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Desjejum e Glicemia
Ingestão Pré-Exercício de um “Café da Manhã”: Efeito na Glicemia Sanguínea

Durante um Exercício de Baixa Intensidade

COCADE, P. G.; MARINS, N. M.O.; BRASIL, T. A.; MARINS, J. C. B. Ingestão 
Pré-Exercício de um “Café da Manhã”: Efeito na Glicemia Sanguínea Durante 
um Exercício de Baixa Intensidade. Fitness & Performance Journal, v. 4, n. 5, 
p. 261 - 273, 2005

Resumo - O objetivo deste estudo foi monitorar, antes e 
durante um exercício de baixa intensidade, a resposta da 
glicemia sanguínea (GS) decorrente de três procedimentos 
nutricionais de “café da manhã” (CM) prévios à atividade. 
A amostra avaliada foi composta por 15 indivíduos do sexo 
masculino com idade de 22,2 (+ 2,27) anos e VO2máx médio 
de 46,24 (+ 5,99 ml) (kg.min)-1. Os avaliados foram subme-
tidos a três provas cicloergométricas, com 1 hora de duração 
a uma intensidade de 50-60% da freqüência cardíaca máxi-
ma. O CM1 correspondeu ao consumo de alimentos sólidos 
e líquidos, totalizando 340 kcal; o CM2 correspondeu ao 
consumo de 300ml de Gatorade ®, totalizando 75 kcal; e o 
CM3 correspondeu a jejum de 8-10 horas. A GS foi registrada 
por meio do aparelho Accucheck Advantage II (Roche)®, 60 
minutos antes do exercício (jejum), 30 minutos após o con-
sumo do CM1 e do CM2, no período imediatamente anterior 
ao exercício e, durante o exercício, em intervalos de 20, 40 
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e 60 minutos. O tratamento estatístico adotado foi o ANOVA 
One Way para medidas repetidas, associado ao teste de Tukey, 
com nível de confiança P<0,05. Foram identificadas diferenças 
significativas na intra-análise para CM1 e CM2, no intervalo de 
30 minutos pré-exercício com as demais parciais e no período 
imediatamente antes do exercício com os intervalos durante 
a atividade para o CM3. Não foi observada diferença na in-
teranálise durante o exercício para os três procedimentos de 
CM. Conclui-se que, durante atividades com até 60 minutos de 
duração a uma baixa intensidade, não se observam diferenças 
entre as ações de CM e jejum, porém o consumo de CM prévio 
(uma hora antes) influi na resposta glicêmica quanto ao efeito 
tempo no período que antecede a atividade.

Palavras-Chaves: Café da Manhã, Exercício de Baixa Inten-
sidade, Glicemia Sanguínea

(*) Considerando o tipo de trabalho realizado, este estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética para Experimentos em Humanos, atendendo às normativas legais sobre 
o assunto na legislação brasileira. Resolução nº196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde de 10/10/1996.

Palavras-chave: 
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ABSTRACT
Pre-Exercise Breakfast Ingestion: Blood Glucose Effect During 
a Low Intensity Exercise

The aim of this work was analyze the blood glucose (BG) response before and 
during a low intensity exercise from three nutritional procedures of breakfast (B) 
previous the exercise. The sample comprised 15 male subjects with average age of 
22.2 ± 2.27 years old and average VO2max 46.24 ± 5.99 ml(kg.min)-1. The subjects 
underwent three cycle-ergometer tests with duration of 1 hour and intensity of 
50-60% of maximum heart rate. B1 correspond to the ingestion of solid and liquid 
food with 340 kcal, B2 correspond to the ingestion of 300 ml of Gatorade® with 75 
kcal and B3 correspond to 8 – 10 hours in fasting conditions. The BG was assessed 
using the Accucheck Advantage II (Roche), 60 minutes prior to exercise (fasting), 
30 minutes after B1 and B2 ingestion, immediately prior to exercise and at 20, 40 
and 60 minutes during the exercise. The adopted statistics was ANOVA One Way 
to repeated measures followed by the post-hoc Tukey-test (p <0.05) which showed 
a statistically significant difference in the intra-analysis for B1 and B2 between 30 
minutes pre-exercise with all other measurements and between immediately prior to 
exercise measurement with all exercise measurements for B3. It was not observed 
any difference in the inter-analysis during the exercise for all B procedures. The 
conclusion is that during exercise performed until 60 minutes with low intensity there 
are no differences between B procedures and fast condition, however B ingestion 
1 hour prior to exercise influence the BG response in relation to time effect in the 
period before exercise.

Key-Words: Breakfast, Low Intensity Exercise, Blood Glucose

RESUMEN
Ingestión de Desayuno Pre–Ejercicio: Efectos Sobre la Glucemia 
Sanguínea Durante un Ejercicio de Baja Intensidad

El objetivo de este estudio fue acompañar la respuesta de la glucemia sanguínea (GS) 
antes y durante un ejercicio de baja intensidad, sobre la influencia de tres distintos 
procedimientos nutricionales de desayuno (D) antes del ejercicio. La muestra 
estuvo compuesta por 15 sujetos hombres con edad media de (22,2 + 2,27 anos) y 
VO2máx medio de (46,24 + 5,99 ml(kg.min)-1). Los evaluados fueron sometidos a 
tres pruebas cicloergométricas, con 1 hora de duración a una intensidad de 50-60% 
sobre la frecuencia cardíaca máxima. El D1, correspondió al consumo de alimentos 
sólidos y líquidos totalizando 340 Kcal. El D2 correspondió al consumo de 300 ml 
de Gatorade® totalizando 75 kcal y el D3 en condiciones de ayuno de 8-10 horas. 
Se obtuvo la GS por medio del aparato “Accucheck AdvantageII” (Roche®), 60 
minutos antes del ejercicio (ayunas), 30 minutos después de consumir el D1 y D2, 
además de inmediatamente antes del inicio del ejercicio, así como en las parciales 
de 20,40 y 60 minutos durante el ejercicio. El tratamiento estadístico descriptivo 
se adoptó ANOVA One Way para medidas repetidas asociado al teste de Tukey con 
nivel de confianza P < 0,05. Se identificó diferencia significativa en la intraanálises 
para D1 e D2 para la parcial de 30 minutos antes del inicio del ejercicio con las 
demás parciales y en el período inmediatamente antes del ejercicio con los intervalos 
durante la actividad para D3. No se observó diferencias significativas entre los tres 
tipos de desayuno durante el ejercicio. Se concluye que durante un ejercicio en ciclo 
con duración de hasta 60 minutos con baja intensidad no se observa diferencias 
entre las acciones de desayuno evaluadas y una condición de ayunas. Sin embargo 
el consumo de uno desayuno antes (una hora) influye en la respuesta glucemica a 
los 30 minutos que anteceden la actividad.

Palabras-Claves: : Desayuno, Ejercicio de Baja Intensidad, Glucemia Sanguínea

A prática da atividade física de maneira regular representa 
uma das principais ações destinadas a estabelecer bons níveis 
de qualidade de vida. O Colégio Americano de Medicina 
Esportiva (ACSM, 1998) estabeleceu como referência para 
esta qualidade de vida, quatro elementos básicos, sendo eles: 
a) baixo percentual de gordura corporal; b) bons níveis de 
VO2max; c) boa capacidade de força e resistência muscular; 
d) certos níveis de flexibilidade.

Um número cada vez maior de pessoas destina uma parte 
de seu tempo de lazer ao exercício físico. Considera-se que, 
por questões profissionais, sociais, familiares e climáticas, 
os horários preferidos para a prática de exercícios sejam os 
horários situados nos extremos do dia. 

Na parte da manhã, observa-se que o período preferido para 
a realização do treinamento físico é o que vai das 6h às 9h; 
já na parte da tarde, os horários prediletos concentram-se 
de 17h às 20h. Está claro que, fisiologicamente, as respos-
tas agudas durante o exercício, principalmente quanto ao 
aspecto bioenergético, devem sofrer alterações. A cronobio-
logia, ciência que estuda a variação dos ritmos biológicos, 
já identificou uma série de modificações ao longo do dia, 

com destaque para a freqüência cardíaca de repouso e a 
temperatura corporal.

Quando um exercício é realizado no final da tarde, o pra-
ticante, caso tenha realizado um procedimento nutricional 
adequado, já deverá ter feito pelo menos quatro refeições 
(café da manhã, lanche, almoço e lanche da tarde). Esta 
ação aporta energia, restabelecendo o glicogênio muscular 
e hepático, além de auxiliar na manutenção da glicemia. 
São ainda estimulados vários hormônios neste processo, 
com destaque para a insulina. Todos estes elementos em 
conjunto fazem com que dificilmente sejam registrados 
problemas de hipoglicemia quando o exercício é realizado 
na parte da tarde. 

Entretanto, quando o exercício é realizado na parte da manhã, 
o praticante tem como condição de normalidade um período 
de repouso (sono) de aproximadamente 8 - 10 horas, sem o 
consumo de qualquer nutriente neste período. Isto promove 
a redução dos estoques de glicogênio muscular e hepático 
(Mcardle et al., 2001). Como procedimento nutricional 
adequado recomenda-se o consumo de alimentos “café da 
manhã” de forma prévia ao exercício, como medida preven-

INTRODUÇÃO
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tiva a uma condição de hipoglicemia, além de fornecer um 
aporte de energia. 

 O consumo de um “café da manhã” poderá, entretanto, 
trazer alguns problemas, dependendo dos alimentos escolhi-
dos ou, mais especificamente, da quantidade calórica total 
consumida, da distribuição dos nutrientes e do tempo de 
antecedência de seu consumo. Entre os possíveis problemas, 
destaca-se a demora no esvaziamento gástrico ocasionada 
por uma elevada osmolaridade, o que pode produzir refluxo 
gástrico na hora do exercício (Mcardle et al., 2001 e 2000). 
Um segundo problema é a hipoglicemia de rebote, pois em 
decorrência de uma elevação rápida da glicemia, haverá 
estimulação da insulina e, conseqüentemente, a inibição do 
glucagon (Wilmore e Costill, 2001; Powers e Howley, 2000; 
Costill et al., 1977). Por último, em termos práticos, é extre-
mamente difícil para um indivíduo que costuma fazer seus 
exercícios às 6h, ter que acordar às 4h30min para preparar 
seu “café da manhã” e aguardar um período de 1 hora para 
iniciar sua atividade. 

Alguns estudos se dedicaram a investigar o consumo de 
alimentos antes da atividade física, observando as respos-
tas fisiológicas do organismo. Entretanto, boa parte desses 
estudos foi realizada em atletas, com níveis de capacidade 
aeróbica bem desenvolvidos, o que também modifica a res-
posta bioenergética e hormonal durante a atividade (Wright 
et al., 1991). Também foram aplicados modelos com um 
período superior a 4 horas de antecedência ao exercício, 
com alimentos não convencionais para uma população nor-
mal (Wright et al., 1991; Coyle et al., 1985; Jandrain et al., 
1984). Identifica-se também o oferecimento de produtos 
industrializados não existentes no Brasil, o que dificulta a 
reprodutibilidade do estudo. 

Tendo em vista o dilema em relação à orientação nutricional 
para praticantes de exercícios matinais, entre consumir um 
“café da manhã” para evitar um estado de hipogicemia, ou 
experimentar este quadro justamente pelo consumo do “café 
da manhã”, torna-se necessário um estudo para identificar 
as respostas metabólicas e físicas originadas por diferentes 
tipos de ação nutricional pré-exercício matinal.

OBJETIVO

Monitorar a resposta da glicemia sangüínea, antes e durante 
um exercício físico de baixa intensidade, decorrente de três 
procedimentos nutricionais de “café da manhã” consumidos 
antes da atividade física.

METODOLOGIA
Amostras

Os sujeitos que participaram desta investigação fazem parte 
de um grupo de 15 sujeitos assintomáticos que praticam 
atividade física regularmente sem perfil competitivo, com 
uma freqüência semanal mínima de três vezes. Nenhum dos 
sujeitos avaliados apresenta antecedentes de hipertensão, 

doenças cardíacas ou diabetes mellitus, além disso, nenhum 
deles é fumante ou consumidor de bebidas alcoólicas ou 
fármacos. 

Deste estudo participaram apenas sujeitos do sexo masculino, 
com uma faixa etária situada entre 18 e 30 anos (22,47 + 
2,1 anos) e com um VO2máx médio de 46,24 + 5,99 ml (kg.
min)-1, indicando um grupo com boa resistência aeróbica, 
segundo a classificação de Cooper (Marins e Giannichi, 
2003). O Quadro 1 apresenta a média, o desvio padrão, os 
valores máximo e mínimo obtidos na prova de esforço, assim 
como o perfil antropométrico.

QUADRO 1 
 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA (N=15)

Considerando que esta investigação seria desenvolvida de 
forma experimental, com obtenção de dados invasivos com 
seres humanos, foram adotadas todas as medidas de segu-
rança, protegendo assim a integridade física e psicológica 
dos avaliados. Tais medidas foram adotadas considerando 
as normativas do governo Brasileiro para estudos com seres 
humanos.

Desenvolvimento do Experimento

Todos os indivíduos que participaram do atual estudo foram 
submetidos a quatro testes protocolizados e diferenciados, 
no período máximo de 1 mês de avaliação, divididos em 
quatro etapas:

- 1ª Etapa (Dia 1º): Preenchimento do termo de con-
sentimento, avaliação antropométrica e determinação do 
VO2max através do teste em cicloergometria máximo de 
BalkeO lazer aparece como um refúgio nesta difícil pas-
sagem do primitivismo à cultura, ou do mundo infantil 
para o mundo adulto. Em outras;

- 2ª Etapa: Realização da prova de ciclismo com uma 
hora de duração, sem nenhum tipo de “café da manhã” 
ou outro alimento oferecido antecipadamente;

- 3ª Etapa: Realização da prova de ciclismo com uma 
hora de duração, com oferecimento do “café da manhã” 
de tipo 1, com uma antecedência de 1 hora do início do 
exercício;

- 4ª Etapa: Realização da prova de ciclismo com uma 
hora de duração, com oferecimento do “café da manhã” 
de tipo 2, com uma antecedência de 1 hora do início do 
exercício.
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Cabe destacar que, durante as três etapas, ao longo dos 
60 minutos, houve hidratação de forma programada, em 
intervalos de 15 minutos, e consumo de 3 ml/Kg de peso 
corporal, mantendo assim uma condição de hidratação 
constante. O Quadro 2 apresenta as ações experimentais 
que foram desenvolvidas no estudo.

QUADRO 2 

AÇÕES EXPERIMENTAIS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ESTUDO

Todas as avaliações foram realizadas no Laboratório de 
Performance Humana, localizado no Departamento de 
Educação Física da Universidade Federal de Viçosa, Minas 
Gerais – Brasil.

Em conformidade com os procedimentos metodológicos 
adotados por Coyle et al. (1986), Riebe et al. (1997), Sugi-
ura y Kobayashi (1998), e Marins (2000) utilizou-se uma 
seqüência de avaliação rotatória (cross-over) para cada 
cinco sujeitos avaliados, de maneira que cada avaliado 
iniciava a segunda etapa com o consumo de café da manhã 
distinto, com o objetivo de que os efeitos do treinamento 
não alterem os resultados da investigação, caracterizando 
assim um desenho experimental, denominado de quadrado 
latino (Bravo, 1996).

É importante destacar que o estudo impõe nos três procedi-
mentos de “café da manhã” um desenho intra-sujeitos, em 
que os mesmos indivíduos são considerados como sujeitos 
de controle e como experimentais. A seguir serão apresen-
tados com mais detalhes os procedimentos metodológicos 
empregados em cada etapa do estudo.

QUADRO 3
PRODUTOS SELECIONADOS PARA COMPOR O “CAFÉ DA MANHÃ”

QUADRO 4
COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS PRODUTOS SELECIONADOS 

PARA O “CAFÉ DA MANHÃ”

As composições dos tratamentos experimentais oferecidos 
no “café da manhã” são  totalmente distintas em termos de 
Kcal, bem como dos próprios elementos constituintes. A 
quantidade total de energia oferecida para o CM1 segue as 
orientações de Wilmore e Costill (2001), que indicam como 
ideal uma variação entre 200 e 500 Kcal. Robergs e Roberts 
(2002) comentam que refeições menores com aporte de 
até 100 gramas de carboidratos podem ser oferecidas sem 
comprometer o rendimento. Observa-se assim que o “café 
da manhã” proposto mantém esta recomendação.

O segundo tipo de “café da manhã” proposto, apesar de 
oferecer uma cota calórica menor, possui como principal 
vantagem a facilidade de esvaziamento gástrico e a prati-
cidade de seu consumo.

Procedimento para coleta de sangue
Com o objetivo de analisar a glicose sanguínea, o sangue 
dos avaliados foi coletado, tanto para CM1 quanto para 
CM2, 60 minutos antes de iniciar o teste (em jejum), 30 
minutos após o consumo do café da manhã, imediatamente 
antes de iniciar o trabalho físico e nas parciais de 20, 40 e 
60 minutos durante os exercícios. Na realização do teste em 
jejum, o sangue foi coletado apenas imediatamente antes 
do exercício e nas parciais de 20, 40 e 60 minutos durante 
a atividade.

A coleta das amostras de sangue foi realizada com higie-
nização prévia da polpa digital com algodão e álcool. Em 
seguida, com uma microlanceta esterilizada da Embramed®, 
realizava-se perfuração da polpa digital do avaliado. A 
gota de sangue que se formava era transferida diretamente 
para a fita glicêmica introduzida no aparelho Accucheck 
Advantage II®, que imediatamente realizava a leitura da 
glicose em mg/dl.
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Para analisar o lactato sanguíneo, o sangue foi coletado ape-
nas no período inicial e final do exercício, e os procedimentos 
de coleta das amostras sanguíneas foram semelhantes ao 
descrito acima; todavia, a análise foi realizada pelo aparelho 
Accucheck Lactate (Roche®).

Parâmetros controlados

Além dos parâmetros sanguíneos, também foram controlados 
neste estudo: Parâmetros Cardiovasculares (Pressão Arterial 
e Freqüência Cardíaca), Parâmetros Subjetivos (Índice de 
Percepção de Esforço, Sensação de Sede, Plenitude Gástrica, 
Náuseas, Conforto Térmico e Temperatura Ambiente), Parâ-
metros Complementares (Temperatura Interna, Temperatura 
Ambiente e Umidade Relativa do Ar).

Para a mensuração da Pressão Arterial (imediatamente antes 
do exercício, parciais de 20, 40 e 60 durante a atividade), 
utilizou-se um esfigmomanômetro e um estetoscópio da mar-
ca Wan Méd®. Já para o controle da freqüência cardíaca foi 
adotado um freqüencímetro da marca Polar®, modelo A1.

Quanto aos parâmetros subjetivos (controlados apenas nas 
parciais de 20, 40 e 60 minutos de exercício) foram adotadas 
escalas específicas para determinar cada tipo de sensação, 
como: Escala de Borg (1982), para determinar o Índice de 
Percepção de Esforço (IPE) do exercício realizado; Escala 
de Cunninghan et al. (1978), para avaliar a sensação térmica 
e conforto térmico do ambiente do indivíduo durante o teste; 
e a Escala de Murray et al. (1989b), que avalia a percepção 
subjetiva sobre o efeito da hidratação, ou seja, a sensação 
de sede, náuseas e plenitude gástrica durante o exercício, 
mediante consumo de 3ml/kg de peso corporal de água.

O parâmetro complementar Temperatura Interna foi mensu-
rado imediatamente antes do trabalho físico e nas parciais 
de 20, 40 e 60 minutos durante a atividade, por meio do 
Termômetro Digital de Ouvido por Infravermelho da Pro 
Check®. Já para mensurar a Temperatura Ambiente e a Umi-
dade Relativa do Ar (antes e após o exercício) utilizou-se 
um termômetro confeccionado pela Micronta®.

Parâmetros controlados

O programa estatístico adotado para a análise dos resultados 
do presente estudo foi o PRIMER, que utilizou o teste ANO-
VA One Way para identificar as diferenças entre os procedi-
mentos de café da manhã com o fator tempo antes e durante 
o exercício por meio de uma análise intra e intergrupo.

No caso de haver diferenças entre as medidas das variáveis 
estudadas, cujas distribuições foram significativamente 
alteradas pelas condições experimentais identificadas 
previamente na análise de variância, será aplicado o teste 
Tukey, para as medidas de natureza contínua, e o teste de 
“Kruskal-Wallis ANOVA by Ranks”, para os dados de na-
tureza subjetiva.

Em todos os tratamentos estatísticos empregados para as 
análises intragrupo e intergrupo, utilizou-se um nível de 
significância de P < 0,05 para considerar válida a hipótese 
estatística.

RESULTADOS

O Quadro 5 apresenta os valores da média, desvio-padrão, 
valores máximos e mínimos referentes à glicemia sanguí-
nea nos períodos de coleta de dados para as variáveis CM1, 
CM2 e jejum.

QUADRO 5
RESPOSTA DA GLICEMIA SANGUÍNEA (MG/DL) COM O CONSUMO 

DE TRÊS TIPOS DIFERENCIADOS DE CM

Analisando a ingestão do CM2 uma hora antes do exercício 
quanto à resposta da glicose sanguínea na intra-análise, 
detectou-se haver diferença significativa (P <0,05) entre a 
parcial de 30 minutos pré-exercício com o período de uma 
hora antecedente ao exercício e o período inicial, 20, 40 e 
60 minutos de atividade. O resultado da intra-análise (CM2) 
novamente identificou a existência de diferença significa-
tiva entre o início do exercício (repouso) com a parcial 20 
minutos de atividade.

O tratamento estatístico também indicou haver diferença 
significativa (p<0,05) no efeito temporal (intragrupo) para 
o CM1 entre as parciais de 60 minutos pré-exercício e nos 
intervalos de 20, 40 e 60 minutos durante o trabalho físico, 
com o período de 30 minutos antecedente ao exercício. Iden-
tificou-se na intra-análise do CM1, a existência de diferença 
significativa entre o início do exercício (repouso) com as 
parciais de 20, 40 e 60 minutos de atividade.

Os resultados estatísticos (intra-análise) em jejum demons-
traram haver diferença significativa entre o período inicial 
do exercício (repouso) com os demais intervalos de coleta 
(20, 40 e 60 minutos) durante a atividade. 

Não houve diferença significativa entre os três procedimen-
tos de café da manhã (interanálise) nas parciais de 60 e 30 
minutos pré-exercício e nos períodos de 20, 40 e 60 minutos 
durante o trabalho físico para p <0,05. No entanto, quando 
a glicemia sanguínea foi analisada no período inicial do 
exercício, observou-se diferença significativa entre o CM1 
e CM2. 

Outro parâmetro sanguíneo controlado neste estudo foi o 
lactato sanguíneo, além disso, alguns parâmetros comple-
mentares também foram analisados no período pré e pós-
exercício, tais como: peso corporal e temperatura interna. 

Diferença significativa (p<0,05); * : CM1 e CM2 intraanálise -30 vs –60, repouso, 20 
min, 40min e 60 min; ◊ : CM1 intraanálise: repouso vs 20 min, 40 min e 60 min; □ : CM2 
intraanálise repouso vs 20 min; ° : Jejum intraanálise repouso vs 20 min, 40 min e 60 
min; ٠: CM1 e CM2 interanálise: repouso vs repouso; P = Resultado da intraanálise

Tratamento estatístico
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Nos Quadros 6, 7 e 8 estão apresentados os valores da média, 
desvio padrão, valor máximo e mínimo das variáveis citadas 
acima.

O parâmetro sanguíneo Lactato apresentou-se com diferença 
significativa (P < 0,05) nas condições de jejum na análise 
intragrupo, porém não foi detectada diferença significativa 
com o consumo de CM1 e CM2. Já na interanálise houve 
diferença significativa apenas entre o consumo do CM1 e a 
realização do exercício no estado de jejum.

Os parâmetros complementares Peso Corporal e Ttemperatu-

ra Interna apresentaram-se sem diferença significativa tanto 
na análise intragrupo quanto na intergrupo para todos os três 
procedimentos de café da manhã adotados.

O Quadro 9 apresenta a média, o desvio padrão e os valores 
máximo e mínimo dos parâmetros cardiovasculares analisa-
dos: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica e 
Freqüência Cardíaca.

O tratamento estatístico indicou haver diferença significa-
tiva (p<0,05) na análise intragrupo para a variável Pressão 
Arterial Sistólica e Freqüência Cardíaca entre o período 
imediatamente anterior ao exercício e as parciais de 20, 40 
e 60 minutos durante o exercício para os três tipos de café 
da manhã adotados. Porém, foi constatado que não houve 
diferença significativa (P <0,05) na intra-análise para a va-
riável Pressão Arterial Diastólica.

Na análise intergrupo não foram identificadas diferenças 
significativas para as variáveis Pressão Arterial Sistólica, 
Pressão Arterial Diastólica e Freqüência Cardíaca nos três 
procedimentos de café da manhã.

Os valores da média, desvio padrão, máximo e mínimo dos 
parâmetros subjetivos estão apresentados no Quadro 10.

O tratamento estatístico identificou não haver diferença 
significativa na análise intragrupo para o parâmetro sub-
jetivo Índice de Percepção de Esforço, tanto para o CM1  
quanto para o jejum, porém constatou-se que houve dife-
rença significativa (P <0,05) para o CM2 na parcial de 20 e 
60 minutos durante o exercício. Na análise intergrupo, não 

QUADRO 6
RESPOSTA DO LACTATO SANGUÍNEO (MMOL/L) AO CONSUMO 

DE TRÊS TIPOS DIFERENCIADOS DE CM

QUADRO 7
RESPOSTA DO PESO CORPORAL (KG) PRÉ E PÓS EXERCÍCIO AO 

CONSUMO DE TRÊS TIPOS DIFERENCIADOS DE CM

QUADRO 8
RESPOSTA DA TEMPERATURA INTERNA (OC) AO CONSUMO DE 

TRÊS TIPOS DIFERENCIADOS DE CM

QUADRO 9
RESPOSTA DOS PARÂMETROS CARDIOVASCULARES AO

CONSUMO DE TRÊS TIPOS DIFERENCIADOS DE CM
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foi identificada diferença significativa (P <0,05) nos três 
procedimentos adotados para a variável IPE.

Para os demais parâmetros subjetivos (Sensação de Sede, 
Plenitude Gástrica, Náuseas, Conforto e Térmica) foi cons-
tatada ausência de significância (P <0,05), tanto na análise 
intragrupo quanto na intergrupo para os três tipos de café 
da manhã.

DISCUSSÃO

Parâmetros sanguíneos

Os parâmetros sanguíneos controlados neste estudo foram 
Glicose e Lactato, que serão aqui discutidos a partir dos 
resultados obtidos nos períodos de coleta.

A glicose sanguínea, quando analisada intragrupo, tanto 
com o consumo do CM1 quanto do CM2, registrou aumento 
significativo no período de 30 minutos após a ingestão de 
ambos, apresentando uma queda já no início do exercício 
e nos demais intervalos de 20 minutos durante a atividade 
(Figura 1). É possível que esse aumento da glicemia san-
guínea tenha sido provocado pelo consumo do carboidrato 
presente no CM1 e no CM2; a queda observada em seguida 
provavelmente foi desencadeada pela ação da insulina, es-
timulada a partir de 110 mg/dl (Guyton, 1992).

Febbraio et al. (1996) realizaram uma comparação entre 
o consumo de carboidrato de alto índice glicêmico, baixo 
índice glicêmico e placebo 45 minutos antes de uma ati-
vidade cicloergométrica a 70% do VO2máx. As variáveis 

controladas nesta pesquisa foram: Glicose Sanguínea, In-
sulina Plasmática, Lactato Sanguíneo, Glicogênio Muscular 
e Ácido Graxo Livre. 

A semelhança constatada entre a pesquisa de Febbraio 
et al (1996) e o atual estudo está na resposta da glicemia 
sanguínea encontrada no período de 15 minutos após a 
ingestão de alimento com alto índice glicêmico, no perí-
odo que antecede o exercício, comparada com a resposta 

desta variável obtida 30 minutos após o consumo do CM1 
(moderado índice glicêmico) e do CM2 (alto índice glicê-
mico). Sendo assim, possivelmente a resposta da insulina 
plasmática seria semelhante nas mesmas situações do estudo 
citado, ou seja, um aumento de sua concentração a níveis 
elevados (aproximadamente 300mmol/l), em um período 
de aproximadamente 15-30 minutos após a ingestão do ali-
mento, e uma posterior queda alcançando níveis de insulina 
próximos ao de jejum, 60 min após a ingestão do alimento 
(aproximadamente 60 mmol/l).

Porém, no período inicial do exercício, houve uma queda 
mais abrupta da glicemia sanguínea no estudo de Febbraio 
et al (1996) com a ingestão do alimento de alto índice gli-
cêmico comparada com o CM1 e o CM2 adotados na atual 
pesquisa. Além disso, registra-se uma resposta diferen-
ciada da glicemia sanguínea atingida durante o exercício, 
ocasionada possivelmente pela alta intensidade e duração 
diferenciada dos exercícios adotados nas pesqui-sas de 
Jetjens e Jeukendrup (2002), Febbraio et al. (2000) e Burke 
et al. (1998).

A diferença significativa encontrada na intra-análise para 
o CM1 para a resposta da glicemia sanguínea entre o perí-
odo inicial (0 minuto) e as parciais de 20, 40 e 60 minutos 
de atividade deveu-se, possivelmente, à ação da insulina 
(estimulada a partir de 110 mg/dl) associada ao consumo 
de glicose sanguínea provocado pelo exercício contínuo 
de leve a moderada intensidade, cujas fontes energéticas 
advêm 55% das gorduras, 2-5% de proteínas e 40% de gli-
cose; desta última, aproximadamente 40-50% originam-se 

QUADRO 10
RESPOSTA DOS PARÂMETROS SUBJETIVOS COM O CONSUMO DE 

TRÊS TIPOS DIFERENCIADOS DE CM

FIGURA 1
GLICOSE SANGUÍNEA ANTES E APÓS O CONSUMO DO CM

TIPO 1, CM TIPO 2 E JEJUM
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do glicogênio muscular e hepático nos primeiros 20 min de 
exercício e, à medida que o exercício prossegue e as reservas 
musculares de glicogênio diminuem, a glicose sanguínea 
passa a ser o principal fornecedor de energia proveniente 
dos carboidratos (McArdle et al, 2001). Resposta semelhante 
pode ter ocorrido com o CM2, quando comparado no período 
inicial do exercício (em condições de repouso) e na parcial 
de 20 minutos.

O maior consumo de carboidrato no CM1 (58g) levou a 
uma maior concentração de glicose sanguínea no início do 
exercício, quando comparado ao CM 2 (18g).

No estado de jejum, a diferença encontrada entre a glicose 
sanguínea medida no período inicial do exercício (média 
de 98,67 + 8,19 mg/dl) e a registrada nos demais intervalos 
de coleta de dados (média de 85,13 + 7,66 mg/dl (20min); 
84,6 + 8,26 mg/dl (40 min) e 84 + 8,86 mg/dl (60 min)), 
provavelmente explica-se pelo fato de que a atividade física 
contínua desencadeia o consumo de glicose sanguínea como 
fonte de energia.

A ausência de diferença significativa na análise intra e inter-
grupo, nos intervalos de 20, 40 e 60 minutos de atividade para 
os três procedimentos de café da manhã adotados, ou seja, 
a “manutenção” da glicemia sanguínea durante o exercício 
independente do tipo de café da manhã adotado, possivel-
mente ocorreu, porque o exercício era de intensidade leve 
a moderada, utilizando aproximadamente 50% de gordura e 
50% de carboidrato como substratos energéticos (McArdle 
et al. 2001).

Segundo Thomas et al. (1991), o consumo de carboidratos 
com alto índice glicêmico no intervalo de 1 hora precedente 
ao exercício aumenta rapidamente a concentração de glicose 
no sangue, induzindo uma excessiva liberação de insulina e 
conseqüente queda da glicemia sanguínea, e desencadeando, 
assim, a hipoglicemia de rebote. Esta resposta foi observada 
parcialmente neste estudo, com o sujeito 2 e o sujeito 14 no 
CM1 e no CM2 e, com o sujeito 5, apenas com o consumo 
do CM1.

a moderada, utilizando aproximadamente 50% de gordura e 
50% de carboidrato como substratos energéticos (McArdle 
et al. 2001).

Segundo Thomas et al. (1991), o consumo de carboidratos 
com alto índice glicêmico no intervalo de 1 hora precedente 
ao exercício aumenta rapidamente a concentração de glicose 
no sangue, induzindo uma excessiva liberação de insulina e 
conseqüente queda da glicemia sanguínea, e desencadeando, 
assim, a hipoglicemia de rebote. Esta resposta foi observada 
parcialmente neste estudo, com o sujeito 2 e o sujeito 14 no 
CM1 e no CM2 e, com o sujeito 5, apenas com o consumo 
do CM1.

Neste estudo, considerou-se como faixa de normalidade da 
glicemia sanguínea o intervalo entre 70 e 110 mg/dl (Caro-
la et al. 1990). Com estes valores de referência não foram 
identificados casos de hipoglicemia no estado de jejum 
(mensurado 60 minutos antes do consumo do CM1 e do 

CM2 e no período inicial do exercício realizado em jejum) 
para todos os sujeitos da amostra. Porém, o sujeito 5 (menor 
valor de glicose sanguínea encontrado) apresentou resposta 
de 63 mg/dl de glicose sanguínea na parcial de 20 minutos de 
exercício, quando consumiu o CM1; no entanto, sua glicose 
mostrou-se aumentada nos períodos seguintes do exercício, 
possivelmente devido à ação da liberação de glicose pelo 
fígado (glicogenólise) a partir do glicogênio hepático. 

Outros participantes que apresentaram a glicemia sanguínea 
abaixo de 70 mg/dl foram o sujeito 2, o sujeito 9 e o sujeito 
14, sendo que a resposta glicêmica do sujeito 2 apresentou-se 
sempre em níveis baixos, para todas as parciais coletadas nos 
três procedimentos adotados, o que pode ser uma resposta 
individual. Os sujeitos 9 e 14 apresentaram queda da glice-
mia durante o exercício, porém este fato não prejudicou o 
desempenho da atividade.

Mesmo sendo detectados indivíduos com a taxa de glicose 
abaixo de 70 mg/dl, valor mínimo estipulado por Carola et 
al. (1990), nenhum dos participantes apresentou sintomas 
de hipoglicemia, nem sequer manifestou dificuldade de mo-
vimento ou mesmo sensação de aumento do esforço, o que 
foi identificado na resposta relativa ao índice de percepção 
de esforço individual.

A hipoglicemia de rebote é caracterizada pela queda da 
glicemia sanguínea decorrente do consumo de um alimento 
(normalmente carboidrato de alto índice glicêmico), provo-
cando uma rápida elevação da glicemia sanguínea para acima 
dos níveis de normalidade. Ocorre, por isso, um estímulo 
à liberação de insulina e, conseqüentemente, à inibição do 
glucagon. Porém, com o início do exercício físico, ocorre um 
aumento ainda maior da captação de glicose sanguínea por 
parte dos tecidos musculares ativos, desencadeando, assim, 
um segundo fator hipoglicemiante (Mcardle et al, 2001).

Portanto, é muito importante que o praticante de atividade 
física tome cuidado com a alimentação pré-exercício, pois o 
tipo e a quantidade de carboidrato ingerida no período que 
antecede a atividade influem positiva ou negativamente no 
desempenho da mesma.

No estudo clássico de Costill et al. (1977), 7 homens fo-
ram avaliados em duas ocasiões. Na primeira, ingeriram 
70g de glicose 45 minutos antes de um exercício a 70% do 
VO2máx até a exaustão.  Na segunda experimentação não 
ingeriram glicose. Foi observado que o consumo de glicose 
uma hora antes promoveu casos de hipoglicemia de rebote 
durante todo o trabalho físico na maioria dos sujeitos. Desta 
forma, concluiu-se que o consumo de glicose pré-exercício 
promove a elevação da insulina plasmática proporcionada 
pela excessiva ascensão da glicemia sanguínea no período 
inicial (0 min) do exercício. Em contrapartida, quando os 
indivíduos não ingeriram glicose, houve uma tendência à 
manutenção da glicemia antes do trabalho físico e também 
durante o mesmo. 

A queda da glicemia sanguínea observada no presente estudo 
foi mais acentuada no período de repouso do que durante 
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o exercício (20 min, 40 min e 60 min), tanto para o CM1 
quanto para o CM2 (Figura 1); sendo assim, possivelmente, 
o período inicial do exercício adotado no estudo de Costill 
et al. (1977) se relacionaria com o período de 30 minutos 
prévio à atividade, adotado no atual estudo, e os 15 minutos 
durante o exercício estipulado pelos autores coincidiria com 
o período de 0 minuto do presente estudo, durante o qual 
ocorreu uma diminuição da glicose sanguínea relativamente 
inferior à ocorrida no estudo de comparação. É importante 
destacar que, apesar das semelhanças com o estudo citado, a 
média geral das respostas de glicemia sanguínea registrada 
neste trabalho não foi considerada hipoglicêmica, de acordo 
com os valores estipulados por Carola (1990).

Alguns estudos, como o de Thomas et al. (1991) e Li et al. 
(2004), preconizam a ingestão de carboidratos com baixo 
índice glicêmico 1 hora e 3 horas antes da atividade física, 
respectivamente. A justificativa dos autores baseia-se no 
fato de que esta substância proporciona a manutenção da 
glicemia sanguínea durante todo o período de exercício, além 
de evitar o aumento da liberação de insulina, possibilitando 
um aumento do desempenho dos atletas.

No estudo de Stannard et al. (2000), citado por Marins 
(2000), foi observado que o consumo de carboidrato de alto 
índice glicêmico repercute sobre a concentração de glice-
mia sanguínea, e identificou-se que o consumo de glicose 
65 minutos antes da realização do exercício produzia um 
importante efeito rebote de insulina, diminuindo a glicemia 
sanguínea durante o exercício. O consumo de carboidrato de 
baixo índice glicêmico também proporcionou o fenômeno, 
porém com um efeito menor sobre as demais variáveis.

Porém, Febbraio et al. (2000) realizaram um trabalho refe-
rente à ação de alimentos com diferentes índices glicêmicos 
durante o exercício. Nesse estudo, foi comparada a ingestão 
de alimentos de baixo índice glicêmico com os de alto índice 
glicêmico e placebo 30 minutos antes da atividade realiza-
da a 70% VO2máx, durante 120 minutos, por 8 ciclistas 
profissionais. Os resultados indicaram não haver diferença 
significativa na performance dos indivíduos, comparada com 
as orientações nutricionais adotadas.

Jentjens e Jeukendrup (2002) realizaram um estudo com 
indivíduos atletas separados em 2 grupos, o hipo-grupo 
(indivíduos com predisposição a desencadear hipoglicemia) 
e o não hipo-grupo (indivíduos que não apresentam predis-
posição a desencadear hipoglicemia); estes ingeriram 75g de 
glicose dissolvida em 500 ml de água, 45 minutos antes de 
um exercício. Os autores identificaram que a hipoglicemia 
de rebote não é desencadeada pela sensibilidade da insulina 
plasmática, indicando que esta reação é decorrente de carac-
terísticas individuais de cada sujeito, e não pela quantidade 
ou tipo de carboidrato ingerido, como afirmado pelo estudo 
de Costill et al. (1977).

Portanto, de todos os fatores que podem alterar o índice 
glicêmico, como a resposta individual da insulina, tipo 
de carboidrato ingerido, associação de diferentes tipos de 
alimentos, entre outros (Nunes, 2003), seria bastante difícil 

padronizar o índice glicêmico do alimento a ser ingerido an-
tes do exercício, como indicado pelos resultados divergentes 
registrados nas pesquisas citadas acima.

O lactato sanguíneo foi controlado no período prévio e 
posterior ao exercício, com o intuito de verificar se a ativi-
dade proposta associada ao tipo de café da manhã adotado 
provocaria alguma alteração em tal parâmetro. 

Marins et al. (2000) relatam em um estudo que a desidra-
tação durante o exercício provoca uma maior participação 
do metabolismo anaeróbico, conseqüentemente uma maior 
concentração de lactato sanguíneo em comparação com o 
estado euhidratado, demonstrando, assim, a importância da 
hidratação durante o exercício para evitar o desencadeamento 
da acidose metabólica. Por conta desta consideração, optou-
se por manter uma hidratação constante durante o período de 
exercício, nas três estratégias adotadas de café da manhã.Os 
valores normais de lactato sanguíneo de repouso estão entre 
1 a 2 mmol/l quando os indivíduos não forem submetidos a 
qualquer estresse ou mesmo quando não apresentarem uma 
descarga de adrenalina na corrente sanguínea (Ferreira, 
2003). 

No presente estudo, foi observado um índice de 62,2% dos 
valores obtidos acima de 2 mmol/l de lactato sanguíneo no 
estado de repouso, sendo que os maiores resultados encon-
trados ficaram entre 3,0 e 3,3 mmol/l. É provável que esta 
resposta tenha sido resultado da descarga de adrenalina 
na corrente sanguínea no período antecedente à atividade 
(Marins et al., 2000). 

A ausência de diferença significativa para a resposta do lac-
tato sanguíneo na análise intragrupo e intergrupo para CM1 
e CM2 possivelmente ocorreu devido à baixa intensidade e 
à duração do exercício, pois este parâmetro é mais concen-
trado em exercícios de longa duração ou em atividades de 
alta intensidade.

Apesar de o tratamento estatístico ter acusado diferença 
significativa para a concentração de lactato sanguíneo 
entre o período inicial (2,07mmol/l) e o final do exercício 
(2,68mmol/l) na análise intragrupo no estado de jejum, foi 
observado que o aumento detectado no período final é in-
significante quando analisado fisiologicamente.

Alguns trabalhos, como o de Almeida (2004), Ferreira 
(2003), Febbraio et al. (2000), Febbraio e Stewart (1996) e 
Tsintzas et al. (1996), também registram a resposta do lactato 
sanguíneo durante o exercício.

 No estudo de Tsintzas et al. (1996), 11 indivíduos tiveram 
que correr a 70% do VO2máx até a exaustão em 3 situações 
situações diferenciadas; na 1a e na 2a situações eram ingeri-
das soluções carboidratadas com 5,5% e 6,9%, e na terceira 
situação somente água era oferecida durante o exercício. Os 
resultados obtidos indicaram não haver diferença signifi-
cativa entre as três situações analisadas, apresentando uma 
média de 1,5 mmol/l de lactato sanguíneo no 20o minuto de 
exercício e aproximadamente 2,5 mmol/l no período final 
do exercício para as três situações.
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No atual estudo, foi identificada uma concentração média 
de 2,3 mmol/l no início do exercício (repouso), e de 2,7 
mmol/l no final da atividade, nos três procedimentos de 
café da manhã adotados. Essas concentrações mostraram-se 
ligeiramente superiores, se comparadas ao estudo anterior, 
em que o tempo e a intensidade do exercício foram maiores. 
Esta resposta pode ser explicada pelo melhor condiciona-
mento apresentado pelos avaliados do estudo de Tsintzas et 
al. (1996), todos atletas, em comparação com os sujeitos da 
presente pesquisa (praticantes regulares de atividade física 
sem perfil competitivo).

Parâmetros Complementares

O controle do peso corporal dos praticantes de atividade 
física é de suma importância para a verificação de uma 
possível desidratação durante o exercício, com o objetivo 
de verificar se a quantidade de líquido ingerida durante o 
exercício foi capaz de promover uma adequada hidratação 
dos participantes.

Neste estudo foi observado um ligeiro aumento do peso cor-
poral no final dos testes, indicando que possivelmente houve 
uma “super-hidratação” (porém insignificante) da amostra. 
Observa-se, assim, que a quantidade de líquido oferecida foi 
superior à necessidade, considerando o tempo de exercício 
(1 hora), a intensidade (50 – 60% da FCM obtida) e as con-
dições ambientais (temperatura: 22,9 oC + 0,33 e umidade 
relativa do ar: 84,07% + 0,30).

Não foi identificada diferença significativa quanto ao peso 
corporal, tanto na análise intragrupo quanto na intergrupo, 
quando analisados os valores obtidos no início e no fim no 
exercício, corroborando o estudo de Carvalho (2004), no 
qual foram oferecidos 200-250ml de água ou Gatorade® a 
militares que realizaram uma marcha de 16km. 

Quando os exercícios são realizados em ambientes quentes 
e úmidos há uma maior propensão ao desenvolvimento de 
desidratação, devido a maior produção de suor. De acordo 
com Weineck (1991), citado por Marins (1996), durante a 
realização de esforços físicos prolongados (principalmente 
exercícios aeróbicos) os indivíduos normalmente apresentam 
uma redução ponderal do peso corporal imposta por uma 
significativa perda hídrica, onde a magnitude desta desidra-
tação aumenta ou diminui, dependendo da ingestão ou não 
de soluções líquidas durante a prática de exercício físico.

O exercício proposto na presente pesquisa foi de caráter 
aeróbio, porém de baixa intensidade e de duração de apenas 
uma hora. Mesmo os testes sendo realizados entre os meses 
de janeiro e abril, não houve casos extremos de temperatura 
elevada, com os valores médios compreendidos entre 22,8oC 
+ 0,33, no início da atividade, e 23,32oC + 0,32, no final da 
atividade. É provável que isso tenha acontecido,  porque os 
testes foram realizados especificamente na parte da manhã. 
Porém, a umidade relativa do ar se manteve alta em todas 
as situações de exercício (84,07% + 0,3 no período inicial e 
87,5% + 0,2 no período final do exercício), podendo assim 
haver casos de desidratação após o término deste.

Foi observado apenas um caso de perda de peso corporal 
após o teste, no sujeito 4, quando este foi submetido ao 
consumo de CM tipo 2 (uma perda hídrica de 1,75%, ou 
seja, houve uma queda de 500g do peso corporal final em 
relação ao inicial).É possível que este fato tenha ocorrido 
pelo excesso de  transpiração apresentado por este indivíduo 
durante o teste, o que exigiu um procedimento de hidratação 
diferenciado durante o exercício.

A estratégia de hidratação adotada nas condições laborato-
riais do presente estudo provavelmente seria mais adequada, 
se os indivíduos fossem submetidos a um estresse físico mais 
intenso ou com duração superior a uma hora. Portanto, de 
acordo com as condições adotadas, seria necessário reduzir o 
consumo de água ou sua freqüência de ingestão, para evitar 
um quadro de super-hidratação.

A resposta da temperatura interna não apresentou diferença 
significativa, tanto na análise intragrupo quanto na inter-
grupo, em relação às parciais de 0, 20, 40 e 60 minutos. 
Porém, foi observado um ligeiro aumento da temperatura 
interna na parcial de 20 minutos em relação ao repouso, e 
uma tendência à manutenção nos demais intervalos de coleta 
de dados para os três procedimentos de café da manhã. O 
aumento observado corrobora McArdle et al. (2001), quando 
afirmam que o exercício eleva a taxa metabólica para acima 
dos níveis de repouso, aumentando, conseqüentemente, a 
temperatura corporal.

Mcardle et al. (2001) relatam que, em exercícios vigorosos e 
contínuos em indivíduos aerobicamente aptos, a taxa meta-
bólica aumenta com uma freqüência de 20 a 25 vezes acima 
dos níveis de repouso, produzindo um calor de aproximada-
mente 20 kcal/minuto, possibilitando uma elevação de 1oC 
na temperatura central a cada 5 a 7 minutos de atividade.

De acordo com Keney (1998), citado por Marins (1999), a 
temperatura interna do homem varia de 35 a 41oC, podendo 
ser modificada pela taxa metabólica basal, atividade mus-
cular, hormônios, efeitos térmicos do alimento, alterações 
posturais e pelo ambiente. No presente estudo, foi observado 
que durante o exercício a temperatura do ducto auditivo man-
teve-se, na maioria das vezes, dentro da faixa indicada por 
Keney (1998). Os valores encontrados nas três situações de 
testagem indicam que o estresse térmico não foi significativo, 
e que a ação de hidratação também foi adequada, o que foi 
nitidamente demonstrado no quadro 7, onde se pode observar 
que a relação entre o peso corporal anterior e posterior ao 
exercício não registra diferença significativa para nenhum 
dos três tipos de procedimentos adotados.

Parâmetros Cardiovasculares

A Freqüência Cardíaca foi controlada durante todos os testes 
realizados, nas parciais de 0 (repouso), 20, 40 e 60 minutos 
(durante o exercício), encontrando diferença significativa na 
análise intragrupo para a parcial de 0 minutos (repouso) e as 
demais parciais (20, 40 e 60 minutos durante a atividade), 
nos três procedimentos de café da manhã adotados. Essa 
diferença se deu, devido ao fato de o exercício provocar 
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alterações (aumento) na freqüência cardíaca dos indivíduos, 
pois com o aumento gradativo da intensidade do exercício 
há, conseqüentemente, uma elevação na freqüência cardíaca 
(Shin et. al. 1995). 

Houve uma resposta uniforme para a freqüência cardíaca 
nos períodos de 20, 40 e 60 minutos de exercício. Isto ocor-
reu provavelmente devido à manutenção da intensidade do 
exercício e à adequada hidratação realizada durante os testes. 
Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de 
Almeida (2004), no qual os valores de freqüência cardíaca 
ao longo do teste não apresentaram diferenças significativas 
entre as 10 séries de 1,5 Km a 70% da carga máxima, para 
os dois procedimentos de hidratação adotados (Gatorade® 
e água).

Uma das propostas básicas do estudo era de que o exercício 
fosse de baixa intensidade (50 – 60% considerando a FC de 
reserva). Esta ação pode ser confirmada com os resultados 
de FC e IPE (quadros 9 e 10). Entretanto, no sexagésimo 
minuto houve um aumento não significativo em torno de 
3 batimentos por minuto, nas três condições, resultado do 
fenômeno denominado de cardiovascular drift.

Os fatores intervenientes na resposta da freqüência cardíaca 
durante o exercício são os níveis de hidratação e a tempe-
ratura ambiente; ou seja, quando indivíduos encontram-se 
desidratados, há uma diminuição do volume plasmático, 
aumento da viscosidade sanguínea, diminuição do fluxo 
periférico e do ritmo de transpiração e uma progressiva 
dificuldade da termorregulação, culminando no aumento 
da freqüência cardíaca associado a outras alterações fisio-
lógicas. Saltin (1968), em seu estudo, verificou que, quando 
indivíduos realizavam um exercício submáximo e não se 
hidratavam, apresentavam uma freqüência cardíaca superior 
a + 20 batimentos em relação a indivíduos que se hidratavam 
durante o exercício.

Com os resultados obtidos, tem-se como indicação que os 
tipos de café da manhã adotados neste estudo, em conjunto 
com o estado de jejum, não são suficientes para modificar 
a resposta da freqüência cardíaca durante um exercício de 
baixa intensidade.

Um outro parâmetro cardiovascular analisado foi a Pressão 
Arterial, que é caracterizada pela Pressão Arterial Sistólica 
e Pressão Arterial Diastólica, discutidas separadamente. 

No presente estudo, a estatística identificou diferença signi-
ficativa apenas para a resposta da pressão arterial sistólica 
na análise intragrupo entre o período de repouso e as demais 
parciais aferidas durante o exercício (20, 40 e 60 minutos). 
Este resultado era esperado, pois o aumento da intensidade 
do exercício em relação ao repouso provocou a elevação 
da pressão arterial, possivelmente devido ao aumento da 
freqüência cardíaca ter promovido uma maior resistência 
periférica frente ao esforço (Marins e Giannichi 2003).

A ausência de diferença significativa durante o exercício 
na análise intragrupo também pode ser explicada pela não 
alteração da freqüência cardíaca nestes períodos e pela ma-

nutenção da carga de trabalho durante o esforço. 

Quanto à resposta da pressão arterial diastólica, mostrou-
se com ausência de significância, tanto na intra-análise 
quanto na interanálise, apresentando assim uma tendência à 
uniformidade deste parâmetro desde o período inicial até o 
período final do exercício, corroborando Marins e Giannichi 
(2003), quando estes autores relatam que a pressão arterial 
diastólica apresenta pouca variação durante o esforço em 
relação ao repouso.

O tipo de café da manhã adotado não modifica a resposta da 
PAS e da PAD em um exercício cicloergométrico a 50 – 60 
% da FC máxima obtida, considerando a FC de reserva.

Parâmetros Subjetivos

O Índice de Percepção de Esforço é uma escala determinada 
por Borg (1982) para avaliar o nível de esforço ao qual o in-
divíduo está sendo submetido durante um exercício físico.

O tratamento estatístico não registrou diferença significativa 
na análise intragrupo para o IPE, tanto para o CM1 quanto 
para o jejum, possivelmente devido à manutenção da intensi-
dade do exercício durante os 60 minutos de teste e à adoção 
de uma mesma ação de hidratação. Porém, foi identificada 
diferença significativa da reposta do IPE na parcial de 20 
minutos (média de 9,33 + 1,76) e de 60 minutos (média de 
11,47 + 2,39), quando os sujeitos consumiram o CM2. Possi-
velmente, isto ocorreu devido ao prolongamento da duração 
entre um intervalo e outro, porém este aumento (IPE), do 
ponto de vista fisiológico, não é significativo, uma vez que 
as demais variáveis intervenientes (FC, PAS e PAD) não 
apresentaram modificações abruptas.

Quanto à análise intergrupo, não foi identificada diferença 
significativa para o parâmetro subjetivo IPE nos três proce-
dimentos de café da manhã, indicando, assim, a ausência de 
interferência do tipo de café da manhã adotado dobre esta 
variável subjetiva. Observa-se, também, com base nestes re-
sultados, que houve uma reprodutividade da carga oferecida 
aos avaliados, nos três procedimentos propostos.

Os resultados apurados relativos à semelhança entre o IPE e 
a FC neste estudo estão em conformidade com as propostas 
de Marins e Giannichi (2003), quando estes relatam que o 
IPE apresenta uma relação linear com a freqüência cardíaca 
no decorrer da intensidade de trabalho, além de estar cor-
relacionado com outros fatores fisiológicos, como volume 
de ejeção, lactato e VO2. Sendo assim, o IPE torna-se um 
fator interessante no controle da intensidade do exercício 
que está sendo realizado.

O parâmetro subjetivo Sensação de Sede, presente na escala 
de Murray et al.(1989), tem como principal objetivo verificar 
se o avaliado está sentindo ou não sede diante do procedi-
mento de hidratação adotado. De maneira geral, quando um 
indivíduo sente sede durante o exercício, ele possivelmente 
já se encontra com aproximadamente 2% de desidratação 
(McArdle et al. 2001). No entanto, este parâmetro é de suma 
importância para o controle da hidratação em atletas que 
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apresentam um hábito inadequado. Neste estudo, a ação de 
hidratação adotada de 3 ml/kg/PC foi totalmente adequada 
para a manutenção de um estado de euhidratação.

Quanto ao parâmetro subjetivo Sede, o tratamento estatístico 
indicou não haver diferença significativa, tanto na análise 
intragrupo quanto intergrupo, para todos os procedimentos 
de café da manhã adotados, indicando um procedimento de 
hidratação adequado. 

A ausência de diferença significativa durante o exercício 
(efeito tempo) é justificada pela mesma ação de hidratação 
nas três situações de teste, com manutenção da homeostase 
hídrica, como ficou evidenciado no quadro 7. Pode-se con-
siderar, assim, que o CM1 e o CM2 propostos não tinham 
uma concentração elevada a ponto de modificar a osmolari-
dade em nível intestinal, com conseqüente deslocamento de 
líquido para o intestino, aumento da concentração plasmática 
e surgimento da sensação de sede.

A sensação de conforto relaciona-se ao procedimento de 
ingestão de líquido durante o exercício, ou seja, se a quan-
tidade de água ingerida nos intervalos de 15 minutos está 
adequada em relação à necessidade individual.

A escala de Cunninghan et al. (1978) é graduada de 1 (indi-
cando sensação favorável de conforto) a 5 (indicando sen-
sação de extremo incômodo), sendo apresentada aos sujeitos 
em intervalos de 20 minutos durante o exercício.

A sensação de conforto está diretamente relacionada com a 
velocidade de esvaziamento gástrico que, no caso específico 
deste estudo, pode-se estimar que tanto para CM1 quanto 
para CM2 ocorreu de forma adequada durante o intervalo 
de uma hora. Na condição de jejum, o estômago encontra-se 
totalmente vazio. Com a ausência de significância observada 
durante o exercício nos três procedimentos, conclui-se, as-
sim, que as ações propostas de café da manhã neste estudo 
não interferem no esvaziamento gástrico durante o exercício 
cicloergométrico adotado neste estudo (com consumo de 3 
ml de água por kg de peso corporal a uma intensidade de 
50-60% da freqüência cardíaca máxima obtida).

Embora o resultado da média dos avaliados tenha indicado 
uma sensação de conforto desejável ao consumo de 3ml/kg de 
peso corporal de água, foram identificados casos de resposta 
4 e 5 (representando desconforto no consumo do líquido) 
do sujeito 4 para o CM tipo1 (com o peso corporal inicial 
de 88,1Kg e final de 88,3kg), e do sujeito 8 no CM tipo 1 
(com peso inicial de 92,6Kg e final de 93,3 kg) e CM tipo 2 
(peso inicial de 93,1Kg e final de 93,9kg), indicando assim 
um aumento do peso corporal final em relação ao inicial 
provocado por uma super-hidratação mais evidenciada no 
indivíduo 8. Este resultado possivelmente ocorreu, porque 
estes dois sujeitos apresentaram valores elevados de peso 
corporal (sujeito 8 com 92,6 Kg e sujeito 4 com 91,3 Kg) e, 
conseqüentemente, um consumo alto de água em relação ao 
procedimento adotado em intervalos de apenas 15 minutos, 
totalizando 1,1 l.

A Sensação Térmica é um parâmetro subjetivo cuja finalidade 

é verificar se as condições ambientais em que o exercício está 
sendo realizado encontram-se propícias para a manutenção 
do esforço físico.

A escala de sensação térmica desenvolvida por Cunninghan 
et al. (1978) apresenta-se valores graduados de 0 (extrema-
mente frio) a 8 (muito quente), sendo esta apresentada aos 
sujeitos em intervalos de 20 minutos durante o exercício.

No atual estudo, não foram encontradas diferenças significa-
tivas nas análises intragrupo e intergrupo para o parâmetro 
subjetivo Sensação Térmica, durante os períodos de coleta de 
dados, nos três procedimentos de café da manhã adotados. 

Os valores médios das respostas ficaram compreendidos 
entre 4 e 5, que referem sensação térmica neutra e sensação 
térmica ligeiramente quente, respectivamente, demonstrando 
que as condições ambientais não provocaram mudança tér-
mica abrupta nos avaliados; ou seja, as condições térmicas, 
em conjunto com a resposta do peso corporal, apresentaram 
condições térmicas favoráveis para a realização do exercício 
proposto. 

Apesar destes resultados, houve caso de sensação térmica 
extrema (indicando o valor 8 da escala) registrado pelo in-
divíduo 4, que apresentou grande produção de suor durante 
todos os testes, independentemente do tipo de café da manhã 
consumido. Porém, esta resposta pode ser individual,pois 
o fato não ocorreu com os demais sujeitos avaliados. Os 
resultados indicam que, sob as mesmas condições térmicas 
e durante um exercício submáximo, a condição de jejum ou 
de consumo energético proposto uma hora antes do exercício 
não modifica a percepção subjetiva de sensação térmica.

As sensações de náuseas e plenitude gástrica foram contro-
ladas para verificar se o procedimento de hidratação estava 
provocando modificações gástricas durante o exercício. A 
escala de Murray et al. (1989) apresenta graduação de 1 a 5, 
considerando a ausência de sensação de náuseas como índice 
1 e a presença extrema de sensação como 5.

Observou-se, neste estudo, unanimidade nas respostas dos 
avaliados para os parâmetros subjetivos, Sensação de Náu-
seas e  Plenitude Gástrica, pois o valor 1 foi indicado em 
todas as situações de testagem. Desta forma, a ausência de 
casos de sensação de náusea e plenitude gástrica revelou 
que a quantidade de líquido ingerida seria adequada para o 
exercício proposto, independentemente do consumo prévio 
de CM1 ou CM2 ou, mesmo, da realização do exercício no 
estado de jejum. Estabelece-se, também, com base nestes 
resultados, que os aportes calóricos do CM1 e do CM2 foram 
adequados e que seus elementos constituintes não provoca-
ram retardo no esvaziamento gástrico a ponto de provocar 
plenitude gástrica ou náuseas.

CONCLUSÃO

Conclui-se que, durante um exercício cicloergométrico de 
baixa intensidade com uma hora de duração, o consumo do 
CM1 e do CM2 antes do exercício e a realização da ativi-
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dade no estado de jejum apresentaram-se com respostas 
semelhantes para a glicemia sanguínea durante o trabalho 
físico (interanálise), porém o consumo prévio de café da 
manhã (uma hora antes) influiu na resposta glicêmica quanto 
ao efeito tempo no período que antecede a atividade, mas 
sem o risco de desencadear uma condição de hipoglicemia 
durante o exercício.

Quanto aos efeitos das ações experimentais desenvolvidas, 
não foi possível observar diferenças significativas nos 
parâmetros: Sensação de Sede, Sensação de Conforto, Sen-
sação Térmica, Plenitude Gástrica, Náuseas, Temperatura 
Interna, Temperatura Ambiente, Umidade Relativa do Ar e 
Peso Corporal, considerando assim que o estado de jejum 
ou o consumo dos dois tipos de “café da manhã” propostos 
não implica em modificações fisiológicas determinantes 
durante o exercício.

Quanto ao efeito tempo, as modificações observadas estive-
ram em consonância com as respostas fisiológicas esperadas 
para as variáveis Freqüência Cardíaca, Pressão Arterial 
Sistólica e Diastólica e Índice de Percepção de Esforço.

Enfim, os resultados obtidos no presente estudo indicaram 
que, sob as mesmas condições térmicas e durante um exer-
cício de 50 – 60% da FC máxima obtida (levando-se em 
consideração a FC de reserva), a condição de jejum ou o 
consumo energético proposto uma hora antes do trabalho 
físico não modifica as variáveis controladas neste trabalho, 
tais como FC, Pressão Arterial, Parâmetros Subjetivos, 
Lactato Sanguíneo, Peso Corporal, Temperatura Interna e 
Glicemia Sanguínea, durante a atividade.
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