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Definição de Fadiga

• Redução na performance associada a um 
aumento na dificuldade real ou percebida em 
realizar uma atividade física

• Redução da força ou da capacidade de geração 
de energia, ou falência em manter a 
força/potência requerida pelo sistema 
musculoesquelético

S. Boyas . Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 54 (2011) 88-108

Australian Institute os Sports 



Mecanismos da Fadiga 
Central 
Córtex motor, medula ou neurônio motor 
inferior 
• Redução da estimulação central ou 

feedback negativo dos nervos aferentes 
(quimio e nociceptivos)

Periférico 
Músculo 
• Depleção de substratos ou acúmulo de 

produtos metabólicos
Depleção : ATP , fosfocreatina, glicogênio, 
glicose sanguínea
Acúmulo: ADP , H+/lactato, amônia, ROS, 
fosfato inorgânico(↓liberação Ca) , calor  

Boyas S. Ann Phys Rehab Med 2011 ; 54k
Mark Hargreaves . Australian Institute of Sports



• Atividades aeróbicas de resistência : corrida, 
ciclismo , remo, natação . Tênis , basquete , 
futebol , etc

• Atividades anaeróbicas de alta intensidade : 
levantamento peso, arrancadas, treinamento 
intervalado  

Tipos de Atividades  



Como reduzir a fadiga ?

1 – Medidas Gerais 

 Sono suficiente 
 Alimentação equilibrada 
 Evitar bebidas alcóolicas
 Corrigir deficiências de ferro, vitamina D e cálcio
 Aporte adequado de antioxidantes via alimentação 

(suplementos antioxidantes não são recomendados) 
 Intervalo de repouso adequado entre sessões 



2- Hidratação

 Peso matinal diário antes urinar
 Vestimenta adequada (quantidade roupas, material, cor) 
 Aclimatação 
 Resfriamento pré-atividade física 

Ingestão Fluidos 
a) antes : 5-10ml/kg entre 2 a 4h antes 
b) durante : 0.4 a 0.8L/h (individualizar)

bebida com sódio, se sudorese excessiva ou duração > 2h
cuidados: hiperidratação / hiponatremia; idoso = pouca sede

c) após : 1.25 a 1.5L para cada 1kg perdido
bebida com sódio
lembrar : álcool = diurético

Nutrition and Athletic Performance. Join Position Statement.   
American College os Sports Medicine. Academy of Nutrition and Dietetics Dietitians of Canada 



3- Ingestão de CHO
Mecanismo : reposição glicose sanguínea  e glicogênio 

muscular  (atua nos mecanismos central e periférico da 
fadiga) 

 Treinamento: consumir ao longo dia , com atenção para 
os períodos pré, durante e pós-treino. 

 Quanto maior o tempo de atividade  ,maior deve ser o 
aporte de CHO 

 Em competições < 90min um aporte extra nas últimas 
24h  e  se > 90min , nas últimas   48h .

 Pré-evento, um aporte agudo  (1a4h antes) de CHO de 
baixo índice glicêmico. Individualizar, pois nem todos se 
beneficiam.



4- Cafeína
• Benefícios bem estabelecidos em atividades aeróbicas de 

resistência e  anaeróbicas de alta intensidade (evidência  menos 
robusta). Esporte coletivos.

• Mecanismo central e periférico: antagonista receptor adenosina ; 
melhora função neuromuscular, vigilância, concentração e reduz 
percepção de esforço/fadiga.

• Protocolos: 
a) 3-6mg /kg de cafeína  (anidra ou não )1h antes da atividade 

ou 
b) dose baixa(<3mg/kg), com CHO, durante atividade aeróbica

Maughan RJ. Br J Sports Med 2018; 52
Shen J. J Sci Med Sport 2018; 



4- Cafeína

• Impacto na performance: ~1 a 8% (média 2a3%).  Significativo na 
alta performance.  

• Efeitos adversos (maior risco com doses altas >9mg/kg): náusea, 
ansiedade, insônia, tremores, taquicardia .

• Efeito diurético – não é uma preocupação com doses citadas  

• Considerar sensibilidade individual (sexo, idade, genética) . 
Otimizar durante  os treinos. Não respondedores e 
hipersensíveis.Consumidor habitual – tolerância. Abstinência.  

Maughan RJ. Br J Sports Med 2018; 52
Shen J. J Sci Med Sport 2018; 



Alimento Porção Cafeína (mg)

Suplemento 1 Cápsula 210 ou 420

Café fresco 235 ml 130 (100-200)

Café instantâneo solúvel 235ml 93 (27-173)

Expresso 30ml 40 (30-90)

Chá 235ml 53 (40-120)

Coca-Cola (comum ou zero) 355ml 35-47

Pepsi (comum ou zero) 355ml 36-38

Red Bull 245ml 80

Chocolate (Hershey`s) Barra de 45g 9

Chocolate escuro (Hershey`s) Barra de 45g 31

Sorvete Haagen-Dazs 235ml 58



5- Creatina (monohidrato)
• Evidência de benefícios :

– em dose de saturação para atividades de alta intensidade (<30s) 
repetitivas (ex: esportes coletivos, arrancadas, musculação) 

– em treinamentos crônicos para ganho de massa magra e força 

• Mecanismo periférico: aumento de fosfocreatina (produz 
ATP/energia  durante a contração) 

• Protocolo: 
– dose ataque :~20g /d , dividido 4 doses , por 5 a7 dias
– dose manutenção: 3 a 5g/d , em dose única, sem prazo 

estabelecido



• 5- Creatina (monohidrato)

• 30% não respondedores.  

• Suplementação, após uso de CHO/proteína, melhora 
captação muscular (via estímulo insulina).

• Efeitos adversos: ganho de peso agudo (1-2kg) –
retenção de água, redução mobilidade articular (tênis) .

• Experiência com uso crônico (até 4 anos ) mostra que 
não traz prejuízo à saúde.



Creatina + cafeína 

• Dose de saturação de creatina + dose aguda de 
cafeína = benefício na performance

• Uso crônico = potencial atenuação do efeito da 
creatina (necessita mais estudos)

Obs:. suplementos a base de múltiplos ingredientes , incluindo 
creatina e cafeína = benefício performance ,em uso agudo ou 
crônico 

Trexler E. Inter J Sports Nutrition Exercise Metab 2015; 16



6- B-alanina

• Forte evidência de benefício em atividades de:
– 0.5-10min de alta intensidade (anaeróbica), contínuas ou 

intervaladas.
• Ex: ciclismo (4km) , remo (2000m) , natação (100 e 200m) , corrida 

(800 e 1500m), boxe (força e frequência golpes), judô. Pólo aquático.

– Força, isométricas e isocinéticas . 
• Ex: pilates e yoga  >  musculação

• Mecanismo periférico: aumento da carnosina intramuscular 
(tampão intracelular de ions H+).

Brisola G. J Strenght Cond Res. 2019 ; 33
Maughan RJ. Br J Sports Med 2018;  52 

Saunders B. J Sports Med 2017; 51



6- B-alanina

• Protocolo:  ~65mg/kg/dia (ou 3.2 a 6.4g) dividido em doses de 
0.8-1.6g a cada 3-4h por 10-12 semanas. 

• Suplementação conjunta de bicarbonato = peq. benefício 
adicional. Creatina (x) . Necessidade mais estudos. 

• Impacto na performance: 0.2 a 3%  (~2.85%) . 

• Efeitos adversos  (dose) : parestesia , prurido, rash cutâneo.  
Longo prazo?

• Grande variabilidade individual. Menor benefício em atletas 
bem treinados.

Brisola G. J Strenght Cond Res. 2019 ; 33
Maughan RJ. Br J Sports Med 2018;  52 

Saunders B. J Sports Med 2017; 51



7 – Outros
Promissor
• Nitrato inorgânico (suco de beterraba) : atividade de alta

intensidade , intermitente e de curta duração. Algumas evidências
melhora performance (3-5%). Atleta recreacional. Dose 310-560mg
2-3h antes (protocolo precisa ser estabelecido) .

Poucas evidências (necessidade de mais estudos)
• Suco cereja : atividade de resistência aeróbica. Evidências limitadas.
• Citrulina
• Resveratrol : antioxidante. Uvas e vinho tinto. Estudos em animais.
• Cistina / Cisteína 
• Guaraná : provavelmente via cafeína.

Up to Date . Nutritional and Non-medication supplements
permitted for performance enhancement



7 – Outros
Sem evidências 
• BCAA : sem evidências de boa qualidade , principalmente se 

comparado a uma dieta rica em proteína (peito frango = 7 cápsulas de 
BCAA)

• Glutamina :  evidência extremamente limitada de benefício
• Arginina:  sem evidência de melhora performance
• Antioxidantes (ex: Vit E):  ingestão crônica pode ser até prejudicial 
• Quercetina: pouca informação. Potencial crescimento tumor E2 

dependente. Interação danosa com estatinas.
• Carnitina : vários estudos não mostraram beneficio 
• Hidroximetilbutirato : metanálise não mostrou ganho de força ou 

mudança da composição corporal
• Betaína: estudos contraditórios . Metanálise recente inconclusiva . 

Up to Date . Nutritional and Non-medication supplements
permitted for performance enhancement



Mensagens principais
Para postergar fadiga  :

1) hábitos saudáveis e boa hidratação.

2) aporte de CHO antes, durante e após atividade, de acordo com preferência 
individual. Aporte extra antes de uma competição.

3) cafeína 3-6mg/kg  1h antes de atividade de resistência aeróbica. Também 
benéfica para outras atividades.

4) creatina 3-5g/dia para atividades anaeróbicas de alta intensidade, esportes 
coletivos com arrancadas e treinamento para ganho de força muscular. 

5) B-alanina 3.2-6.4g/dia (em várias doses) para atividades anaeróbicas de 
alta intensidade, curtas (5-10min) e contínuas. 

6) em regra, o impacto dos suplementos é pequeno, mas mesmo assim pode 
ser significativo para atletas que buscam alta performance.

7) não usar na competição sem antes testar o suplemento nos treinos, devido 
a variabilidade de resposta individual.
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Exemplo 1 – Corrida de Rua   

• Masculino 30 anos , corriTreinamento



Exemplo 2 – Musculação  



2 – Hidratação

Mecanismo : redução do acúmulo de calor gerado 
pela liberação de energia 

 Pior cenário = alta temperatura + alta umidade
Hipertermia : 3

a
causa morte entre atletas 

universitários (EUA)
Maior risco hipertermia: obeso , sedentário, 

doenças vias aéreas superiores, traço falciforme, 
esclerodermia  



Exemplo 3 – Tênis 



Suplementos reduzir fadiga 

• WADA (World Anti-Doping Agency)
– https://www.wada-ama.org/
– Revisão anual 
– Exemplo Cafeína: proibida de 1980 a 2003; 

Atualmente permitido suplementação , mas desde 
2016 na lista de monitorização da entidade 
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3- Ingestão Protéica
Mecanismo : reposição glicogênio muscular para 

recuperação pós-atividade. Pré e durante a atividade 
– menor efeito.

 Aumento da síntese protéica em treinamento de 
resistência muscular

 Falta evidência que aumenta performance
 1.2 a 2.g/kg/dia (0.25-0.3g/kg ate 2h pós-treino; 

whey – conteudo leucina)


