of long duration and moderate intensity. 
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Atletas que praticam exercícios aeróbicos e 
de longa duração, como ciclistas, corredores e 
triatletas, consomem rotineiramente carboi-
drato nas formas líquida (bebidas esportivas), 
sólida (barras energéticas) e em gel (géis de 
carboidrato). Esta estratégia é, de fato, vanta-
josa, pois a ingestão de carboidrato pode 
retardar o aparecimento da fadiga e aumentar o 
desempenho durante exercícios prolongados 
(Currell & Jeukendrup, 2008; Jeukendrup, 
2004). Diversos mecanismos podem estar 
envolvidos nos benefícios da ingestão de carbo-
idrato, incluindo a manutenção das concen-
trações de glicose plasmática (Campbell, Prin-
ce, Braun, Applegate, & Casazza, 2008; Patter-
son & Gray, 2007) contribuição para economia 
de glicogênio muscular durante o exercício 
(Stellingwerff et al., 2007), ou a um efeito 
cognitivo central (Chambers, Bridge, & Jones, 
2009). 

Outro mecanismo que poderia explicar o 
efeito benéfico do carboidrato durante o exer-
cício pode ser a manutenção de altas taxas de 
oxidação de carboidrato, particularmente ao 
final do exercício quando os estoques de glico-
gênio se tornam limitados (Coggan & Coyle, 
1987). No entanto, o efeito de diferentes for-
mas de ingestão de carboidrato na oxidação de 
substratos, no metabolismo e no desem-penho 
ainda não está totalmente elucidado. 

Suplementos de carboidrato em diferentes 
formas podem influenciar na velocidade de 
esvaziamento gástrico. Estudos relataram que a 
taxa de esvaziamento gástrico depende princi-
palmente do volume gástrico e do conteúdo 
energético do alimento ingerido (Leiper, 1998; 
Noakes, Rehrer, & Maughan, 1991). Entre-
tanto, tem sido sugerido também que outros 
fatores possam influenciar a taxa de esvazia-
mento gástrico, como a viscosidade do alimen-
to ingerido (Malmud, Fisher, Knight, & Rock, 
1982), assim como o tamanho da partícula 
(Vincent et al., 1995) e o conteúdo de fibra e 
lipídio do alimento (Frost, Brynes, Dhillo, 
Bloom, & McBurney, 2003; Sidery, Macdonald, 
& Blackshaw, 1994).  

Até o presente momento, alguns estudos 

compararam o efeito do carboidrato na forma 
sólida versus líquida (Pfeiffer, Stellingwerff, 
Zaltas, & Jeukendrup, 2010b; Rauch, Hawley, 
Woodey, Noakes, & Dennis, 1999; Robergs et 
al., 1998) e na forma de gel versus líquida (Pat-
terson & Gray, 2007; Pfeiffer, Cotterill, Grath-
wohl, Stellingwerff, & Jeukendrup, 2009; 
Pfeiffer, Stellingwerff, Zaltas, & Jeukendrup, 
2010a), no metabolismo durante o exercício, 
na oxidação de substratos ou no desempenho 
aeróbico. Nenhum estudo comparou as três 
formas de suplementos de carboidrato e seu 
efeito nestes parâmetros. Considerando que os 
três tipos de suplementos são consumidos em 
treinamentos e competições isto seria alta-
mente relevante para atletas. 

Portanto, o objetivo do presente estudo foi 
esclarecer se existe diferença nas taxas de 
oxidação, no desempenho e no metabolismo a 
partir da ingestão de suplementos de carbo-
idrato na forma de bebida, gel e barra durante 
um exercício de longa duração em cicloer-
gômetro. 

 
MÉTODO 

Amostra 
Doze indivíduos do sexo masculino, prati-

cantes regulares de ciclismo ou corrida (idade 
= 22 ± 3 anos, peso = 71.5 ± 8.3 kg, altura = 
1.75 ± 0.06 m, VO2max = 54.56 ± 4.85 mL.kg-1 

.min-1

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisas com Seres Humanos da Univer-
sidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, con-

) participaram voluntariamente deste 
estudo. Os indivíduos praticavam exercícios 
físicos pelo menos três vezes por semana, com 
duração mínima de 2 horas cada sessão e eram 
praticantes de atividades aeróbicas há pelo 
menos 2 anos. Todos os indivíduos eram 
saudáveis, conforme avaliado pelo questionário 
PAR-Q (Pollock & Wilmore, 1993), não 
fumantes e sem antecedentes de hipertensão, 
doenças cardíacas ou diabetes. Todos foram 
informados dos objetivos, da dinâmica e riscos 
associados aos procedimentos do estudo antes 
que dessem o consentimento por escrito para 
participarem. 
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forme as normativas do Conselho Nacional de 
Saúde (CSN, n° 196/96). 

 
Instrumentos e Procedimentos 

Antes do início dos ensaios experimentais, 
os avaliados realizaram um teste em cicloer-
gômetro com incremento de carga até a exaus-
tão a fim de determinar o consumo máximo de 
oxigênio (VO2max). O teste foi realizado em 
cicloergômetro eletromagnético (SCIFIT mode-
lo ISO1000, Oklahoma, Estados Unidos). Na 
chegada ao laboratório, o peso corporal era 
aferido utilizando-se uma balança digital com 
acurácia de 100 g (Soehnle, modelo 7820.21, 
Asimed S.A., Barcelona, Espanha) e a altura 
dos avaliados era mensurada. Em seguida, os 
avaliados realizaram um aquecimento de 3 
minutos com carga de 50 W. Ao final do 
terceiro minuto a carga inicial do teste foi 
determinada subjetivamente pelo avaliado 
como a carga considerada “leve” de acordo com 
o Índice de Percepção de Esforço (IPE) (Borg, 
1982). A carga era, então, aumentada em 30 W 
a cada 1 minuto até a exaustão. As medições 
das taxas de trocas respiratórias foram 
realizadas durante todo o teste por um 
analisador de gases metabólicos (MedGraphics 
VO2000

Cada avaliado realizou quatro testes 
experimentais que consistiam em um exercício 
em cicloergômetro com duração de 90 minutos 
a uma intensidade de 55-60% do VO

, Minnesota, Estados Unidos), a fre-
quência cardíaca (FC) era monitorada utili-
zando-se um frequencímetro (M31, Polar, 
Kempele, Finland) e o IPE era obtido a cada 2 

minutos. Ao final do teste o lactato era deter-
minado utilizando-se uma gota de sangue 
obtida por punção capilar e um analisador 
portátil de lactato (Accutrend, Roche®, 
Mannheim, Alemanha). 

2max, 
enquanto ingeriam 0.7 g carboidrato.kg-1.hora-1 
(50.4 ± 6.1 g.hora-1

Os suplementos de carboidrato possuíam 
composição nutricional diferente (Tabela 1) 
devido à presença de proteína no gel e de 
proteína, gordura e fibra na barra. Na seleção 
dos suplementos, buscaram-se aqueles que 
possuíssem composição de macronutrientes e 
minerais mais semelhantes dentre os exis-
tentes no mercado, sendo que a barra selecio-
nada possuía uma pequena quantidade de fibra 
na sua composição e tinha a menor quantidade 
de gordura dentre as barras existentes, para 
reduzir a influência deste nutriente sobre a 
taxa de esvaziamento gástrico. 

) na forma de bebida, gel 
ou barra ou ingeriam água pura. Imedia-
tamente após os 90 minutos de exercício, os 
avaliados executaram um sprint de 6 km com a 
mesma carga que realizaram todo o teste. O 
desenho experimental foi do tipo crossover 
randomizado, sendo os testes separados por 
pelo menos 2 dias. 

 
Tabela 1 
Composição nutricional dos suplementos 

 
Bebida (22.2 g pó para diluir) 
Gatorade® em pó (PepsiCo) 

Gel (30 g) 
VO2

Barra Energética (25 g) 
+Energy Gel® 

(Integralmédica) 
Banana, aveia e mel 

Trio® (Trio) 

Energia (kcal) 76 80 88 

Carboidrato (g) 19 19 19 

Proteína (g) 0 1 1.2 

Gordura (g) 0 0 .8 

Fibra (g) 0 0 .6 

Sódio (mg) 143 58 65 

Potássio (mg) 38 13 0 

Cloreto (mg) 133 3 0 
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Os participantes foram orientados a evita-
rem exercícios extenuantes no dia anterior a 
cada teste e a manterem o mesmo tipo de dieta 
e programa de treinamento ao longo do estudo. 
A dieta dos participantes foi monitorada atra-
vés de recordatório 24 horas coletado por uma 
nutricionista antes de cada teste. 

Cada avaliado chegou ao laboratório ao 
mesmo tempo pela manhã (entre 6 e 9 h) após 
jejum de 10 a 12 h. Todos os ensaios experi-
mentais ocorreram no mesmo horário do dia a 
fim de evitar variações circadianas. Assim que 
chegavam ao laboratório, os avaliados recebiam 
um café da manhã contendo 1 g carboidrato 
por kg-1

Uma hora após a ingestão do café da manhã 
os avaliados, ainda em repouso, tiveram a 
pressão arterial aferida e colocaram um fre-
quencímetro para registro da frequência car-
díaca de repouso e durante o exercício. Em 
seguida, um enfermeiro inseria um cateter 
jelco intravenoso n

 peso (443.5 ± 51.6 kcal, 71.5 ± 8.3 g 
carboidrato, 13.3 ± 1.6 g proteína, 11.6 ± 1.3 
g de gordura e 2.3 ± 0.3 g fibra), composto de 
pão de forma branco, queijo mussarela, maçã e 
suco de uva.  

o 22 em uma veia do ante-
braço e afixava uma torneira de 3 vias, a qual 
era salinizada com solução fisiológica a 0.9% 
após cada coleta de sangue, a fim de evitar a 
coagulação do sangue e manter o acesso veno-
so, permitindo a realização das demais coletas 
durante o exercício. Em seguida, os avaliados 
iniciaram os 90 minutos de exercício em ciclo-
ergômetro a uma intensidade de 55-60% do 
VO2max. No início do exercício, a cada 30 
minutos durante o exercício e ao final do sprint, 
uma amostra de sangue era coletada. Nos 
mesmos intervalos de 30 minutos durante o 
exercício, eram realizadas medições das taxas 
de trocas respiratórias pelo analisador de gases 
por um período de 5 minutos cada medição. 
Estas medições também foram realizadas du-
rante todo o sprint. Foram determinados o 
consumo de oxigênio (VO2), a produção de gás 
carbônico (VCO2) e o quociente respiratório 
(RQ). A partir dos valores de VO2 e VCO2 
(L.min-1), as taxas de oxidação de carboidrato e 

gordura (g.min-1) foram calculadas utilizando-
se equações estequiométricas (Jeukendrup & 
Wallis, 2005), com a suposição de que a oxida-
ção de proteína durante o exercício é insigni-
ficante. Foram empregadas as seguintes equa-
ções: oxidação de carboidrato = 4.21 VCO2 – 
2.962 VO2; oxidação de gordura = 1.695 VO2 – 
1.701 VCO2

No início do exercício, a cada 20 minutos 
durante o exercício e ao final do sprint, os 
avaliados ingeriam um dos três tipos de 
suplementos com água (pó para bebida diluído 
em água, gel + água ou barra + água) ou água 
pura. A ingestão de água foi a mesma para 
todos os tratamentos (3 mL.kg

. 

-1 de peso 
corporal a cada 20 minutos ou 1295 ± 157.7 
mL no total), assim como a ingestão de carbo-
idrato (75.5 ± 9.2 g). No mesmo intervalo de 
tempo a frequência cardíaca foi registrada e a 
pressão arterial aferida. Todos os testes 
experimentais foram realizados em condições 
ambientais de temperatura e umidade relativa 
do ar (UR) semelhantes (22.6 ±  .8oC e 72.3 ± 
5.5 UR para o tratamento com água; 22.5 ± 
1.1oC e 73.3 ± 5.4 UR para o tratamento com 
bebida; 22.2 ± 1.2oC e 73.0 ± 5.3 UR para o 
tratamento com gel e 22.3 ±  .8o

As amostras de sangue, de apenas 1 mL, 
eram coletadas em seringas e transferidas 
imediatamente para eppendorfs, de onde eram 
retirados 100 µL de sangue por meio de uma 
pipeta automática. Em seguida, esta amostra 
de sangue total era injetada em um cartucho 
descartável de uso único e analisada por 
equipamento portátil de análise sanguínea à 
beira do leito (i-STAT, Abbott®, Illinois, 
Estados Unidos) para determinação de glicose. 
Neste cartucho, a glicose é medida por 
amperimetria. A oxidação da glicose, catalisada 
pela enzima glicose oxidase, produz peróxido 
de hidrogênio que é oxidado em um eletrodo 
para produzir uma corrente elétrica proporcio-
nal à concentração de glicose. O lactato era 
determinado utilizando-se uma gota de sangue 
e um analisador portátil de lactato (Accutrend, 
Roche®, Mannheim, Alemanha). 

C e 72.9 ± 6.3 
UR para o tratamento com barra). 
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Análise Estatística 
Os dados são apresentados como média ± 

desvio-padrão. Antes de usar procedimentos 
estatísticos paramétricos, Kolmogorov-Smirnov 
e Levene’s Test foram utilizados para verificar 
as suposições normalidade e homogeneidade 
de variância, respetivamente. Para comparação 
entre os diferentes tratamentos, empregou-se 
na análise estatística o teste de Anova One 
Way com posterior aplicação post-hoc de 
Tukey HSD. Para verificação da interação entre 
os diferentes tratamentos × momentos utili-
zou-se o teste de Anova Two Way para medi-
das repetidas, com posterior aplicação post-hoc 
de Tukey HSD. Considerou-se o valor de p < 
.05 para nível de significância. As análises 
estatísticas foram realizadas no software SPSS 
15 for Windows (Chicago, Illinois, Estados 
Unidos). 

 
RESULTADOS 

Respostas fisiológicas aos testes 
experimentais 

O VO2, %VO2max, RQ, oxidação de carboi-
drato e de gordura durante os 90 minutos de 
exercício e durante o sprint estão representados 
na Tabela 2. A taxa de VO2, %VO2max, RQ e 
oxidação de carboidrato se mantiveram está-
veis ao longo dos 90 minutos de exercício, au-
mentando significantemente (p< .001) durante 

o sprint, enquanto a oxidação de gordura 
reduziu a níveis insignificantes. Não houve 
diferença nestes parâmetros 

As respostas cardiovasculares estão repre-
sentadas na tabela 3. A FC e pressão arterial 
sistólica (PAS) foram significantemente maio-
res (p < .001) durante os 90 minutos de exer-
cício a 55-60% do VO

entre os trata-
mentos tanto durante o exercício quanto no 
sprint. 

2max e durante o sprint 
quando comparadas ao repouso para todos os 
tratamentos. A FC e a PAS se mantiveram 
estáveis ao longo dos 90 minutos de exercício e 
aumentaram significantemente (p < .001) du-
rante o sprint para todos os tratamentos. Não 
foram observadas diferenças na FC e na PAS 
entre os tratamentos tanto no repouso, quanto 
nos 90 minutos de exercício e no sprint. A 
pressão arterial diastólica (PAD) se manteve 
estável ao longo do exercício a 55-60% do 
VO2max

 

, não se diferenciando do repouso, e 
aumentou significantemente (p< .001) durante 
o sprint, para todos os tratamentos. Não foi 
observada diferença na PAD entre os trata-
mentos tanto no repouso, quanto nos 90 
minutos de exercício e no sprint. 

Metabólitos plasmáticos 
As concentrações plasmáticas de glicose e 

lactato no repouso, durante o exercício a 55-
 
 
Tabela 2 
Consumo de oxigênio (VO2), percentual do consumo máximo de oxigênio (%VO2max), quociente respiratório (RQ), 
oxidação de carboidrato (CHOoxid) e oxidação de gordura (Gordoxid) durante o exercício e o sprint 

 Condição 
VO

(L.min
2 

-1 %VO
) 

RQ 2max 
CHOoxid 
(g.min-1

Gord
) 

oxid 
(g.min-1) 

Água exercício 2.22 ±  .24 57.66 ± 4.28 0.95 ±  .04 2.25 ±  .37 .20 ±  .17 

 sprint 2.73 ±  .54* 70.23 ± 9.35* 1.11 ±  .14* 4.58 ± 1.66* Insignif. 

Bebida exercício 2.26 ±  .29 59.20 ± 7.90 0.96 ±  .01 2.41 ±  .31 .15 ±  .07 

 sprint 2.75 ±  .22* 71.29 ± 7.23* 1.16 ±  .06* 5.33 ± 1.02* Insignif. 

Gel exercício 2.24 ±  .23 58.31 ± 3.16 0.96 ±  .02 2.41 ±  .22 .15 ±  .09 

 sprint 2.78 ±  .38* 71.38 ± 6.46* 1.16 ±  .11* 5.29 ± 1.31* Insignif. 

Barra exercício 2.22 ±  .31 57.12 ± 6.19 0.95 ±  .03 2.28 ±  .28 .18 ±  .13 

 sprint 2.90 ±  .47* 74.46 ± 7.00* 1.14 ±  .09* 5.30 ± 1.54* Insignif. 

Nota: *Diferença significativa em relação ao exercício (p < .001); Insignif. = quantidades insignificantes de oxidação de 
gordura. 
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Tabela 3 
Respostas cardiovasculares no repouso, durante o exercício e o sprint 

 Condição Água Bebida Gel Barra 

PAS repouso 114.17 ± 11.65 113.33 ± 10.73 115.00 ± 7.98 113.33 ± 7.78 

 exercício 149.79 ± 15.98* 155.52 ± 13.60* 15.708 ± 1573* 152.50 ± 12.88* 

 sprint 198.33 ± 19.92 200.00 ± 17.06§ 201.67 ± 14.03§ 197.50 ± 19.13§ § 

PAD repouso 70.00 ± 11.28 67.50 ± 10.34 68.33 ± 11.93 65.83 ± 9.00 

 exercício 71.77 ± 9.48 71.67 ± 5.18 73.54 ± 6.35 73.23 ± 7.16 

 sprint 90.83 ± 13.11 93.33 ± 19.23§ 95.00 ± 13.14§ 90.83 ± 16.21§ § 

FC 
(batimentos/min) 

repouso 62.17 ± 8.83 65.17 ± 7.23 63.08 ± 8.71 62.33 ± 8.40 

exercício 140.24 ± 12.96* 142.41 ± 9.41* 140.64 ± 9.15* 139.19 ± 10.83* 

 sprint 168.30 ± 12.66 171.69 ± 9.29§ 168.60 ± 9.79§ 171.47 ± 12.90§ § 

Nota: *Diferença significativa em relação ao repouso e ao sprint (p < .001); § Diferença significativa em relação ao repouso e 
ao exercício (p < .001); Valores em média ± desvio-padrão; PAS = pressão arterial sistólica; PAD = pressão arterial 
diastólica; FC = frequência cardíaca. 

 
 
Tabela 4 
Concentrações plasmáticas de glicose e lactato com a ingestão de água, bebida, gel e barra no repouso, durante o exercício a 
após o sprint 

 Condição Água Bebida Gel Barra 

Glicose (mg/dL)  repouso 80.83 ± 15.06 83.64 ± 10.09 85.08 ± 11.77 81.33 ± 23.07 

 30 min 85.42 ± 8.46 96.08 ± 11.41* 97.00 ± 14.05* 92.83 ± 12.73* 

 60 min 83.91 ± 8.90 96.67 ± 7.18* 98.42 ± 8.35* 94.67 ± 7.69* 

 90 min 80.55 ± 8.27 92.08 ± 10.00* 95.25 ± 6.08* 91.58 ± 10.23* 

 após sprint 87.45 ± 12.44 96.00 ± 16.62*§ 96.45 ± 15.25*§ 97.17 ± 11.81*§ § 

Lactato (mmol/L) repouso 2.29 ±  .33 2.43 ±  .63 2.25 ±  .49 2.43 ±  .61 

 30 min 2.60 ± 1.47 2.53 ± 1.58 2.30 ±  .85 2.54 ± 1.16 

 60 min 2.08 ± 1.01 2.03 ±  .85 2.00 ±  .82 1.97 ±  .74 

 90 min 2.28 ±  .82 1.98 ±  .65 1.78 ±  .68 1.80 ±  .56 

 após sprint 5.79 ± 2.03† 6.05 ± 2.29† 6.01 ± 1.75† 6.63 ± 2.00† 

Nota: *Diferença significativa em relação ao tratamento com água (p < .001); § Diferença significativa em relação ao repouso 
(p < .001); †Diferença significativa em relação ao repouso e aos tempos 30, 60 e 90 min de exercício (p < .001); Valores em 
média ± desvio-padrão 

 
 
60% do VO2max

As concentrações plasmáticas de repouso 
para glicose e lactato foram semelhantes entre 
todos os tratamentos. Ao longo do exercício, as 
concentrações plasmáticas de glicose no 
tratamento com água se mantiveram estáveis e 
acima dos valores de repouso, com exceção do 
tempo 90 minutos. As concentrações plasmá-
ticas de glicose foram significantemente maio-
res (p < .001) para todos os suplementos de 
carboidrato quando comparados com água em 

todos os momentos do exercício e após o 
sprint, não havendo diferenças entre os suple-
mentos de carboidrato. Em todos os tratamen-
tos, observou-se que as concentrações de 
glicose foram significantemente maiores (p = 
.022) após o sprint quando comparadas ao 
repouso. 

 e após o sprint estão represen-
tadas na Tabela 4. 

As concentrações plasmáticas de lactato não 
mudaram significantemente durante os 90 
minutos de exercício. Houve um aumento sig-
nificante (p < .001) destas concentrações após 
o sprint para todos os tratamentos. Não foram 
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observadas diferenças nas concentrações plas-
máticas de lactato entre os tratamentos. 

 
Avaliação do desempenho 

O tempo gasto para realizar o sprint de 6 km 
foi maior para a água pura comparada a todos 
os suplementos de carboidrato (743.42 ± 
93.41 segundos para água; 711.95 ± 57.29 se-
gundos para bebida; 710.24 ± 59.92 segundos 
para gel e 702.26 ± 60.61 segundos para 
barra), apesar desta diferença não ter sido 
estatisticamente significante (p = .065). 

 
DISCUSSÃO 

O presente estudo demonstrou que a 
oxidação de carboidrato e gordura durante 
exercício de intensidade moderada é igual-
mente eficiente quando o suplemento de 
carboidrato é ingerido na forma de bebida, gel 
ou barra. Sugere-se, portanto, que a forma do 
suplemento não influenciou as taxas de esva-
ziamento gástrico. Isto pode ser devido ao 
baixo conteúdo de proteína no gel e de proteí-
na, gordura e fibra na barra e, também, à inges-
tão de água simultaneamente à ingestão de 
carboidrato que pode ter auxiliado na maior 
passagem de carboidrato para o intestino. 

Não foram observadas diferenças entre os 
tratamentos (p > .05) para os valores de VO2, 
%VO2max e RQ e para as taxas de oxidação de 
carboidrato e gordura, tanto durante os 90 
minutos de exercício quanto no sprint. Camp-
bell et al. (2008) encontraram resultados 
semelhantes durante um exercício em cicloer-
gômetro a 75% do VO2max com duração de 80 
minutos. Os autores compararam o efeito de 
três diferentes formas de suplementos de 
carboidrato (bebida, gel e goma) com água 
pura, e também não observaram diferença para 
VO2, %VO2max

Entretanto, Campbell et al. (2008) obser-
varam que durante o sprint de 10 km, realizado 
imediatamente após o exercício, VO

, RQ, oxidação de carboidrato e 
gordura durante os 80 minutos de exercício. As 
semelhantes oxidações de carboidrato nos 
tratamentos com suplementos de carboidrato 
comparados aos tratamentos com água pura 
sugerem que a ingestão de carboidrato durante 
o exercício pode ter reduzido a oxidação endó-
gena de carboidrato, assim como observado por 

outros autores (Jeukendrup, Saris, Brouns, 
Halliday, & Wagenmakers, 1996). 

2, 
%VO2max

Uma evidência da preservação do glicogênio 
hepático no tratamento com a água é a 
manutenção dos níveis de glicose plasmática 
acima dos valores de repouso em quase todos 
os momentos do exercício, sendo estes níveis 
significantemente maiores (p < .05) após o 
sprint comparados aos de repouso. Quando não 
há ingestão de carboidrato, o fígado é a 
principal fonte de glicose plasmática (Jeuken-
drup et al., 1999). 

, RQ e oxidação de carboidrato foram 
signifi-cantemente maiores (p < .05) nos 
tratamentos com os suplementos de 
carboidrato, compa-rados com a água, 
enquanto a oxidação de gordura foi 
significantemente menor (p < .05) nestes 
tratamentos. Estas divergências podem ter 
ocorrido devido à maior intensidade do 
exercício no estudo de Campbell et al. (2008) e 
à maior distância percorrida durante o sprint, o 
que pode ter resultado, no tratamento com a 
água, em um maior esgotamento das fontes 
endógenas de carboidrato, como o glicogênio 
muscular e hepático. No presente estudo, estas 
fontes podem ter sido mais preservadas, 
durante o tratamento com água, para serem 
oxidadas durante o exercício e o sprint na 
mesma proporção em que ocorreu a oxidação 
exógena + endógena nos tratamentos com 
suplementos de carboidrato. Assim, uma limi-
tação do presente estudo foi a inviabilidade da 
biópsia muscular, o que poderia esclarecer a 
forma de mobilização do glicogênio muscular. 

Pfeiffer et al. (2010a, 2010b) compararam a 
oxidação total de carboidrato e gordura e a 
oxidação de carboidrato endógena e exógena 
durante exercício de 180 minutos em cicloer-
gômetro a 58% do VO2max sob efeito da inges-
tão de suplementos de carboidrato nas formas 
barra versus bebida (Pfeiffer et al., 2010b) e 
durante o mesmo protocolo de exercício com 
suplementos de carboidrato nas formas gel 
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versus bebida (Pfeiffer et al., 2010a). Em ambos 
os estudos os autores encontraram taxas de 
oxidação de carboidrato significantemente mai-
ores (p < .05) e taxas de oxidação de gordura 
significantemente menores (p < .05) nos trata-
mentos com suplementos de carboidrato com-
parados com a água. Nestes estudos, diferente-
mente do presente estudo, os avaliados inicia-
ram o exercício em jejum, condição não usual 
para atletas em situações anteriores aos treinos 
ou competições. No presente estudo, os avalia-
dos ingeriram uma refeição contendo 1 g car-
boidrato.kg-1

Nos estudos de Pfeiffer et al. (Pfeiffer et al., 
2010a, 2010b) os avaliados ingeriram uma 
quantidade maior de carboidrato durante o 
exercício (1.55 g.min

 peso 1 hora antes de cada teste, a 
fim de garantir estoques adequados de glico-
gênio muscular e hepático e simular condições 
de alimentação pré-treino ou pré-competição. 

-1 nos tratamentos do 
estudo com barra versus bebida e 1.8 g.min-1 
nos tratamentos do estudo com gel versus 
bebida) do que no presente estudo (0.84 g.min-

1), o que pode ter gerado maiores taxas de 
oxidação de carboidrato nos tratamentos com 
suplementos de carboidrato, o que não ocorreu 
no presente estudo. O protocolo de reposição 
de carboidrato do presente estudo foi selecio-
nado de acordo com as recomendações mais 
recentes da American Dietetic Association, Dietiti-
ans of Canada e American College of Sports Medicine 
(Rodriguez, DiMarco, & Langley, 2009) que 
sugerem ingestão de .7 g carboidrato-1.kg.hora-1 
(aproximadamente 30 a 60 g carboidrato.h-1

Os resultados mostraram que todas as for-
mas de suplementos de carboidrato (bebida, 
gel e barra) foram igualmente eficientes em 
manter os níveis de glicose plasmática durante 
o exercício. Diversos estudos demonstraram a 
manutenção dos níveis de glicose plasmática 
com a ingestão de suplementos de carboidrato 
durante o exercício (Campbell et al., 2008; 
Patterson & Gray, 2007; Pfeiffer et al., 2010a, 
2010b), mas nenhum deles comparou bebida, 
gel e barra, fornecendo dados limitados sobre a 
influência da forma física do suplemento de 

carboidrato. Campbell et al. (2008), entretan-
to, compararam o efeito de três diferentes 
formas de suplementos de carboidrato (bebida, 
gel e goma) no desempenho durante 80 minu-
tos de exercício em cicloergômetro a 75% do 
VO

) 
para exercícios de longa duração. 

2max seguido por um sprint de 10 km. Os 
suplementos eram isocalóricos e foram admi-
nistrados a uma taxa de  0.6 g carboidra-to.kg-1 

.hora-1

Com relação ao tempo gasto para realizar o 
sprint, no tratamento com água o tempo foi 
31.47 segundos maior que com bebida, 33.18 
segundos maior que com gel e 41.16 segundos 
maior que com barra. Esta diferença de tempo 
poderia ser decisiva no resultado de uma com-
petição, porém, não foi estatisticamente signi-
ficante (p = .065). Os níveis de lactato sanguí-
neo foram semelhantes entre os tratamentos (p 
> .05) após o sprint sugerindo que os partici-
pantes o executaram na mesma intensidade. 
Em diversos estudos, constatou-se que a inges-
tão de carboidrato aumenta o desempenho 
durante exercícios prolongados (Anantaraman, 
Carmines, Gaesser, & Weltman, 1995; Ball, 
Headley, Vanderburgh, & Smith, 1995; Camp-
bell et al., 2008; Currell & Jeukendrup, 2008; 
Jeukendrup, 2004). 

. Assim como no presente estudo, eles 
também constataram que todas as formas 
físicas de suplementos avaliadas foram igual-
mente eficientes em manter os níveis sanguí-
neos de glicose durante o exercício, e que estes 
níveis foram superiores ao tratamento com 
água pura. 

Anantaraman et al. (1995) mostraram que 
durante 60 minutos de exercício que se iniciou 
a 90% do VO2max e foi executado até a exaus-
tão, quando comparada com o placebo (138 
W), a potência foi significantemente maior 
com a ingestão de glicose imediatamente antes 
do exercício (30 g) e com a ingestão de glicose 
antes e durante o exercício (120 g) [164 W em 
ambas as situações]. Ball et al. (1995) cons-
tataram que o desempenho no teste anaeróbico 
de Wingate realizado após 50 minutos de 
exercício em cicloergômetro a 80% do VO2max 
com ingestão de carboidrato (0.9 g.min-1) foi 
significantemente maior do que com ingestão 
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de placebo (potência média de 700 vs 655 W). 
Campbell et al. (2008) também constataram 
que os avaliados executaram um sprint de 10 
km, imediatamente após 80 minutos de exer-
cício a 75% do VO2max, com menor tempo 
quando ingeriram suplementos de carboidrato 
(0.6 g.kg peso-1.hora-1

Pode-se observar que na maior parte dos 
estudos os avaliados executaram exercícios de 
maior intensidade ou com maior duração que o 
exercício executado no presente estudo. Estas 
diferenças entre o presente estudo e os demais 
podem ter sido responsáveis pelo alcance de 
maior desempenho nos tratamentos com 
carboidrato, quando comparados com a água, 
observados por outros autores e não por estes. 
Além disso, em alguns estudos, os indivíduos 
estavam em jejum ao iniciarem o exercício. 
Nas situações em que não há consumo de 
refeições pré-exercício, a ingestão de carboi-
drato durante o exercício se torna ainda mais 
importante. O consumo destas refeições pode 
aumentar os estoques de glicogênio muscular 
antes do exercício e, desta forma, melhorar o 
desempenho (Rodriguez et al., 2009). 

) do que quando ingeri-
ram água pura. 

Considerando o grupo populacional avalia-
do e as condições de exercícios propostas no 
presente estudo, é possível concluir que os 
suplementos de carboidrato em diferentes 
formas físicas, ingeridos na mesma taxa e com 
conteúdo similar de carboidrato, geram respos-
tas semelhantes no metabolismo, na oxidação 
de substratos e no desempenho durante exer-
cício de longa duração e intensidade moderada. 
Portanto, suplementos de carboidratos nas 
formas de gel e barra são tão eficazes quanto as 
bebidas, fornecendo aos atletas mais opções de 
ingestão de carboidrato durante o exercício. 
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