


Aspectos relevantes da bioenergética na performance de atletas



 
Origem das fontes de energia 

• Conversão dos substratos absorvidos nos alimentos em energia utilizável = ATP. 

•  As fontes de energia = carboidratos, gorduras e proteínas. 

• Quilocaloria (Kcal) • A energia em sistemas biológicos é medida em 
quilocalorias (Kcal).  

•• 1 Kcal é a quantidade de energia (calor) necessária para aquecer 1 kg(L) 
de água de 1°C numa temperatura 15 °C. 
•1g de carboidratos =  
•1g de proteínas = 
•1g de gorduras = 

4 Kcal

4 Kcal

9 Kcal

Bioenergética 
Fisiologia da nutrição do esporte 



Taxa Energética basal/Repouso
• Metabolismo de repouso = 70% a 80% do total e inclui a 

energia gasta pelo organismo para manter suas 
funções vitais, entre elas o Funcionamento dos 
sistemas  cardiovascular e respiratório, e pelos 
mecanismos  termorregulatórios. 

crianças tem uma TMB mais alta. Vai reduzindo no 
decorrer da infância e aumenta na adolescência 

adultos após os 30 anos, ocorre uma redução de 
5% por década nas necessidades energéticas 

mulheres necessitam 5% a 10% a menos de energia 
do que os homens porque apresentam uma 
quantidade maior de tecido adiposo



Sistemas de energia

3 tipos sistemas para produção de 
energia: 

-   ATP 
- ATP – CP 
- Glicolítico (lático) 
- Oxidativo (aeróbico) 

O objetivo de cada sistema é liberar 
energia dos produtos químicos ou 
alimentos e transforma-la em ATP 
podendo assim ser utilizadas nas 
contrações musculares e atividades 
físicas. 

ATP: Trifosfato de Adenosina volume x intensidade 



Sistema ATP-CP
Fonte imediata de energia para o músculo ativo. 

- Requer poucas reações químicas 
- Não requer oxigênio 
- Fonte de energia disponível no músculo

Duração: 6 a 10 segundos 
Exemplo: levantamento de peso,  voleibol, sprint no futebol  
Tipo de esforço: breve e máximo



Sistema Glicolítico
- Não requer oxigênio 
- Envolve quebra incompleta de CHO em ácido láctico  
- Reação mais lenta e complexa que a anterior 
- Produção de ATP e lactato 
- acumulo de Ácido lático fator limitante da atividade – fadiga e 

não somente a falta de carbos 
Duração: 30-180 segundos  
Exemplo: corridas de 400-800m, natação de 100-200m, piques 

de alta intensidade futebol,  basquetebol, voleibol 
Tipo de esforço:sustentação de esforço de alta intensidade que 

não ultrapasse os 2 minutos



Sistema Aeróbio
- Utiliza CHO/ácido graxo/proteínas e oxigênio para gerar ATP 
- Mobiliza diversas reações químicas complexas e enzimas  
- Fornece maior quantidade de ATP  
- Eliminação de CO2 e H2O pela evaporação ou radiação  
- Energia usada para ressintetizar ATP

Duração: depende do grau de treinamento 
Exemplo: aulas de aeróbica e hidroginástica, corridas mais longas (5000m), 

natação (1500m), ciclismo (10000km), caminhada, triathlon. Qualquer 
atividade continua de no mínimo 5 minutos. 

Tipo de esforço:sustentação de esforço de baixa e média intensidade que não 
ultrapasse 70% da freqüência cardíaca



Substrato: Glicogênio 
Glicogênio - polímeros de glicose 
Armazenamento: fígado e músculo 
Sintetizado e desintegrado no 

citoplasma por diferentes 
enzimas. 

Sintetizado quando a quantidade 
de glicose na célula é maior que 
a necessária para a produção de 
energia. 

O metabolismo do glicogênio no 
fígado regula o nível sanguíneo 
de glicose, principalmente 
durante o jejum. O glicogênio 
muscular é a fonte imediata de 
energia.



Substrato: Aminoácido
Não existe reservas de proteínas tal como os CHO e gorduras. Toda a 

proteína é funcional. 
Estimulo de treinamento aumenta o acúmulo de proteínas contráteis 

(hipertrofia, > número de enzimas e mitocôndrias) 
Fundamental o consumo diário de AAE porem ptns não utilizados serão 

oxidados ou transformados em CHO e gordura.

A maior parte dos aa é oxidada dentro do fígado, porém os de 
cadeia ramificadas também são oxidados no músculo. 

Oxidação aumenta quando o glicogênio hepático esta depletado

Com o estresse metabólico cada vez maior somados a depleção de CHO a 
degradação de proteínas aumenta. 

Como produto é produzida a uréia que deve ser eliminada pela urina e suor. 
Os aa penetrarão no ciclo de Krebs onde serão usados para gliconeogenese e 

oxidados no músculos.





Gliconeogênese

Ciclo de Krebs

Arginina 
Histidina 
Prolina 
Glutamato  
Glutamina

Isoleucina 
Metionina 
Valina 
Treonina

Asparagina 
Aspartato

Fenilalanina 
Tirosina

Piruvato

Alanina 
Cisteína 
Glicina 
Serina 
Treonina 
Triptofano

Ácidos graxos não podem 
sintetizar glicose porque 

a reação da Acetil-CoA 
para Piruvato é 

irreversível. A Acetil-CoA 
não é um composto 

glicogênico em 
mamíferos



Flexibilidade Metabólica Substrato + O2 !oxidação!CO2 + H2O + Calor



Substrato energético predominante



Relação entre o metabolismo

A interação global entre a degradação metabólica desses três 
nutrientes alimentares é denominada pool metabólico.



BRAUN R.; MARKS D. The regulation of muscle mass by endogenous glucocorticoids. Front Physiol. Feb, 2015.



Comportamento do Cortisol durante o 
Exercício

Atletas 

Não-atletas 



GLICOCORTICÓIDES√  A adaptação ao estresse;  

 √ A manutenção de níveis de glicose adequados mesmo em períodos de jejum; o estímulo à gliconeogênese 

√ Mobilização de ácidos graxos livres, fazendo deles uma fonte de energia mais disponível;  

√ Diminuição da captação e oxidação de glicose pelos músculos para a obtenção de energia, reservando-a para o cérebro, num 
efeito antagônico ao da insulina;  

√ Estímulo ao catabolismo protéico para a liberação de aminoácidos para serem usados em reparação de tecidos, síntese 
enzimática e produção de energia em todas as células do corpo, menos no fígado; 

 √ Atua como agente antiinflamatório;  

√ Diminui as reações imunológicas, por provocar diminuição no número de leucócitos; 

 √ Aumenta a vasoconstrição causada pela epinefrina; 

√ Facilita a ação de outros hormônios, especialmente o glucagon e a GH, no 
processo da gliconeogênese 



Regulação do Metabolismo da Glicose durante o 
Exercício

Atividade muscular
ADRENALINA 

NORADRENALINA
GLUCAGON

↑ Glicogenólise
CORTISOL

catabolismo protéico aminoácidos gliconeogênese no fígado Glicose plasmática



Alterações nas [Catecolaminas] durante o Exercício e a 
Recuperação



Regulação do Metabolismo da Glicose durante o Exercício

Quantidade glicose liberada pelo fígado
Intensidade 

Duração
depende

Intensidade Taxa de liberação das catecolaminas

Liberação de glicose 
Quantidade de glicose liberada 
é maior do que a capacidade de 
captação pelos músculos ativos.

Evento explosivo de curta duração 40 a 50% acima da [gli] repouso



Regulação do 
Metabolismo da Glicose 
durante o Exercício

• Nível de Corpo Um 
• Nível de Corpo Dois 

• Nível de Corpo Três 
• Nível de Corpo 

Quatro 
• Nível de Corpo 

Cinco



Regulação do Metabolismo da Glicose durante o Exercício

Intensidade Liberação de catecolaminas Glicogenólise

Fígado
Músculos

Glicogênio

Primeiramente 
utilizado em exercícios 

explosivos de curta 
duração

Após o exercício [glicose plasmática]

Reposição das reservas depletadas de glicogênio muscular









Metabolismo das 
 proteínas

• Porque urinamos? 

• Excretar componentes nitrogenados =uréia  nos 
homens( amônia extremamente tóxica). 

• O que representam? 

• Quebra invariavelmente das proteínas como 
precursores de energia. 

• Proteínas nunca deixaram de ser fonte 
energética também.

• O que fazer? 
• Garantir que as proteínas sejam 

consumidas dentro do valores esperados. 
• Garantindo bom estoque de glicogênios, 

manter glicemias nas provas e treinos. 
• Otimizando queima de gorduras.

• Marcadores : Uréia e Amônia 27



FUNÇOES DA GLUTAMINA



GLUTAMINA



MECANISMO DE REGULAÇÃO DO PESO CORPORAL
DIETA RESTRITIVA

CONSUMO 
ENERGÉTICO 

TECIDO ADIPOSO 
BRANCO 

MECANISMO DE 
SOBREVIVÊNCIA 

ALTERAÇÕES 
HORMONAIS 

METABOLISMO

LEPTINA

Atividade TIREÓIDE 

TÔNUS SIMPÁTICO

QUEIMA DE GORDURA

CORTISOL

ADIPOSIDADE  
VISCERAL

REGANHO DE 
PESORESISTÊNCIA A INSULINA 

MASSA MAGRA 

GASTO 
ENERGIA



↑Cortisol
Restrição calórica 

(inicialmente) Jejum+ +

Ayres, MM. Fisiologia, 2015Porque o peso estaciona?

Mulheres jovens  ≈ 27 
anos 
Fisicamente ativas  
(bodybuilding) 

Dieta: low-carb 
moderada com limite de 
Lip

4 meses

Redução em T3



Skeletal muscle fat oxidation: timing and flexibility are everything, David E. Kelley., J Clin Invest. 2005 Jul 1; 115(7): 1699–1702.  doi:  10.1172/JCI25758 



Skeletal muscle fat oxidation: timing and flexibility are everything, David E. Kelley., J Clin Invest. 2005 Jul 1; 115(7): 1699–1702.  doi:  10.1172/JCI25758 







PROCESSOS FISIOLÓGICOS DA HIPERTROFIA 

Durante o treinamento, as micro lesões musculares acarretam um estresse mecânico que 
estimula o aumento da síntese de uma proteína que leva à destruição da fibra 
muscular gerando um processo inflamatório. Durante a inflamação ocorre o aumento de 
uma citocina (interleucina 6) que estimula a síntese de proteínas nas células satélites 
acarretando a hipertrofia.  

O estresse mecânico também provoca um aumento na produção de radicais livres que 
diminuem capacidade oxidativa do músculo. Desta forma, ocorre um aumento da 
glicólise anaeróbica aumentando a concentração de lactato que por sua vez aumenta a 
liberação de hormônios anabolizantes que agem ativando a síntese protéica e, 
conseqüentemente, levando a HIPERTROFIA MUSCULAR.  

•







mTOR Agente modulador

Estimulo: 

• Aminoácidos ( leucina e Arginina)  
• Níveis de Energia ( Acido Phosphatidico) 

• Fatores de Crescimento ( Insulina, IGF-1) 

• Oxigênio ( O2 )

Exercício Físico 





QUAL MELHOR PROTEINA ?
-DEVE OFERTAR 5-10 G DE AMINOACIDOS 

ESSENCIAIS POR PORCAO  

-O SER HUMANO SO PRECISA INGERIR 
AMINOACIDOS ESSENCIAIS  

-O VALOR BIOLOGICO DE UMA PROTEINA 
REFERE-SE A QUANTIDADE TOTAL DE 

AMINOACIDOS ESSENCIAIS  

OFERTAR OS AAEs NUMA PROPORCAO 
EQUIMOLAR - PORQUE QUANDO INGERIMOS 

NUMA PROTEINA MUITO SE PERDE NESSE 
PROCESSO (BIODISPONIBILIDADE) 











































Espirometria

A energia liberada quando 
a gordura é o único 
nutriente metabolizado 
é de 4,7 Kcal / Litro de 
O2, enquanto a energia 
l i b e r a d a q u a n d o 
somente são utilizados 
os carboidratos é de 
5,04 Kcal / Litro de O2 









Produção/Uso: Metabolismo   

               metabolomica  
Várias vias metabólicas resultam na síntese 

de moléculas (anabolismo) ou degradação 
de moléculas (catabolismo) 

VIA METABÓLICA 
Série de reações catalisadas por enzimas na 

qual o precursor/substrato é convertido em 
produto final, por meio de compostos 
intermediários denominados metabólitos.



USANDO POCT NA ESPECIFICIDADE DO 
ESPORTE
• - definir e controlar os treinamentos  

utilizando ZONAS DE SUBSTRATO 
ENERGÉTICO 

•  - quantificar a ADAPTABILIDADE 
METABÓLICA para treinos / 
competições  

•  - avaliar  a RECUPERAÇÃO PÓS-
EXERCÍCIO usando um controle 
altamente específico: as dinâmicas do 
status da acido/ base no sangue 

•  - criar um PERFIL DE DESEMPENHO 
INDIVIDUAL

Vias Metabólicas





PEQUENOS GESTOS PODEM NOS DAR GRANDE ALEGRIA

OBRIGADO POR CADA DEMONSTRACAO DE CARINHO COMIGO






