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RESUMO 
 

FREITAS, Bárbara G. Efeitos de diferentes modelos nutricionais no 

desempenho intermitente e na aptidão física de adultos jovens. 2017. 

Projeto de pesquisa (Mestrado em Educação Física) – Programa de Pós- 

Graduação em Educação Física, Escola Superior de Educação Física, 

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2017. 

Introdução: O Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (HIIT) é empregado 

para aprimorar a função metabólica, cardiorrespiratória e o desempenho físico. 

Dentre os modelos de HIIT, o Sprint Interval Training (SIT) é realizado com 

esforços de 20 a 30 s em intensidade all-out, intercalados por recuperação de 

2 a 4 min. O aumento na aptidão aeróbia e anaeróbia é apontado como um dos 

principais benefícios deste tipo de treino, e estratégias nutricionais podem ser 

empregadas para contribuir na realização do SIT e potencializar o desempenho. 

No entanto, não são conhecidos os efeitos da interação entre diferentes 

estratégias alimentares e SIT. Objetivos: avaliar os efeitos de duas 

intervenções alimentares isoladas e associadas ao jejum intermitente 

juntamente ao SIT, no desempenho e na aptidão física de adultos jovens. 

Materiais e métodos: trata-se de ensaio clínico randomizado com medidas 

repetidas. Fazem parte da amostra 30 indivíduos (n=30) voluntários do sexo 

masculino, na faixa etária entre 18 e 35 anos, que atendam aos critérios de 

inclusão deste estudo. Os participantes serão aleatoriamente distribuídos em 

três grupos com intervenções alimentares distintas, a saber: grupo 1- HFLC 

(alta gordura e baixo carboidrato); grupo 2- HCLF (alto carboidrato e baixa 

gordura); grupo 3 – Grupo Controle: Normoglicêmica, normoproteica e 

normolipídica, após aleatorizado os indivíduos para os grupos, os grupos serão 

aleatorizados, de forma a ficar estabelecido, se será realizado primeiro a 

intervenção alimentar sem jejum, ou se associada ao jejum. Cabe salientar que 

as avaliações de perfil cardíaco (FC, VFC, PAS e PAD), metabólico (colesterol 

LDL, HDL, glicemia e lactato), composição corporal (massa corporal, estatura, 

perímetros e dobras cutâneas) e aptidão e desempenho físico (força, potência 

aeróbia e anaeróbia, capacidade aeróbia e anaeróbia) ocorrerão em quatro 

momentos distintos: antes (PRE) e depois (POST-DIET) de duas semanas de 
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intervenção alimentar com o perfil nutricional indicado com ou sem jejum, a ser 

estabelecido pela aleatorização, terá uma semana de wash out, após será 

realizada novamente as medidas, seguinte a isso, duas semanas de 

intervenções alimentares associadas ou não ao jejum intermitente (16x8) serão 

efetuadas, com os testes repetidos ao final delas, encerrando o protocolo de 

intervenção. Os voluntários realizarão seu treino normalmente durante a 

intervenção, sendo monitorados diariamente pela equipe, através de ligações 

telefônicas. Análises Estatísticas: Os dados resultantes serão apresentados 

como média ± desvio padrão. Para os efeitos principais, será realizada análise 

de variância de dois caminhos (grupo x momento), com medidas repetidas no 

fator momento. As análises serão realizadas através do programa IBM® SPSS. 

Aspectos Éticos da Pesquisa: Será assinado um termode livre consentimento 

esclarecido (TLCE) pelos sujeitos. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da ESEF-UFPel, protocolo CAAE: 

68577917.0.1001.5313. 

 
 
 
 

Palavras Chaves: Diet, HFLC, HCLF, Jejum Intermitente, Desempenho, Aptidão 

Física. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (HIIT) pode ser empregado 

para aprimorar a função metabólica (BUCHHEIT; LAURSEN, 2013a), a aptidão 

cardiorrespiratória (FAISAL et al., 2009)e o desempenho físico (L.V, 2001; 

WISLØFF; ELLINGSEN; KEMI, 2009). Os benefícios do HIIT se equivalem aos 

observados no exercício aeróbio contínuo (BURGOMASTER, Kirsten A et al., 

2008), no entanto, tendem a ser obtidos com menor tempo de prática 

(BURGOMASTER, Kirsten A et al., 2008; DAUSSIN et al., 2008), por isso, sua 

utilização tem aumentado em diferentes contextos (L.V, 2001; THOMPSON, P. 

D. et al., 1984). Dentre os modelos de HIIT, o Sprint Interval Training (SIT) tem 

se destacado por ser de baixo volume e duração, sendo que ele é composto 

por esforços de 20s a 30 s, realizados em intensidades máximas, supra 

máximas ou de modo all-out, intercalados por recuperação longa, 

frequentemente de 4 min (BUCHHEIT; LAURSEN, 2013a). Este protocolo de 

treinamento tem sido utilizado frequentemente (BURGOMASTER, K A et al., 

2005), no entanto, ao longo dos sprints identifica-se elevada perda na produção 

de potência (GILLEN et al., 2013). Para isso, a nutrição poderia sanar esse 

contraponto, sendo aliada ao treinamento de sprints intermitentes visto que, 

apesar da constante evolução na nutrição esportiva, poucos trabalhos 

investigaram esse assunto (GILLEN et al., 2013; KREIDER et al., 2010) sendo 

que a maior parte se concentram no uso de suplementos nutricionais 

(COCHRAN et al., 2015; SOUSA et al., 2016; THOMPSON, C. et al., 2016; 

WILLIAMS, M. H., 2004). Complementarmente, entender como diferentes 

estratégias alimentares afetam o desempenho no HIIT pode contribuir na 

organização de abordagens multiprofissionais mais eficientes. 

Alimentação adequada aliada ao exercício favorece aumento do 

desempenho (STELLINGWERFF; COX, 2014), hipertrofia muscular (RAHBEK 

et al., 2014), elevação da capacidade anaeróbia (WILLIAMS, M. H., 2004) e 

redução da fadiga muscular (HOON et al., 2015). Neste cenário, dietas com 

altas concentrações de carboidratos simples antes e durante o exercício podem 

aumentar o desempenho físico (COGGAN; COYLE, 1991), e dietas com baixos 

níveis de carboidratos tanto simples quanto complexos poderiam prejudicar o 

desempenho e a resistência à fadiga (LAMBERT et al., 1994). Quando o jejum 
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intermitente é considerado, cerca de dúzias de artigos tem investigado esse 

método (ALKANDARI et al., 2012; BARNOSKY et al., 2014; TREPANOWSKI; 

BLOOMER, 2010) a maioria deles, se concentram no Ramadã, período de 

jejum religioso dos povos islâmicos (AZIZI, 2010) , apresentando melhorias, nos 

marcadores metabólicos (TREPANOWSKI; BLOOMER, 2010), desempenho no 

exercício (MORO et al., 2016), bem como, dependendo de alguns protocolos 

de treinos associados o IF, com leg press, havendo hipertrofia de membros 

inferiores (MORO et al., 2016). 

Apesar dos estudos supracitados serem relevantes para o estudo em 

questão, há uma lacuna acerca dos efeitos da intervenção alimentar no SIT 

(KREIDER et al., 2010). Nesse sentido, reconhecem-se os benefícios das 

estratégias alimentares em conjunto aos exercícios intensos (WILLIAMS, M. 

H., 2004) porém, os efeitos de diferentes estratégias nutricionais no 

treinamento intervalado são desconhecidos. 
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2. JUSTIFICATIVA 

O Sprint Interval Training (SIT) é um submodelo do treinamento 

intervalado de alta intensidade (HIIT), caracterizado por sessões de esforços 

de 20 a 30 s sendo realizados em intensidades supramáximas, intercalados 

por recuperações longas de aproximadamente 4 minutos (BUCHHEIT; 

LAURSEN, 2013a). Como principais benefícios encontram-se o 

aprimoramento do perfil metabólico, somando a esses são encontrados 

benefícios também na melhora da função metabólica (BUCHHEIT; LAURSEN, 

2013b), emagrecimento (HAZELL et al., 2010), aptidão cardiorrespiratória 

(FAISAL et al., 2009) e desempenho físico (L.V, 2001; WISLØFF; ELLINGSEN; 

KEMI, 2009). Para potencialização desses, a alimentação adequada pode ser 

associada ao treinamento, todavia, a relação entre HIIT e nutrição ainda é 

pouco compreendida (GILLEN et al., 2013). De fato, entender como diferentes 

estratégias alimentares afetam o desempenho no HIIT pode contribuir na 

organização de abordagens multiprofissionais mais eficientes. 

Os modelos High-Fat Low-Carb (HFLC), High-Carb Low-Fat (HCLF) e 

jejum intermitente (IF) têm se mostrado positivos quando da análise de 

marcadores inflamatórios (MORO et al., 2016) e de desempenho (LAMBERT 

et al., 1994). Um estudo publicado na década de 1990 investigou dois desses 

modelos de intervenção alimentar (HFLC, HCLF) aliados ao HIIT. Como 

resultado foi obtido que, o plano alimentar HFLC, sem suplementação, 

retardou ua fadiga muscular e aumentou o desempenho. 

Essas duas intervenções alimentares, LFHC e HFLC, somam-se a um 

terceiro modelo dietético bastante frequente, denominado jejum intermitente, 

que, quando realizado intencionalmente, mantém as proporções dos 

macronutrientes preconizadas de acordo com as Dietary Reference Intake 

(DRI’s), porém altera a frequência da ingesta alimentar (MORO et al., 2016). 

Como efeito, o IF aliado a exercícios físicos parece ser uma abordagem 

dietética muito popular e usada para perda de peso e melhora da  saúde 

geral igualmente quando avaliado pelo jejum de Ramadã (MORO et al., 2016). 

Recentemente, uma investigação observou que 16 h de IF em uma janela de 

alimentação de 8 h associada a protocolo de treinamento de força que permitiu 

manutenção da massa muscular, redução da gordura corporal e diminuição 

dos níveis de marcadores inflamatórios (MORO et al., 2016). 



16  

De modo amplo, HIIT também tem sido aplicado em populações 

especiais, como atletas (GAETANO; RAGO, 2014), pessoas saudáveis não 

esportistas (RECH et al., 2014), sedentárias (DAUSSIN et al., 2008) e em 

indivíduos com problemas cardiometabólicos (BUCHHEIT; LAURSEN, 2013a). 

No entanto, os efeitos de intervenção alimentar no SIT são pouco estudos 

(KREIDER et al., 2010). 

O presente estudo justifica-se, então, pela importância da investigação 

acerca desse tema, visto os benefícios oriundos do treinamento aliado as 

estratégias nutricionais (WILLIAMS, M. H., 2004), salvo procedimentos 

recorrentes à suplementação (COCHRAN et al., 2015; SOUSA et al., 2016; 

THOMPSON, C. et al., 2016), serem escassos na literatura atual 

(THOMPSON, C. et al., 2016), tendo em vista que o efeito do programa SIT 

somado a diferentes modelos alimentares é desconhecido. 

 
3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 
 

Avaliar os efeitos de dois tipos de diferentes intervenções alimentares 

HFLC e HCLF, associadas ao IF, no desempenho e aptidão física de pessoas 

fisicamente ativas, somado à protocolo de SIT. 

3.2 . Objetivos Específicos 
 

Nos três momentos (PRE, POST-DIET, PRE e POST WASH-OUT, PÓS 

DIET+IF), avaliar os efeitos das diferentes intervenções alimentares sobre: 

1) Antropometria 

2) Vo2máx 

3) Potência e capacidade aeróbia; 
 

4) Potência e capacidade anaeróbia, no teste intermitente a ser medido 

a cada 30s (final de cada sprint); 

5) Força e resistência muscular; 
 

6) Pressão arterial, frequência cardíaca de repouso e sua variabilidade 

de repouso antes e após treino SIT; 

7) Percepção subjetiva de esforço após o teste incremental máximo; 
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8) Perfil metabólico, a partir das variáveis colesterol total, LDL, HDL, 

glicemia de jejum e lactato 

Durante o processo medir os efeitos de diferentes intervenções 

alimentares (HFLC, HCLC e HFLC + IF, HCLF + IF) no desempenho e na 

aptidão física, a partir da potência pico, potência média e índice de fadiga médio 

de cada sessão de teste. 

 
4 HIPÓTESE 

4.1 Hipótese da pesquisa: 

Com base nas leituras prévias da literatura o Sprint interval training pode 

melhorar a aptidão cardiorrespiratória aumentando o Vo2pico 

(BURGOMASTER, Kirsten A et al., 2008; FAISAL et al., 2009), e potência 

máxima gerada (BURGOMASTER, Kirsten A et al., 2008) durante os testes, 

bem como melhorar o desempenho de força (L.V, 2001; WISLØFF; 

ELLINGSEN; KEMI, 2009). No que tange à hipertrofia muscular (WHYTE et al., 

2013), e emagrecimento (RECH et al., 2014), foi mostrado que o SIT atua 

positivamente nesses parâmetros. Com isso a hipótese da pesquisa é analisar 

se ao aliar treinamento intervalado de alta intensidade com as intervenções 

alimentares propostas, os marcadores como: 1. Potência e capacidade aeróbia 

(WILLIAMS, M. H., 2004); 2. Potência e capacidade anaeróbia (WILLIAMS, 

2004); 3. Força e resistência muscular (RAHBEK et al., 2014); 4. Pressão 

arterial, frequência cardíaca de repouso e sua variabilidade de repouso (DUTRA 

et al., 2017); 5. Percepção subjetiva de esforço (BORG, 1982); 6. Perfil 

metabólico, a partir das variáveis colesterol total, LDL, HDL e glicemia de jejum 

(ABESO, 2016); 7. Desempenho e aptidão física (RAHBEK et al., 2014; 

STELLINGWERFF; COX, 2014), sejam alterados positivamente, tendo um 

aprimoramento nessas medições após a intervenção alimentar associada ao 

Sprint Interval Training. 

4.2 Hipótese nula: 

A hipótese nula do projeto é que o treinamento intervalado de alta 

intensidade aliado as intervenções alimentares (HFLC; HCLF; HFLC+IF; 

HCLF+IF), não terá efeito sobre os marcadores supracitados, positivamente, a 

saber: 1. Potência e capacidade aeróbia;2. Potência e capacidade anaeróbia; 

3.  Força e  resistência muscular; 4.  Pressão arterial, frequência  cardíaca  de 
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repouso e sua variabilidade de repouso;5. Percepção subjetiva de esforço; 6. 

Perfil metabólico, a partir das variáveis colesterol total, LDL, HDL e glicemia de 

jejum; 7. Desempenho e aptidão física. 

5 REVISÃO DA LITERATURA 

A presente revisão de literatura abordará dois tópicos principais: os 

benefícios encontrados no SIT e a alimentação associada a esse treinamento 

para intensificar tais benefícios. No primeiro tópico foram escritos: o 

delineamento histórico acerca do treinamento intervalado de alta intensidade, 

os formatos do treinamento e, por fim os benefícios do SIT, bem como suas 

contribuições esperadas pelo presente estudo, tendo em vista que o projeto 

relaciona esse tipo de treinamento a diferentes intervenções alimentares. No 

segundo tópico, foram apresentados artigos referentes a intervenções 

alimentares associadas ao treinamento em questão, para a potencialização 

dos benefícios encontrados nos exercícios Intermitentes. 

5.2 Treinamento intervalado de alta intensidade 

 
O HIIT tem sido aplicado em populações diversas, como em pessoas 

saudáveis, porém não esportistas (WILLIAMS, C.; BROOKS, 2016) 

sedentárias (DAUSSIN et al., 2008), atletas (GAETANO; RAGO, 2014) 

também em indivíduos com transtornos cardiometabólicos (BUCHHEIT; 

LAURSEN, 2013a). Ademais esse tipo de treinamento apresenta benefícios 

como aprimorar a aptidão cardiorrespiratória (FAISAL et al., 2009), a função 

metabólica (BUCHHEIT; LAURSEN, 2013a) e o desempenho físico (L.V, 2001; 

WISLØFF; ELLINGSEN; KEMI, 2009) principal marcador a ser analisado na 

presente intervenção. 

Contudo esse método de exercício físico não é novo, e sim, atual. 

Surgiu no início do século XX, sendo evidenciado com o corredor olímpico 

Hannes Kolehmainen, da Finlândia, que utilizava o método, de 5 a 10 sprints, 

com recuperação ativa de 3 - 5 min, a cada, 1000m, com esforços supra- 

máximos (L.V, 2001). 

Quando realizada comparação entre o treinamento intervalado com o 

contínuo, observa-se que os benefícios alcançados são os mesmos em 

inúmeros estudos (BURGOMASTER, Kirsten A et al., 2008; DAUSSIN et al., 

2008; RAKOBOWCHUK et al., 2008), contudo, tendem a ser obtidos em menor 
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tempo de prática nos exercícios intervalados de alta intensidade 

(BURGOMASTER, Kirsten A et al., 2008; DAUSSIN et al., 2008) resultando no 

aumento de sua utilização em diferentes contextos, supracitados 

(THOMPSON, C. et al., 2016). 

Tendo em vista os benefícios desse treinamento, é possível inferir que 

há uma crescente preocupação com o fator desempenho versus tempo 

(PEREIRA;, 2003). No que abrange essa barreira, o HIIT treinamento 

intervalado de alta intensidade se constitui como método favorável para sanar 

este contraponto, visto que seus benefícios são semelhantes aos alcançados 

através com os exercícios contínuos, porém em menor tempo 

(MACPHERSON et al., 2010). 

De modo quando comparado com o treino aeróbio contínuo, a 

superioridade do treinamento intervalado é apontada inclusive a nível hormonal 

(TRAPP et al., 2008). Um estudo publicado em 2009, encontrou 

concentrações de catecolaminas, noradrenalina e adrenalina mais elevadas 

ao final do treinamento intermitente (BRACKEN, LIBRNNANE E BROOKS, 

2009. Nesta análise, foram envolvidos doze homens que realizaram um 

protocolo de dez sprints em cicloergômero com duração de 6s e com 

recuperação ativa entre cada sprint. Como resultados, os níveis adrenalina 

plasmática estava elevado em 6,3 vezes, noradrenalina em 14,5 vezes ao final 

do treinamento. Em exercícios aeróbios moderados, o aumento dessas 

catecolaminas, em período estacionário é pequeno, o que elevaria as 

vantagens da realização de um treino intervalado de alta intensidade (ZOUHAL 

et al., 2008). 

Especialmente os níveis de adrenalina elevados têm sido associados à 

lipólise, sendo responsáveis pela sinalização para a liberação de gordura 

subcutânea e intramuscular (CRAMPES et al., 1986). (BOGDANIS et al., 1996) 

examinaram a resposta do hormônio de crescimento (GH) em atletas de 

ambos os sexos e ao final do treinamento intervalado constataram que as 

concentrações hormonais foram maiores em comparação ao treinamento 

aeróbio contínuo. Após uma hora de encerramento do protocolo, as 

concentrações hormonais estavam mais elevadas que a medição basal, 

comprovando a superioridade do HIIT. 

De modo que, há diferentes protocolos no HIIT, e variáveis que 
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influenciam o formato desse treinamento, como por exemplo, a intensidade a qual 

o protocolo de treino é realizado (BUCHHEIT; LAURSEN, 2013b). Como citado 

previamente, há a popularização desse protocolo realizado em intensidades 

máximas “all-out”, com sprints repetidos ou intermitentes, com esforços de 

curta (≤60s) ou de longa (≥60s) duração, e por isso, houve a necessidade da 

divisão da nomenclatura das variações de HIIT, em cinco categorias de acordo 

com BUCHHEIT & LAURSEN (2013a). 

Na primeira categoria estão os esforços longos entre 90-100% do 

VO2máx, com duração de 60s com exigência de uma maior utilização do 

transporte de oxigênio e neuromuscular; na segunda categoria o tempo de 

esforço ≤ 60s em 100-120% VO2, esse tipo de treino exige a utilização dos 

sistemas de transporte e de oxigênio, do sistema cardiopulmonar e do 

anaeróbio glicolítico para obtenção de energia, além de exigência 

neuromuscular (LAURSEN; JENKINS, 2002); na terceira categoria encontra- 

se o treinamento o qual os sprints são repetidos (repeated sprint training, RST) 

com duração de 3 a 7s, intercalados com períodos de recuperação inferiores ou 

iguais a 60s (TSCHAKERT; HOFMANN, 2013) com exigências metabólicas 

maiores do sistema oxidativo mais o anaeróbio juntamente com o sistema 

neuromuscular; na quarta categoria há o treinamento sprint intermitente (SIT), 

com duração de 10s intercalados de 1 a 5 min de períodos de recuperação 

(BUCHHEIT; LAURSEN, 2013a), com exigências metabólicas maiores do 

sistema oxidativo periférico juntamente com o anaeróbico mais o 

neuromuscular. 

As diferenças, no treinamento, das duas últimas categorias, estão no 

tempo de recuperação e na intensidade o qual são realizados (GIRARD; 

MENDEZ-VILLANUEVA; BISHOP, 2011); para finalizar, na quinta categoria, 

estão os protocolos intermitentes de alta intensidade “all-out” que consistem 

em esforços máximos de 30s com intervalos de recuperação de 2 a 4 min 

realizados em cicloergômetro, com utilização do sistema oxidativo e anaeróbio 

(BURGOMASTER, Kirsten A et al., 2008; GIBALA, Martin J., 2009; GIBALA, 

Martin J et al., 2006). 
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5.3 . Sprint Interval Training (SIT) 

Dentre os modelos de HIIT, o SIT tem esforços de até 30s e são 

realizados em intensidades supramáximas, como colocado anteriormente, 

intercalados por recuperação, frequentemente de 4 min (BUCHHEIT; 

LAURSEN, 2013b) 

Como citado previamente a melhora no desempenho físico e no perfil 

metabólico são apontados como dois dos principais benefícios deste modelo de 

treinamento. No aspecto cardiorrespiratório, há estudos que apontam aumento 

de VO2pico (RAKOBOWCHUK et al., 2008) e a elevação na captação de 

oxigênio (BURGOMASTER, K A et al., 2005; BURGOMASTER, Kirsten A et al., 

2008). Além dos ajustes centrais, o SIT melhora a atividade e a quantidade de 

enzimas mitocondriais do músculo esquelético (BURGOMASTER, K A et al., 

2005; GIBALA, Martin J., 2009) além de aumentar os estoques de glicogênio 

muscular e estoques de fosfocreatina, (PCr) fornecedor imediato para a 

ressíntese de ATP (BURGOMASTER, Kirsten A et al., 2008). 

Esse tipo de treinamento também tem sido visto como um ótimo método 

para perda de massa de gordura corporal e hipertrofia muscular (WILSON et 

al., 2012). (MACPHERSON et al., 2010), avaliaram vinte pessoas (dez homens 

e dez mulheres) divididas em dois grupos; um grupo realizou protocolo de SIT 

(30 s x 4–6 “all- out”, 4 min descanso, – 3 vezes por semana) e o outro 

treinamento de endurance- ET (30–60 min em 65% VO2máx, 3 vezes por 

semana), ambos com duração de seis semanas. Os resultados considerando 

os treinamentos acerca de composição corporal, VO2max e as adaptações no 

desempenho foram semelhantes, com diminuição no percentual de massa 

gorda, aumento na massa magra e sem apresentar diferença significativa no 

VO2max entre os grupos (SIT e ET). Isso corrobora com Wilson et al., (2012), 

quando relatam a eficiência do SIT na composição corporal, relativa à 

hipertrofia, no sprint interval training. 

HAZELL et al., (2010) avaliaram a composição corporal, a adaptação 

metabólica e o VO2max, em quinze mulheres, com um protocolo de SIT 

também com duração de seis semanas (4 a 6 sprints de corrida, 30s "all-out" 

com o ciclo ergômetro autopropulsionado, intercalados por 4 min de repouso, 

realizado 3 vezes por semana). Como resultados, os pesquisadores obtiveram 
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aumento de massa livre de gordura em 1,3%, no consumo máximo de oxigênio 

em 8,7%, ligeira diminuição nas concentrações plasmáticas do colesterol de 

baixa densidade – LDL e também na circunferência da cintura em 3,5%. 

Juntamente aos benefícios fisiológicos, supracitados, o SIT pode 

diminuir as chances de overtraning (CANTRELL et al., 2014). Segundo 

KREIDER et al., (1998), overtraning é caracterizado como estado em que as 

altas intensidades de treinamento são associadas a recuperação inadequada 

acabando em adaptações subótimas, o que interfere nos resultados do 

treinamento de força e no desempenho físico. Assim, o treinamento intervalado 

também pode beneficiar o indivíduo, com hipertrofia e força (WILSON et al., 

2012), complementando treinamento de hipertrofia, em um protocolo, por 

exemplo, de treinamento concorrente (CANTRELL et al., 2014). Durante o 

treinamento concomitante ou concorrente, a especificidade da resposta 

adaptativa é alterada, de modo que os ganhos em hipertrofia, força e potência 

são atenuados, pelo fato do músculo ser repetidamente submetido a estímulos 

contráteis (COCHRAN et al., 2015). 

Quanto ao desempenho, após a hipertrofia do treinamento de força há 

ainda a adaptação anabólica decorrente do treinamento intervalado de alta 

intensidade, havendo ativação da sinalização da via mTORC1, ao longo de 

24h após ter se encerrado o treinamento de força (KIKUCHI N, YOSHIDA S, 

OKUYAMA M, 2016). Assim, segundo KIKUCHI et al., (2016), o melhor 

mecanismo para explicar a interferência do treinamento simultâneo são as 

interações antagônicas entre a sinalização AMPK e mTORC1. Entretanto, os 

benefícios do treinamento concorrente não estão claramente elucidados na 

literatura, necessitando estudos mais aprofundados sobre o tema (COCHRAN 

et al., 2015)). Contudo, esses achados prévios acerca do treinamento 

concorrente reforça a superioridade do SIT, por esse poder ser aliado a outros 

tipos de treinamentos e resultar em efeitos positivos ao atleta (CANTRELL et 

al., 2014). 

Quando estudada a produção de potência e realização de trabalho 

durante os sprints, há decréscimo dos mesmos (GLAISTER, 2005). Ao longo 

de 15 sprints, (ROBINSON, J. M. et al., 1995) observaram decréscimo de 130w 

na potência de pico de aproximadamente 150w na potência média. 

Adicionalmente, ao longo de dez sprints, (RATEL et al., 2006) registraram 
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queda na potência pico e média de 43,3% e 47%, respectivamente. 

Considerando as limitações do aporte energético à produção de potência e 

manutenção do desempenho no SIT (GLAISTER, 2005), estratégias 

nutricionais poderiam ser empregadas para contribuir na realização do 

treinamento intervalado, quando levado em consideração a potência e o 

desempenho ao longo dos sprints. 

5.4 Contribuições esperadas pelo estudo: 

5.4.1. Respostas cardiovasculares, PSE e Aptidão Física: 
 

O treinamento intervalado de alta intensidade é considerado um dos 

meios mais eficazes para melhorar a função cardiorrespiratória e metabólica 

(BUCHHEIT AND LAURSEN, 2013b). Parecendo ser uma maneira eficiente e 

prática de desenvolver a aptidão física. 

De modo que a Percepção subjetiva do esforço pode auxiliar na 

prescrição da intensidade e da duração do exercício (BORG, 1982; CREWE; 

TUCKER; NOAKES, 2008), sendo vista como uma variável psicofisiológica, 

podendo também demarcar a carga interna de treinamento (PINHEIRO; VIANA; 

PIRES, F. O., 2014), tem sido associada na identificação de marcadores 

fisiológicos, como o limiar anaeróbio (LAn) (VIEIRA, D. C. L. et al., 2014) e, inter- 

relacionada com a frequência cardíaca do estímulo, por exemplo. 

Ao compararem dois modos de exercício realizados de forma intermitente 

com mudança de direção (180º) e em linha reta por jogadores de alto nível de 

futebol, DELLAL ET AL. (2010) observaram que os valores de percepção 

subjetiva do esforço (PSE), frequência cardíaca (FC) e concentração de lactato 

sanguíneo ([LAC]) foram significativamente maiores para o modelo com 

mudança de direção. Segundo apresentado por ESSEN; HAGENFELDT; 

KAIJSER, 1977, isso ocorreu porque para voltar a acelerar durante a mudança 

de direção os indivíduos solicitam, essencialmente, o metabolismo anaeróbio e 

as fibras musculares de contração rápida que, quando comparadas às de 

contração lenta, apresentam maior conteúdo de enzimas glicolíticas e menor de 

enzimas oxidativas. 

Segundo BUCHHEIT & LAURSEN 2013A, um estímulo ótimo para as 

adaptações cardiovasculares e periféricas máximas é aquele em que os atletas 

gastam pelo menos vários minutos por sessão em sua "zona vermelha", o que 
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geralmente significa alcançar pelo menos 90% de sua absorção máxima de 

oxigênio (_VO2max). Para o autor BACON ET AL., (2013) o HIIT em 

intensidades 85-95% do VO2max provoca melhorias na absorção máxima de 

oxigênio (VO2max) ligeiramente maior do que normalmente é relatado com 

treinamento contínuo em adultos saudáveis e ativos, em menor tempo de 

exercício. A associação de estímulos anaeróbios e aeróbios, como o que 

acontece no HIIT, promove controle metabólico maior que as atividades aeróbias 

isoladas (BACON et al., 2013; WESTON, K. S.; WISLØFF; COOMBES, 2013). 

Em duas meta-análises de SLOTH et al. (2013) e GIST et al. (2014), o 

treinamento intervalado de alta intensidade de baixo volume melhorou a aptidão 

aeróbia e a potência de sprint no teste anaeróbio de Wingate. Um protocolo de 

intensidade média de HIIT de baixo volume (13 sessões de treino com razão de 

trabalho/repouso sendo 0,16) em um delineamento controlado produziu uma 

melhoria no VO2max em homens não atléticos jovens quando comparados com 

o grupo controle (WESTON, M. et al., 2014), ocorrendo melhorias no VO2max 

de homens sedentários e em mulheres ativas não atletas. Com isso os autores 

concluíram que o HIIT de volume baixo e controlado produz melhorias a potência 

aeróbia de pessoas ativas (GIST et al., 2014; SLOTH, M. et al., 2013). 

BILLAT L.V. (2001) expõe o estudo de GOROSTIGA et al., (1991) em que 

mostram o treinamento intervalado para aumentar o VO2máx, tendo um aumento 

significativo em treinos de sprints de 30s de duração com 30s de recuperação. 

Soma-se a esse estudo, o publicado em 2002, que mostram o treino intervalado 

realizado duas vezes por semana, durante 6 semanas com alterações positivas 

no VO2 máx (LAURSEN; JENKINS, 2002). 

GUTIN B. et al. (2002) analisou adolescentes obesos em um protocolo de 

alta intensidade e outro de baixa intensidade durante 8 meses a 75 a 80% 

VO2pico e 50 a 60% VO2pico, respectivamente, obtendo como resultado um 

melhor desempenho no VO2máx, no protocolo de maior intensidade, com 

redução da gordura visceral e total, independente da intensidade dos protocolos 

(GUTIN et al., 2002). 

Em uma população especial de mulheres com sobrepeso e obesidade, 

TRILK J. et al. (2011) avaliou de 4 a 7 séries de 30s all-out x 4min de 

recuperação, durante 4 semanas, acima de 240% da intensidade do VO2máx e 
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obteve como resultados aumento do volume de ejeção pelo ventrículo esquerdo, 

aumento do VO2máx e redução da FC rep (TRILK et al., 2011). 

FREYSSIN et al. (2012) 56 avaliou pacientes com falha cardíaca crônica 

em um protocolo de HIIT com 3 séries e intervalo de 5min entre elas, com 12 

sprints de 30s x 60s e um protocolo continuo EE com duração de 45min durante 

8 semanas a 80% VO2máx do limiar ventilatório. O HIIT promoveu ganhos no 

VO2pico, teste de duração de exercício, captação de O2 durante exercício 

máximo e no VO2 consumido na velocidade do limiar ventilatório. O mesmo não 

sendo evidenciado com o protocolo contínuo (FREYSSIN et al., 2012). 

Outro estudo avaliando pacientes com insuficiência cardíaca crônica, 

FREYSSIN C. et al. (2012) observaram resultados consideravelmente superiores 

com HIIT de 3 séries, com intervalos de 5min entre elas, de 12 sprints de 30 s 

em 80% da potência máxima com 60 s de recuperação passiva quando 

comparado ao exercício continuo (45min na velocidade do limiar ventilatório). O 

grupo HIIT apresentou ganhos no VO2pico (27%), na duração do exercício 

(47%), na captação de O2 durante exercício máximo (18%) e no VO2 consumido 

na velocidade do limiar ventilatório (22%), o que não foi observado no protocolo 

de treino continuo. 

TABATA et al., (1996) avaliou uma população adulta jovem, do sexo 

masculino, universitários em 7-8 séries de 20s x 10s durante 6 semanas a 170% 

VO2máx, o HIIT prescrito de maneira adequada pôde promover adaptações nos 

sistemas aeróbio e anaeróbio, segundo os autores, provavelmente, por conta da 

alta intensidade imposta em ambos os sistemas. 

Quando levado em consideração o componente anaeróbio, fibras do tipo 

rápidas, BOYLE (2010) afirma que séries entre 5 a 60s com recuperação curta 

promove um maior requerimento das fibras de contração rápidas, de modo a 

aumentar a potência e capacidade aeróbia dos indivíduos estudados. 

MANDROUKAS A. et al., (2011) estudaram 40 homens saudáveis em um 

protocolo de 32min (4min x 4 min) com recuperação ativa x passiva como 

resultados encontraram que o protocolo contínuo pareceu mais eficiente na 

solicitação do cardiovascular por induzir maior FC máx., e maior VO2máx. 

A frequência cardíaca tornou-se o marcador fisiológico mais comumente 

medido para controlar a intensidade do exercício no campo (OLIVEIRA, 2006). 

Considerando que a FC máx., refere-se ao número de batimentos por minuto 
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que o coração consegue alcançar (OLIVEIRA, 2006). Segundo BATISTA 2010, 

a FC, está diretamente ligada com o VO2 máx. Em certas situações de exercícios 

submáximos realizados em steady state, o aumento do VO2 está correlacionado 

a FC, por exemplo quando é realizado um trabalho de 120 a 180 bpm, a relação 

FC, VO2máx e lactato são lineares. 

Em contrapartida há alguns estudos que não encontram esses resultados 

citados anteriormente. Um estudo publicado em 2012, utilizou um protocolo de 

SIT em intensidades all-out com duração de 30s com uma demanda de 90% da 

FC máx., e do VO2pico, mostrou resultados negativos ao aumento ejeção 

cardíaca, sendo necessário um treinamento com maior tempo de duração, 

segundo os autores (BUCHHEIT et al., 2012). Visto que, essa duração e 

intensidade de esforço implica numa contribuição de 17% do sistema ATP-CP, 

45% do sistema glicolítico e 38% do metabolismo oxidativo tendo sim, um 

aumento de desempenho, porém, o responsável por esse aumento seriam os 

ganhos das contribuições periféricas. De forma que para as contribuições serem 

centrais a duração do estímulo deveria ser mais prolongada, maior que 1 min, 

por exemplo (BUCHHEIT et al., 2012) 

CHRISTMASS et al. (1999) compararam um protocolo de treino 

submáximo continuo (90min a 60% do VO2pico) com um protocolo intermitente 

de alta intensidade (90min, 12s a 120% VO2pico e 18s em repouso), avaliando 

a contribuição energética, e identificaram que a oxidação de gordura era três 

vezes maior no primeiro modelo e, que a oxidação glicolítica era maior no 

protocolo intermitente, apesar do VO2 e do gasto energético serem semelhantes, 

encontraram resultados que corroboram com (CHRISTMASS et al., 1999), 

porém com protocolo intermitente curto e outro protocolo intermitente de modo 

longo. 

Quando comparadas corridas intervaladas com corridas continuas, a 

solicitação aeróbia, nas corridas continuas, é maior e mais eficiente, do sistema 

cardiovascular, levando em consideração a média da FC e a maior média de 

VO2 durante a sessão, (CHRISTMASS et al., 1999). 

Contudo, apesar do exercício continuo a parecer ser mais vantajoso, o 

HIIT em alguns aspectos, o treinamento intervalado de alta intensidade entra 

para solucionar o problema do tempo, para o alcance dos objetivos dos atletas 

e praticantes, somado a isso, há um aumento na desistência no protocolo 
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contínuo, por se tratar de um protocolo extenso. Por exemplo, (MANDROUKAS, 

A. et al., 2011), ao se realizar um exercício contínuo em um ciclo ergômetro na 

potência máxima, a maior duração que o sujeito aguenta é seis minutos, já 

quando o treinamento intervalado é posto em prática, a sua duração pode chega 

a uma hora, com pausas de 15s. 

5.4.2. Respostas Orgânicas: 
 

CHRISTMASS et al., (1999b) estudou 39 homens saudáveis em 

treinamento intervalado com duração de 40min.: Um protocolo curto de 6s x 9s 

e um protocolo longo de 24s x 36s, a razão de troca respiratória foi de 0,96 a 

0,99. Encontraram como resposta que o protocolo curto promoveu maiores taxas 

de oxidação de gordura e de oxidação de carboidratos. Sendo explicado devido 

a fatores metabólicos relacionados a fibras musculares oxidativas. 

(GOTO et al., 2011) GOTO K. et al. (2011) avaliaram 78 homens 

saudáveis num protocolo de 1x30min e 3x10min a 60% VO2máx, de modo que 

a característica intermitente contribuiu para maior taxa de oxidação de gordura 

durante exercício. Sendo que exercícios de alta intensidade e de baixo volume 

(LAURSEN; JENKINS, 2002) tem apresentado melhorias na sensibilidade a 

insulina (SI), com isso HIIT tem sido sugerido como alternativa por ser realizado 

em menor tempo (BABRAJ et al., 2009; GOTO et al., 2011) 

Em relação a glicemia e ao aumento da sensibilidade a insulina, WHYTE 

L. et al., (2012) investigaram estímulos intermitentes de alta intensidade (4 x 30 

s all-out por 4,5 min de recuperação) e também em um protocolo com um sprint 

máximo até ser atingida a potência total do protocolo. Como resposta, foi obtido 

um aumento na oxidação de gordura em ambos protocolos, 63% e 38%, 

respectivamente. Contudo o sprint único teve em sua totalidade menor tempo de 

duração e mostrou aumento na sensibilidade da insulina e oxidação de gorduras, 

porém são respostas temporárias, de efeito agudo. De modo que, (KREIDER et 

al., 2010), declararam, após ser realizado uma sessão única de HIIT, que esses 

benefícios após 72h de término do protocolo, não permaneciam, e, atribuíram os 

resultados a uma adaptação ao treinamento a partir dos seis sprints , (WHYTE 

et al., 2013). 

METCALFE et al., (2011) estudou em uma população de adultos 

saudáveis e sedentários com duração nas semanas de 3 – 4, 2 a 3 séries de 10s 
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x 3min e 40s, nas semanas de 4 – 9 com 2 séries de 15s x 3min e 30s, e, nas 

semanas de 10-18, 2 séries de 20s x 3min e 20s, totalizando 18 semanas de 

intensidade all-out. Mostrou que o protocolo de HIIT reduzido foi suficiente para 

promover aumento da sensibilidade a insulina (SI) e do VO2pico. 

TSEKOURAS Y.E. et al., (2008) avaliou homens adultos sedentários 

durante 3dias/sem, com duração de 32min, 4min x 4min durante 2 meses, 4min 

a 60% e 4min a 90% do VO2máx, sendo evidenciada redução nas taxas de VLDL 

e TG tanto em jejum quanto na taxa de secreção hepática. Estas adaptações 

podem diminuir o risco de esteatose hepática e hipertrigliceridemias, segundo os 

autores. 

TRAPP et al. (2008) avaliou mulheres jovens e sedentárias com protocolo 

de HIIT, 60 séries de 8s x 12s e de exercício de endurance EE, 20min a 40min 

com 15 semanas de duração com intensidades all-out e 60% VO2pico, teve 

como resultados aumento na capacidade aeróbia absoluta e redução da insulina 

de jejum, na gordura corporal total, gordura subcutânea da coxa e gordura 

abdominal a partir do protocolo de HIIT (TRAPP et al., 2008; TSEKOURAS et al., 

2008). 

5.5 Dietas 

Como citado anteriormente, a alimentação atua aliado ao exercício 

físico no aumento do desempenho (STELLINGWERFF E COX, 2014), no 

aumento da hipertrofia muscular (RAHBEK et al., 2014), na elevação da 

capacidade anaeróbia (WILLIAMS et al., 2004) também na redução da fadiga 

muscular (HOON et al., 2015). HAWLEY et al. (1994) constataram que a fadiga 

se desenvolve proporcionalmente ao aumento da taxa de oxidação lipídica e 

que, com a duração do treino, essa oxidação continua a aumentar para 

compensar a queda de glicogênio muscular. 

As dietas são compostas por macronutrientes, principalmente 

carboidratos, lipídeos e proteínas. Os carboidratos são as biomoléculas mais 

abundantes entre as macromoléculas (Guia Alimentar para a População 

Brasileira Guia Alimentar para a População Brasileira, 2014). Além de ser um 

substrato energético esse nutriente atua como componente estrutural das 

paredes celulares, assim como dos ácidos nucleicos (RNA e DNA), sob a 

forma de ribose e desoxirribose são monossacarídeos com cinco átomos de 

carbono em sua fórmula (DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E 
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METABOLISMO, 2007), juntamente às proteínas, e também atua como 

sinalizadores no organismo e na interação entre outras moléculas constituindo 

ações biológicas essenciais (PEREIRA;, 2003). Os carboidratos são 

poliidroxialdeídos ou poliidroxicetonas, composto por hidratos de carbono, com 

a formula geral (CH2O)n, podendo ser dividido em três classes de acordo com 

o número de ligações glicosídicas: em monossacarídeos, em oligossacarídeos 

e em polissacarídeos. 

Para os monossacarídeos, os mais abundantes são a frutose e a glicose 

presente em muitas frutas, como uva, maçã, laranja, bem como, para a 

produção de vinho e sidras (SHILS et al., 2003). Sendo que o metabolismo da 

glicose é a principal forma de suprimento energético, para os seres humanos. 

Já os oligossacarídeos são formados por cadeias curtas de monossacarídeos 

(FISBERG; MARCHIONI; COLUCCI, 2009). Os mais comuns são os 

dissacarídeos, sendo que os mais importantes são a sacarose (açúcar da 

cana), é o principal adoçante empregado na culinária e na indústria de doces, 

e a lactose (açúcar do leite) essa última pode sofrer fermentação láctea e 

derivar os iogurtes e queijos (DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E 

METABOLISMO, 2007). 

Os polissacarídeos são formados com mais de 20 unidades, podendo 

conter mais milhares de monossacarídeos, de modo ser a forma predominante 

de carboidratos, podendo ser homopolissacarídeos ou heteropolissacarídeos 

(PEREIRA;, 2003). Como homopolissacarídeos há o amido e o glicogênio, 

esse último fica armazenado no fígado e nos músculos, os dois 

homopolissacarídeos constituem, dois dos principais armazenamentos 

energéticos, vegetais e animais, respectivamente (MAHAN, L.K., 2002). 

Quando o corpo necessita de energia, o glicogênio é hidrolisado em moléculas 

de glicose, que são carboidratos mais simples, com apenas seis átomos de 

carbono (DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E METABOLISMO, 2007). A 

Recomendação diária de carboidratos é de 50% a 60% do valor calórico total 

(Padovani et al., 2006). 

Outra nomenclatura de classificação é se os carboidratos são simples 

ou compostos (Pereira M.A. and Liu S., 2003). Por exemplo, glicose, frutose, 

sacarose e lactose são os carboidratos simples ou dissacarídeos, como já 

visto, mais encontrados nos alimentos, o amido é classificado como complexo, 
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ou seja, o polissacarídeo que está entre os mais abundantes (SHILS M. et al., 

2003). 

Os carboidratos simples por ter sua estrutura química simplificada, 

facilita a digestão e consequente são mais rapidamente absorvidos. Como 

exemplo açúcar, mel, açúcar das frutas, balas, doces em geral, refrigerantes, 

entre outros (DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E METABOLISMO, 2007). Já 

os carboidratos complexos são formados por cadeias mais complexas de 

açúcares, fazendo com que sua digestão e absorção seja mais prolongada. 

Como por exemplo, cereais e derivados, como amido, arroz, trigo, centeio, 

cevada, milho, aveia, todos os tipos de farinhas, massas, pães, biscoitos, 

tapioca, polenta e pipoca (Guia Alimentar para a População Brasileira Guia 

Alimentar para a População Brasileira, 2014). 

A segunda classe de macronutrientes presente nas dietas 

(DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E METABOLISMO, 2007), são os lipídeos, 

comumente conhecidos como gorduras, são os macronutrientes que por 

conter menor quantidade de oxigênio fornecem taxas maiores de energia, 

sendo que, uma molécula tem o valor de 9kcal, são importantes condutores 

das vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) e, também fornecem os ácidos graxos 

essenciais, ácidos que o organismo não consegue sintetizar, devendo assim 

ser obtidos a partir das fontes alimentares (SBC, 2013). Os ácidos graxos são 

classificados pelo comprimento da cadeia de carbono e por número das duplas 

ligações. Os ácidos graxos podem ser divididos em saturados e insaturados, 

além de colesterol (MAHAN L.K., E STUMPS E., 2002). Os ácidos graxos 

insaturados são classificados devido ao número de dupla ligações, em mono 

ou poli-insaturados (BARRETO; LIBERALI; NAVARRO, 2009). Nos ácidos 

graxos monoinsaturados o mais encontrado na natureza é o oleico (C18:1), 

série ω-9, com maior concentração no óleo de oliva (DEPARTAMENTO DE 

NUTRIÇÃO E METABOLISMO, 2007). 

De modo que a recomendação de ingestão de lipídeos é de 25% a 30% 

do VCT (PADOVANI et al., 2006). Dentro dessas porcentagens a Associação 

Americana de Diabetes (AAD) recomenda percentuais para os tipos de 

lipídeos existentes, e de acordo com o tratamento do paciente, levando em 

consideração o percentual máximo recomendado, 10% devem ser oriundos de 

ácidos graxos saturados (SFA), 10% de monoinsaturados (MUFA) e 10% de 
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poliinsaturados (PUFA). E, que o consumo das gorduras saturadas, 

encontradas nos alimentos de origem animal deva ser consumida com 

moderação, devido aos riscos a doenças crônicas não transmissíveis 

(DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E METABOLISMO, 2007). 

As gorduras monoinsaturadas, como azeite de oliva, canola, girassol e 

oleaginosas como castanhas, amendoim, juntamente com as poliinsaturdas, 

encontradas em sementes de linhaça, peixes, e óleo de soja, são importantes 

componentes alimentares que auxiliam na manutenção de um adequado perfil 

lipídico sanguíneo. Segundo recomendações, as gorduras saturadas elevam 

as concentrações plasmáticas de colesterol total (SANTOS et al., 2013), e os 

MUFA’s não afetam estatisticamente os níveis de colesterol total (SANTOS et 

al., 2013). 

Ao associar os lipídeos à exercícios físicos, somado aos carboidratos 

que estão dentro das principais fontes de energia, é a quarta fonte requerida 

pelo metabolismo energético (BURGOMASTER, Kirsten A et al., 2008) 

(SANTOS et al., 2013). Apresentando o maior estoque de energia do corpo 

(BARRETO; LIBERALI; NAVARRO, 2009). São armazenados nas células pela 

forma de triglicerídeos, para gerar ATP, sendo metabolizado em glicerol e 

Ácidos graxos livres (AGLs), logo após de metabolizado, o glicerol é convertido 

no fígado por glicose, triglicerídeos e em AGL’s que entram nos músculos e são 

convertidos a acil-CoA, que é transferida para o ciclo de krebs auxiliando no 

fornecimento de energia via metabolismo oxidativo (BARRETO; LIBERALI; 

NAVARRO, 2009). 

LAMBERT et al., (1994) testaram dois modelos de intervenção alimentar 

associados a treinamento intervalado de alta intensidade: um dos modelos com 

altas concentrações de lipídeos (~70% do VCT - HFLC e o outro com altas 

concentrações de carboidratos (~70% do VCT - HCLF) com intervalo de duas 

semanas entre as intervenções alimentares com dieta normal ou ad libitum. 

O programa HFLC era composto por 67,3% de lipídeos; 7,1% de 

carboidratos e 25,5% de proteínas por VCT da dieta, já o programa HCLF 

compreendia de 73,6% de carboidratos; 12,0% de lipídeos e 13,5% de 

proteínas por VCT da dieta. Como principal resultado, a dieta HFLC retardou a 

fadiga muscular e aumentou o desempenho, o que pode ser justificado pelo 

aumento no armazenamento de triglicerídeos musculares (MORO et al., 2016) 
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e pelo incremento das atividades das enzimas interligadas à respiração celular 

e atividade mitocondrial (GLAISTER, 2005). 

Somado a esses macronutrientes as proteínas são tão importantes 

quanto, sendo indispensáveis por apresentarem função estrutural, 

renovadoras e construtoras, para todos os tecidos, inclusive os não 

musculares, como tendões e ossos, auxiliando também na produção de 

energia (BARRETO; LIBERALI; NAVARRO, 2009). Em torno de 10%, são 

responsáveis pelo fornecimento energético, e, pelo crescimento e manutenção 

do organismo (DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E METABOLISMO, 2007). 

Bem como auxiliar o aumento da massa muscular (MOORE et al., 2009). 

As proteínas são divididas em proteínas de alto valor biológico (AVB) e 

Baixo valor biológico (BVB) (MAHAN L.K., 2002). A primeira classe, conta com 

a presença de aminoácidos essenciais, os quais o metabolismo não sintetiza 

e necessita adquiri-los através da dieta, em produtos de origem animal; as BVB 

são composta pelos aminoácidos não essenciais, co0mumente encontrados 

em alimentos de origem vegetal (TIPTON et al., 2003). Segundo o ACSM, as 

recomendações de proteínas vão de 1,2 a 2,0g/kg/dia (TRAINING, S. et al., 

2011). 

Juntamente com as intervenções HCLF, HFLC, o jejum intermitente tem 

sido estudado, principalmente nos povos Islâmicos, realizando os estudos 

acerca do jejum durante o mês do sagrado do Ramadã (nono mês do ano) 

(Moro et al., 2016). Esse tem sido estudado não apenas para os resultados de 

saúde (TREPANOWSKI; BLOOMER, 2010), mas também no desempenho do 

exercício (AZIZ et al., 2012). Soma-se a isso, o fato de outros protocolos terem 

sido estudados, não no jejum do Ramadã interligado a prática religiosa (MORO 

et al., 2016). Segundo MORO et al.,(2016) um modelo seria o jejum em dias 

alternados, que é organizado em um dia liberado ad libitum e, no dia seguinte 

com horários restritos, como por exemplo, 16h em estado de jejum e 8h de 

estado alimentado, praticando três refeições, as 08a.m., 12p.m. e 08p.m. 

Como benefícios para essa intervenção, está na melhora no estado de saúde 

geral do indivíduo, melhora no controle glicêmico reduzindo a insulina 

circulante (BARNOSKY et al., 2014; VARADY, Krista A; HELLERSTEIN, 

2007), melhora no perfil lipídico circulante (BHUTANI et al., 2013), diminuição 

da pressão arterial (TREPANOWSKI; BLOOMER, 2010; VARADY, Krista A., 
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2016), diminuição de marcadores inflamatórios e redução do tecido adiposo 

(VARADY, Krista A. et al., 2009). 

Contudo, a bibliografia é escassa acerca de jejum em tempo restrito 

(TRF), sem considerar o mês islâmico sagrado (MORO et al., 2016). De modo 

que o estudo a seguir é um dos poucos que associou o jejum intermitente ao 

treinamento de força, TINSLEY G.M. et al., (2016), realizou um protocolo de 

treinamento de força, com jovens ativos, com redução de aproximadamente 

650kcal/dia com duração total de oito semanas de protocolo, apesar da 

diminuição do aporte calórico, não houve alteração da composição total do 

corpo, sem efeitos na hipertrofia dos indivíduos. 

Moro et al., 2016 avaliou 34 homens atletas aliando treinamento de 

força ao jejum intermitente com tempo restrito sem restrição no valor calórico 

total, e obtiveram como resultados o grupo de jejum intermitente (TRF) 

manteve a massa muscular, reduziu a gordura corporal e reduziu os 

marcadores de inflamação como colesterol de alta densidade (LDL). Contudo, 

também reduziu hormônios anabolizantes como testosterona e IGF-1. 

Esse protocolo de intervenção alimentar tem sido estudado em 

populações com doenças crônicas, como indivíduos com excesso de peso, 

obesos ou dislipidêmicos (VARADY, K. A., 2011; VARADY, Krista A et al., 

2013), e pouco estudado em atletas e praticantes de exercícios físicos, 

principalmente quando mencionado o desempenho, a hipertrofia e o 

treinamento intervalado de alta intensidade. 

Apesar dos apontamentos serem relevantes para o entendimento da 

relação entre alimentação e treinamento intervalado de alta intensidade, há 

uma imensa ausência na literatura referente aos efeitos do SIT, aliado as várias 

intervenções alimentares para potencialização do mesmo (KREIDER et al., 

2010). Nesse sentido, visto todos os benefícios das estratégias alimentares 

supracitados, individualmente, pela escassez de literatura, e poucos artigos 

referentes aos benefícios da alimentação associada aos exercícios 

intervalados intensos (WILLIAMS, M. H., 2004) pode-se constatar que 

diferentes estratégias nutricionais no SIT ainda são desconhecidos. 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS 

6.2 Tipo de estudo e caracterização das variáveis 
 

Trata-se de ensaio clínico randomizado com medidas repetidas, para 

aleatorização foram realizados sorteios. Como variáveis independentes, foram 

adotados o tipo de dieta e o teste de sprints intermitentes. Como variáveis 

dependentes serão adotadas variáveis cardiometabólicas e de desempenho e 

aptidão físicos. 

6.3 Caracterização da amostra e recrutamento 

 
A amostra foi composta por 26 voluntários homens Tabela 1. Para 

cálculo do tamanho amostral, empregou-se estudo de HOPKINS AND 

ROWLANDS (2002), nele foi comparado o perfil alimentar de alto teor em 

carboidrato com alto teor em gordura no metabolismo e no desempenho em 

ciclistas com treinamento de curta ou ultra-endurance. Foram encontrados os 

seguintes valores pré- e pós-intervenção para o grupo de intervenção com 

dieta de alto teor em gordura para o marcador de potência, média ± dp = 

310±30 (w) para -5,0 ±4,1 (%). Considerando poder de 80% e nível de 

significância de 5%, serão necessários 30 homens para análise estatística. 

Assim, serão recrutados 36 homens, considerando 20% de perdas e recusas 

(MARLETT; MCBURNEY; SLAVIN, 2002; ROWLANDS; HOPKINS; 

ROWLANDS, 2002). 

Os voluntários com idade entre dezoito e trinta e cinco anos de idade 

serão selecionados entre aqueles que responderem aos anúncios de 

recrutamento fixados nas unidades das diferentes universidades de 

Pelotas/RS, academias e divulgados em mídias sociais. 

Como critérios de inclusão, serão selecionados indivíduos: 

i) Ativos com experiência em rotinas de treinamento físico (MET= 3,0 a 

5,0) (GARBER, C.; BLISSMER, 2011)(Garber et al., 2011 - ACSM) 

ii) Treinar 3x/semana, podendo ter apenas 01 faltas, durante a semana. 

iii) Ter, no mínimo, experiência com três meses de exercícios de 

musculação em alguma etapa da vida, desde que esta não compreenda 

Sprint Interval Training (SIT); 

iv) Não atletas de alto rendimento; 
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v) Compreender o VO2max a partir de percentil 70 valor = 47 ml/kg.min 

(HERDY; CAIXETA, 2016). 

Como critérios de Exclusão: 

i) Fazer uso de esteroides anabolizantes; 

ii) Ser praticante declarado de LFHC, IF ou LCHF; 

iii) Apresentar índice de Massa Corporal (IMC) menor de 20 kg/m² e maior 

de 30 kg/m² e circunferência cintura superior a ≥ 94cm, medidas 

adotadas para avaliar sobrepeso e risco de doenças cardiovasculares 

(ABESO, 2016); 

iv) Apresentar quaisquer problemas no trato gastrointestinal que 

prejudiquem a absorção de nutrientes, tais como doenças no intestino 

Delgado, a saber: síndrome do intestino curto, doença de Chron, 

amiloidose, síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA); doenças 

que acometem o trato hepático biliar como por exemplo, cirrose; 

doenças do pâncreas, a saber: pancreatite crônica, fibrose cística e 

câncer (GREENWOOD-VAN MEERVELD; JOHNSON, A. C.; 

GRUNDY, 2017). Doenças combinadas ou múltiplos de digestão e 

absorção, a saber: Hipertireoidismo, Diabetes Melito, Síndrome 

Carcinoide (MANSBACH, 2009). 

v) Indivíduos que não cumprirem 80% do número total de sprints previstos 

Essas informações serão obtidas através de inquéritos nutricional e 

pessoal, juntamente com termo de consentimento livre esclarecido assinado 

(Anexo 1), para o monitoramento da prática de exercícios físicos, ao final de 

cada dia de treinamento individual, a equipe ligará para cada participante para 

saber qual treino foi realizado e qual sua duração. Serão excluídos aqueles 

que não estiverem de acordo com os critérios de inclusão. 

Tabela 1. Características iniciais dos sujeitos 
 

 LCHF LFHC CTL 

IDADE (a) 27.37±3 25.12±2.26 28.3±1.85 

Peso (kg) 87.56±15.08 77.97±13.45 78.2±6.5 

Altura (m) 1.79±0.05 1.73±0.05 1.77±0.06 

IMC (kg/cm³) 27.06±3.6 25.67±2.85 24.87±1.4 

MG (%) 22.02±5.7 17.57±6.8 17.55±3.1 

MLG (%) 77.98±5.7 82.42±6.8 82.44±3.1 

MG = Massa gorda; MLG = Massa livre de gordura; Dados apresentados 
média±dp. 
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6.4 Visão Geral do Estudo 

A equipe será composta por oito integrantes com suas respectivas 

funções. Além de suas atribuições receberão capacitação para ser 

motivacional, com os sujeitos do estudo, viabilizando menores perdas ao longo 

das semanas de intervenção (Figura. 1). 

Figura 1. Equipe Multidisciplinar 
 

 
O estudo ocorrerá durante quinze semanas, sendo que na primeira terá 

um encontro dividido em três dias, em que será solicitada a presença dos 

voluntários para explicação de como ocorrerão às etapas do projeto, 

randomização e realizar as primeiras coletas, testes e treinamento. 

Será realizado anamnese alimentar (Apêndice D) e de rotina de cada 

participante, com os sujeitos selecionados. Após a triagem considerando os 

critérios de inclusão e exclusão, esses assinarão o TCLE (Apêndice A), 

confirmando estarem cientes do que será executado, e serão aleatorizados por 

sorteio em grupos HFLC (1); HCLF (2); GC (3) (Figura 2). 

Após alocados nos respectivos grupos, haverá o sorteio para o grupo 

de intervenção alimentar a ser seguida, se primeiramente ocorrerá a 

associação ou não ao jejum intermitente. Os sujeitos passarão por testes 

físicos e bioquímicos, aofimdaprimeirasemana. Demodoqueapósasaleatorizações, 

os grupos receberão orientações nutricionais juntamente com plano alimentar 

e complementos alimentares para os respectivos planos, para ser seguido pelo 
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7 

Recrutamento     + Aleatorização - 1 sem. (2sem.) 4 semanas 
2sem. 4 semanas 2 sem. 

15 semanas 

prazo de quatro semanas, ao todo, com interrupção, na metade, ou seja, na 

quarta semana, com duração de duas semanas (wash-out) em que a dieta será 

normal ou ad libitum. 

Após quatro semanas de intervenção alimentar os indivíduos serão 

orientados a voltarem aos seus costumes nutricionais e retornarem laboratório 

(LABFEX/ESEF-UFPel) para mais um momento de testes físicos e 

bioquímicos, com duração de duas semana com um encontro por grupo, 

semana de wash-out da dieta. Os indivíduos serão orientados a continuar a 

seguir com os planos alimentares nas quatro semanas subsequentes aliados 

ou não ao protocolo de jejum intermitente (16x8), fator que dependerá da 

aleatorização de ordem dos grupos, continuando com seus exercícios 

individuais, que serão monitorados pela equipe ao final do dia, por ligações 

telefônicas ou via mensagens, acerca da dieta que foi seguida no dia em 

questão, o tipo de treino e duração do mesmo. Ao final deste período de dieta 

somado ou não jejum intermitente, os testes físicos e bioquímicos serão 

repetidos. 

Figura 2. Protocolo do Estudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Wash out   

 
 

 
6.5. . Dieta 

Os indivíduos serão alocados randomicamente através de sorteio em 

cada um dos seguintes grupos: 1) HFLC (alta gordura e baixo carboidrato); 2) 

HCLF (alto carboidrato e baixa gordura); 3) GC (Grupo Controle), após cada 

grupo será aleatorizado de acordo com a ordem que será realizada a 

intervenção alimentar, se primeiro será com jejum intermitente ou se somente 
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a intervenção normal. A tabela 1 apresenta a composição das respectivas 

dietas, organizadas segundo o teor de macronutrientes. 

Para HFLC foi considerado um consumo de 7% do VCT para os 

carboidratos, 72% do VCT para consumo de lipídeos e 21% do VCT para 

ingesta proteica, para tanto, esses valores foram baseados na padronização 

da dieta, Atkins low CHO diet em que o consumo de carboidratos inicialmente 

não deve ultrapassar de 50g/dia até chegar ao consumo de 20g/dia, 

priorizando o consumo de alimentos de fontes proteicas (PERROT AND 

BROUNS, 2016; WEBSTER et al., 2016), como componentes dessa 

intervenção os carboidratos serão 1% de monossacarídeos, 2% de 

dissacarídeos e 4% de polissacarídeos; de lipídeos, serão 15% de ácidos 

graxos saturados, 35% de ácidos graxos monoinsaturados e 25% de poli- 

insaturados; para as proteínas 10% de alto valor biológico e 8% de baixo valor 

biológico (Tabela 2). 

Para HCLF foi considerado consumo de 70% do VCT para 

carboidratos, segundo recomendações para aumento de desempenho para 

atletas, em média sete a dez gramas por kg de peso do macronutriente, com 

baixo percentual em gorduras (12%) e consumo normoproteico (Maughan, 

2000, Padovani et al., 2006), dentre os macronutrientes, os carboidratos 

serão compostos por 10% de monossacarídeos, 20% de dissacarídeos e 

40% polissacarídeos; as gorduras serão compostas por 2% de ácidos graxos 

saturados, 6% de monoinsaturados e 2% de poli-insaturados; para as 

proteínas de alto valor biológico será de 10% e proteínas de baixo valor 

biológico 8% (Tabela 2). 

O IF será realizado aliados as dietas HFLC e HCLF, nas primeiras ou 

nas últimas semanas de intervenções alimentares, de acordo com a 

aleatorização. Será realizado entre as 20h às 12h do dia seguinte, totalizando 

16h de jejum e 8h em estado alimentado, realizando três refeições/ dia 

(PADOVANI et al., 2006; MORO et al., 2016. 

Para o Grupo Controle (GC), os percentuais de macronutrientes 

seguirão, as recomendações das DRI’s, mantendo os percentuais 

normoglicêmicos, normolipídicos e normoproteicos de acordo com a massa 

corporal e o valor calórico total diário para cada indivíduo, porém as refeições 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Webster%20CC%5BAuthor%5D&amp;amp%3Bcauthor=true&amp;amp%3Bcauthor_uid=26918583
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diárias se manterão os habituais realizadas pelos participantes. 

 

 
Tabela 2. Composição das dietas: 

 
 

MACRONUTRIENTES 
DIETA 

CH L PR 
TOTA 

L 

 
 
 
 

CHO = carboidratos; LIP = lipídeos; PRO = proteínas. 
 

 

Tabela 3.Distribuição das dietas referentes a composição de macronutrientes: 

 
Macro. Composição Dieta (%) 

 
 HFLC HCLF HFLC+IF HCLF+IF 

Monossacarídeo 1 10 1 10 

Dissacarídeo 2 20 2 20 

Polissacarídeo 4 40 4 40 

SAT 15 2 15 2 

MUFA 35 6 35 6 

PUFA 25 2 25 2 

AVB 10 10 10 10 

BVB 8 8 8 8 

Macro. = Macronutrientes; CHO = carboidratos; LIP = lipídeos; PRO = proteínas; HFLC = 
alta gordura baixo carboidrato; HCLF = alto carboidrato baixa gordura; HFLC+IF = alta 
gordura baixo carboidrato associado ao jejum intermitente; HCLF+IF= alto carboidrato 
baixa gordura associado ao jejum intermitente; SAT = gordura saturada; MUFA = gordura 
monossaturada; PUFA = gordura poliinssaturada; AVB = proteína alto valor biológico; 
BVB= proteína de baixo valos biológico. 

 

Os planos alimentares HFLC e HCLF se diferenciarão do GC por sua 

composição. A ordem que ocorrerá o IF será estabelecida pela segunda 

P
T

N
 

L
IP

 
C

H
O

 

HighFat LowCarb 7 7 18 100 % 

LowFat HighCarb 70 1 18 100 % 

Grupo Controle (GC) 50 3 20 100 
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randomização. A divisão do grupo IF será de três refeições contemplando o 

valor calórico total diário – VCT distribuídos às 13h, 16h. e 20h, constituindo 

protocolo 16hx8h (MORO et al., 2016), ao passo que o GC, nas primeiras 

semanas de intervenção alimentar, manterá os hábitos diários dos indivíduos 

randomizados para esse grupo, porém com controle dos percentuais 

alimentares, passada a semana de wash-out, as duas semanas seguintes 

esse grupo realizará, juntamente o jejum intermitente. 

Dependendo da aleatorização, quando os indivíduos forem realizar 

somente as intervenções alimentares, sem estarem associadas ao jejum 

intermitente, esse serão orientados a realizem suas refeições dentro de um 

intervalo de tempo mais flexível, 09 -10h, 12-13h, 20-21h para refeições 

principais. Para a caracterização das refeições principais (almoço e jantar) 

após de analisada carência de alimentos através da anamnese, ocorrerá 

fornecimento de componentes alimentares faltantes. Para as refeições menores 

(café da manhã e lanches) serão realizadas reuniões com os participantes para 

orientação das mesmas. Assim, o Gasto Energético Total (GET) ou Valor 

calórico Total (VCT) serão definidos, através da equação da FAO/OMS (2001) 

calculando a Taxa Metabólica Basal (TMB), de cada sujeito (WHO, 2001), 

segundo tabela 4: 

Tabela 4. Equação FAO/OMS, 2001 para taxa metabólica total e gasto 
energético: 

 
 

TMB – Equação FAO/OMS/ONU (2001) 
 

Faixa Etária Homens    Mulheres 

18-30 anos 15,057 x MC* + 14,818 x MC* + 486,6 

30-60 anos 11,472 x MC* + 8,126 x MC* + 845,6 

>60 anos 11,711 x MC* + 9,082 x MC* + 658,5 

GET = TMB (kcal/dia) x NAF** 

Nível de Atividade Física (NAF) Valor 

Sedentário ou Atividade Física Leve 1,40 a 1,69 

Ativo ou Moderadamente Ativo 1,70 a 1,99 

Vigoroso ou Vigorosamente ativo 2,00 
 

TMB: Taxa de Metabolismo Basal; FAO/WHO/ONU: Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

/ Organização Mundial da Saúde / Organização das Nações Unidas. *Massa Corporal (MC): kg. **Classificação do estilo 
de vida em relação à intensidade da atividade física habitual, ou NAF recomendado pela WHO, 2001. 
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6.6. Protocolo de Treino 

Sprint Interval Training (SIT) 

O treinamento de sprints intervalados será realizado empregando 

modelo prévio (BURGOMASTER et al., 2008), em bicicleta com frenagem 

mecânica. Três vezes por semana, durante quatro semanas. O protocolo 

consistirá na execução progressiva de 4 a 7 sprints na máxima intensidade 

possível (all-out) com 7,5% da massa corporal de carga, duração de 30 

segundos cada, com recuperação ativa de 4min sem carga e de baixa 

cadência, inferior a 50 rpm (BURGOMASTER et al., 2008). O protocolo de 

treinamento, contará inicialmente com 4 sprints, ao longo das quatro 

semanas de testes será acrescido um sprint, de modo que ao final de 

treinamento, serão ao todo 7 sprints por semana de treinamento. O 

treinamento físico será realizado em cicloergômetro (BIOTEC 2100 - 

CEFISE®), com registro da potência pico e média absoluta, bem como 

índice de fadiga de cada sprint em sessão. 

Diante do exposto entende-se por potência pico no teste de 

Wingate a intensidade máxima em que o exercício foi executado, o que 

ocorre, em média, entre o terceiro e quinto segundo de teste (POWERS; 

HOWLEY, 2000; FRANCHINI, 2002). A potência média é a medida de 

trabalho avaliada durante todo o teste, ou seja, ao longo dos trinta 

segundos (FRANCHINI, 2002). O índice de fadiga tem por objetivo 

expressar a capacidade que o indivíduo tem de suportar estímulos em alta 

intensidade sem haver queda significativa de desempenho, o qual é 

calculado pela equação Índice de Fadiga: (Potência máxima – potência 

mínima) x100/potência máxima (SANTOS; LIMA, 2016), e informa a queda 

gradual do desempenho ao longo do teste (SOUZA, 2006). Os pontos de 

corte aceitos para classificação de potência máxima, média e índice de 

fadiga estão na tabela 3. 
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< 

Tabela 5. Índices de Referência para classificação, potência máxima, média e 
Índice de Fadiga: 

 
 

Indicador Excelen Bom Aceitável Frac 

Potência máxima 
te 

> 15,95 15,94- 14,56 a 
o

 

Potência média (W/kg) > 12,82 12,81- 11,50 a < 

Índice de fadiga (W/s) > 6,96 6,97-8,90 8,91 a 
10,85 

> 
10,86 

W/kg = watts por quilogramas; W/s = watts por segundos 
 

Fonte: Alves e Pereira, 2009. 

 

6.7. Medidas 
 

As medidas ocorrerão em três momentos distintos (testes) (figura 1), 

anteriores a adaptação do sujeito ao plano alimentar, após a adaptação de 

quatro semanas e após quatro semanas de dieta combinada com o protocolo 

de SIT. Serão realizados os seguintes procedimentos: 

6.7.1. Antropometria 
 

I. Aferição de massa corporal, com balança digital de alta precisão, da 

marca G-Life Millenium modelo CA7000 com aferição em 

quilogramas (kg); será orientado para que o sujeito compareça ao 

teste vestindo roupas leves. As medições ocorrerão na posição 

ortostática antes de iniciar as atividades, de forma que, todos os 

encontros serão registrados por fotografia, para garantir a 

padronização do teste. 

II. Estatura, aferida com estadiômetro portátil compacto tipo trena da 

marca MD com graduação de 1mm, fixado à parede. Para a 

operacionalização, o sujeito terá que estar descalço, de costas para 

o estadiômetro, na posição ortostática, plano de Frankfurt. 

III. Para perímetros será utilizada fita métrica metálica com precisão de 

1 mm (Sanny®, Brasil). Acircunferência da cintura será aferida ao 

nível do umbigo, com o avaliado em expiração, conforme normas 

propostas por Lohman; Roche; Martorell (1988), circunferência 

abdominal e quadril também serão realizadas, de acordo com o 

modelo proposto por Tirapegui e Ribeiro (2013). Medidas utilizadas 
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para verificação de doenças relacionadas ao risco cardiovascular, 

segundo OMS (WHO, 2010). 

IV. Dobras cutâneas serão medidas utilizando plicômetro científico 

(Cescorf), com sensibilidade de 1 mm. Será realizado o protocolo de 

sete pregas cutâneas, modelo validado por Jackson, Pollock (1978). 

Segundo respectiva equação de sete dobras para homens de 18 a 

61 anos, para cálculo da densidade corporal (D) 

 

D = Densidade corporal (g/ml) X1 = soma das 7 dobras: peitoral, axilar média, 

tríceps, subescapular, abdominal, suprailíaca e coxa X3 = idade, em anos. 

a. Peitoral é uma medida oblíqua em relação ao eixo longitudinal, na 

metadeda distância entre a linha axilar anterior e o mamilo, para homens 

(Imagem 1) 

b. Axilar Média é localizada no ponto de intersecção entre a linha axilar 

média e uma linha imaginária transversal na altura do apêndice xifóide 

do esterno. A medida é realizada obliquamente ao eixo longitudinal, com 

o braço do avaliado deslocado para trás, a fim de facilitar a obtenção da 

medida (Imagem 1). 

c. Tríceps é a medida na face posterior do braço, paralelamente ao eixo 

longitudinal, no ponto que compreende a metade da distância entre a 

borda súpero-lateral do acrômio e o olecrano (Imagem 1). 

d. Subescapular é uma medida é executada obliquamente em relação 

ao eixo longitudinal, seguindo a orientação dos arcos costais, sendo 

localizada a dois centímetros abaixo do ângulo inferior da escápula 

(Imagem 1). 

e. Abdominal é medida aproximadamente a dois centímetros à direita da 

cicatriz umbilical, paralelamente ao eixo longitudinal (Imagem 1). 

f. Suprailíaca é obtida obliquamente em relação ao eixo longitudinal, na 

metade da distância entre o último arco costal e a crista ilíaca, sobre 

a linha axilar medial. É necessário que o avaliado afaste o braço para 

trás para permitir a execução da medida (Imagem 1). 

g. Coxa é realizada paralelamente ao eixo longitudinal, sobre o músculo 

reto femural a um terço da distância do ligamento inguinal e a borda 

D = 1,112 - 0,00043499 (X1) + 0,00000055 (X1²) - 0,00028826 (X3) 
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superior da patela (Imagem 1) (Pollock & Wilmore,1993). 

Figura 3. Antropometria: 
 

 
Figura 3. Posição dos pontos antropométricos para dobras 
cutâneas masculinas 

 

6.7.1. Pressão Arterial Sistólica (PAS) e diastólica (PAD) 

 
Para medida de pressão arterial (PAS e PAD) será utilizado o 

esfigmomanômetro digital OMRON HEM-7200. Essas medidas serão coletadas 

no repouso, entre semana de adaptação e treino e após o treino. 

6.7.2. Frequência Cardíaca (FC) 
 

O monitor cardíaco (Polar RS800CX; Kempele, Finlândia) será utilizado 

para a aferição da frequência cardíaca, com registro contínuo da mesma a cada 

1 s. Os dados obtidos de FC serão descarregados em software específico para 

tal (Polar Pro-Trainer™). A FC será registrada em todos os momentos de 

treino, bem como antes e depois dos testes incremental máximo. 

 

6.7.3. Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) 

 
A variabilidade da frequência cardíaca será mensurada ao longo de 

todos os treinamentos, durante cinco minutos no repouso (PLEWS et al., 

2014), em ambiente tranquilo, sem aparelhos eletrônicos ao alcance e com os 

indivíduos deitados na posição decúbito dorsal, no pré e pós-treinamento físico 

(Vanderlei et al., 2009). Para a coleta desses dados, será utilizado 
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cardiofrequencímetro (Polar RS800CX; Kempele, Finlândia) e cinta torácica 

(Barth; Del Vecchio, 2014). Posteriormente, os dados serão transferidos por 

infravermelho para o computador e analisados no software Polar ProTrainer 

versão 5.0 e os dados da VFC serão analisado no software Kubios HRV versão 

3.0. 

A VFC terá sua análise feita em três domínios: I. domínio do tempo, que 

mede a partir de equações geométricas e índices estatísticos na unidade de 

tempo de milissegundos o intervalo RR entre batimentos cardíacos 

sucessivos; II. domínio da frequência, medido em hertz, alta, baixa, muito 

baixa, respectivamente HF, LF e VLF, assim como a relação de LF/HF; III. e 

domínio não-linear, com as variáveis desvio padrão entre pontos instantâneos 

(SD1) e desvio padrão de tendência em longo prazo (SD2). Por ser indicador 

autonômico, explicita a relação entre sistema nervoso e demais estruturas 

orgânicas, podendo ser um indicador de fadiga do sistema nervoso central 

(Vanderlei et al. 2009, Oliveira et al., 2012). 

 

6.7.4. Consumo de Oxigênio (VO2) e Consumo Máximo de Oxigênio 

(VO2max) 

Durante o teste progressivo no cicloergômetro eletromagnético (Biotec 

2100, CEFISE®), será utilizado o analisador de gases VO2000 (VO2000™, 

Medical Graphics©, St. Paul, MN) para estimativa do consumo de oxigênio a 

cada 3 expirações e para a determinação do VO2max. Os sujeitos utilizarão 

máscara de neoprene© ajustada ao rosto, disponíveis nos tamanhos P, M e 

G, a qual será acoplada o bocal, para repouso, low flow e para coleta durante 

o teste no bucal high flow, com umbilical ligado ao aparelho. O aparelho será 

calibrado antes e após as coletas, de acordo com status de temperatura e 

processo de autocalibragem, especificadas pelo fabricante. Durante o teste 

serão analisadas as trocas gasosas para mensuração do consumo de O2. 

As análises de trocas gasosas serão realizadas em analisador de gases 

de circuito aberto (VO2000, Medgraphics™) previamente calibrado, com 

medida a cada três ventilações, através do software Breeze (Medgraphics™, 

Minnesota, Estados Unidos da América). Para não serem considerados 

inativos, os indivíduos deverão exibir potência aeróbia máxima entre 38,4 



46  

ml/kg.min (para a maior idade) e 40 ml/kg.min (para a menor idade) (Herdy e 

Caixeta, 2015), avaliada em teste incremental (ACSM, 2013). 

Para o teste, será solicitado que não sejam realizados exercícios 

extenuantes nas 48 horas precedentes, que os sujeitos não tenham consumido 

cafeína e álcool nas 6 e 24 horas anteriores, respectivamente, também será 

solicitado que se alimentem 60 minutos antes do início da avaliação. 

 

6.7.5. Teste de Força (1-RM) 

O teste de 1-RM será realizado com cadência controlada (Keogh et al., 

1999) em 1,0s para fase concêntrica e 2,0 s para fase excêntrica (Paoli et al., 

2012). A começar com uma carga subjetiva, através de relato de esforço do 

sujeito (Baechle; Earle, 2008). Para este teste, o participante realizará 

aquecimento prévio, com carga auto selecionada, nos exercícios de leg press 

e agachamento (Moro et al., 2016). Após o aquecimento, haverá acréscimo de 

quilagem próxima a uma repetição máxima (1RM), ou seja, as repetições serão 

conduzidas até a falha, incapacidade de o sujeito realizar outra repetição (Moro 

et al., 2016). Com auxílio de profissional habilitado, o indivíduo executará o 

exercício e será observada a execução do movimento, possíveis falhas 

posturais serão analisadas para determinar qual a maior carga possível é 

deslocada com postura e cinética adequadas (Levinger et al., 2009). 

 

6.7.6. Teste Progressivo 
 

O teste progressivo máximo (TPM), adotou o protocolo de Balke 

modificado e será realizado em cicloergômetro (Biotec 2100, CEFISE®). Os 

sujeitos realizarão um aquecimento de três minutos a 250 watts (W). Após o 

aquecimento será realizado o teste progressivo máximo, com carga inicial de 

250 W e incrementos de 250 W a cada minuto, até que o avaliado atinja a 

exaustão voluntária sem conseguir manter a cadência requerida (60 a 80 rpm). 

Em termos práticos, são necessárias baixas cargas iniciais e pequenos 

incrementos para a identificação dos pontos de transição, para uma análise 

mais completa do comportamento da FC em função do incremento da 

intensidade de trabalho, ao fim de cada etapa será avaliado a PSE do indivíduo 

(COUTO et al., 2013; URSO; VEMÂNCIO; SILVEIRA, 2010). 
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6.7.7. Percepção Subjetiva de Esforço (PSE) 

 
A PSE é vista como uma variável psicofisiológica, podendo demarcar a 

intensidade e a duração do exercício (Borg et al., 1982; Noakes, 2008), e a 

carga interna de treinamento (Pinheiro et al., 2014) também tem sido associada 

para a identificação de marcadores fisiológicos, como o limiar anaeróbio (LAn) 

(Vieira et al., 2014). Para as medidas de pontuação autorreferidas de PSE, será 

utilizado uma escala de 20 pontos (Borg et al., 1982), serão tomadas antes de 

iniciar o treino e no final deste. 

 

6.7.8. Coletas Sanguíneas 
 

Para as análises sanguíneas de perfil metabólico (Colesterol LDL, HDL e 

total, glicemia e lactato), serão coletadas amostras de sangue por punção 

venosa. As amostras serão coletadas por um técnico em enfermagem 

previamente capacitado, com utilização de seringas de 5 ml e agulhas 25x0,7 

que serão transferidas para tubos a vácuo tainer contendo EDTA, imediatamente 

centrifugados posteriormente e armazenados em refrigerador a - 20ºC. Após 

serão realizadas as análises bioquímicas, pela própria equipe. Após as coletas, 

todo o material perfuro-cortante e biológico foi descartado conforme a legislação 

vigente (RDC,306) 

 
 

7. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
 

Após verificação da normalidade dos dados com o teste de Shapiro- 

Wilk, os mesmos serão apresentados como média ± desvio padrão. A 

homogeneidade dos grupos, pré - intergrupo será testado com Anova one-way, 

com post-hoc de Scheffè. O efeito da dieta e da dieta somado ao treinamento 

físico será testado com uma análise de variância de dois caminhos nas 

variáveis dependentes (grupos x momentos), com medidas repetidas no fator 

momento. A esfericidade prévia à Anova será testada com a prova de Mauchly 

e, se violada, será realizado o teste de Greenhouse-Geisser. Em identificados 

valores de “F” significantes, serão conduzidos post-hoc para identificação das 

diferenças, respectivamente Tukey para grupos e Bonferroni para os 
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momentos. 

Serão calculadas as variações entre momentos, e as mesmas serão 

comparadas com Anova de dois caminhos (entre M1 e M2 = D1 e entre M2 e 

M3 = D2), considerando grupo e delta. Em identificados valores de F 

significantes, será empregado post-hoc de Tukey para a localização das 

diferenças. Caso encontrado resultados diferentes – anormalidade – os 

respectivos métodos não-paramétricos serão realizados. As análises serão 

realizadas através do programa IBM® SPSS. 

 

8. ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 
 

Será entregue a amostra recrutada o TLCE acerca dos procedimentos 

de coleta, riscos e benefícios acerca da participação no estudo para a 

assinatura do mesmo (Apêndice A). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da ESEF-UFPel, protocolo CAAE: 

68577917.0.1001.5313. 

 
 

9. VIABILIDADE TÉCNICA 

Os sujeitos para o estudo serão recrutados no período de junho a 

setembro de 2017, depois de informados acerca dos procedimentos de 

coleta e assinarão o TLCE. Quanto aos materiais necessários para as 

medições, testes físicos e coletas sanguíneas estão em bom estado de 

conservação e prontos para o uso no Laboratório de Bioquímica e 

Fisiologia do Exercício (LabFEx) da ESEF/UFPel, local que será 

concretizado tantos os testes físicos quanto os bioquímicos. 

Os materiais como luvas, microtubos plásticos, capilares, lancetas, 

reagente e membranas Yellow Springs,. para coletas e análises 

laboratoriais serão adquiridos pelo discente e/ou orientador responsáveis 

pelo presente projeto. Após a utilização serão descartados em lixos 

apropriados e entregues a coletora adequada. 
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10. CRONOGRAMA. 

 
 

PONTOS 

M
a

io
 

J
u

n
 

 

J
u

l 

 

A
g

o
 

 

S
e

t 

 

O
u

t 

 

N
o

v
 

 

D
e
z
 

Submissão ao 
Comitê de Ética 

 
X 

       

 
Qualificação do 

Projeto 

   
X 

     

 
Recrutamento da 

Amostra 

  
X 

 
X 

 

X 

    

 
Explicação Projeto 

(TLCE) 

    
X 

    

 
1º TESTES 

    
X 

    

 
Adaptação ao plano 

alimentar 

    
X 

 
X 

   

 
2º TESTES 

     
X 

 
X 

  

 
DIETA+SIT 

      
X 

 
X 

 

 
3º TESTES 

       
X 

 

 
Tabulação dos 

       
X 

 
X 

 
Escrita 

       X 

 
Defesa 

       X 

 
Submissão 

       X 



50  

 

11. PLANO DE PUBLICAÇÕES 

 
 

Artigos Originais: 

 
 

- Efeitos de diferentes modelos nutricionais na aptidão física e parâmetros metabólicos 

de homens fisicamente ativos (artigo do projeto). 

Revista de Nutrição – Brazilian Journal Of Nutrition 

 
 
 

 
. 



51  

 

12. REFERÊNCIAS 
ABESO. Diretrizes brasileiras de obesidade 2016/ABESO. 4.ed. - São Paulo, 

SP., 2016. p. 1–188. 

ALKANDARI, J. R. et al. The implications of Ramadan fasting for human health 

and well-being. Journal of Sports Sciences, 2012. v. 30, n. sup1, p. S9–S19. 

AZIZ, A. R. et al. Conducting an acute intense interval exercise session during 

the Ramadan fasting month: what is the optimal time of the day? Chronobiology 

international, 2012. v. 29, n. 8, p. 1139–50. Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22947072>. 

 
AZIZI, F. Islamic fasting and health. Annals of Nutrition and Metabolism, 2010. 

v. 56, n. 4, p. 273–282. 

BABRAJ, J. A. et al. Extremely short duration high intensity interval training 

substantially improves insulin action in young healthy males. BMC Endocr 

Disord, 2009. v. 9, p. 3. Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19175906>. 

 
BACON, A. P. et al. VO2max Trainability and High Intensity Interval Training in 

Humans: A Meta-Analysis. PLoS ONE, 2013. v. 8, n. 9. 

BARNOSKY, A. R. et al. Intermittent fasting vs daily calorie restriction for type 2 

diabetes prevention: A review of human findings. Translational Research, 2014. 

v. 164, n. 4, p. 302–311. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.trsl.2014.05.013>. 

 
BARRETO, F. S.; LIBERALI, R.; NAVARRO, F. Futebol e Macronutrientes 

Revista Brasileira de Nutrição Esportiva. 2009. p. 241–248. 

BHUTANI, S. et al. Alternate day fasting and endurance exercise combine to 

reduce body weight and favorably alter plasma lipids in obese humans. Obesity, 

2013. v. 21, n. 7, p. 1370–1379. 

BOGDANIS, G. C. et al. Contribution of phosphocreatine and aerobic metabolism 

to energy supply during repeated sprint exercise. Journal of applied physiology 

(Bethesda, Md. : 1985), 1996. v. 80, n. 3, p. 876–884. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22947072
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19175906
http://dx.doi.org/10.1016/j.trsl.2014.05.013


52  

BORG, G. A. V. Psychophysical bases of perceived exertion. Medicine & 

Science in Sports & Exercise, 1982. v. 14, n. 5, p. 377–381. 

BUCHHEIT, M. et al. Performance and physiological responses during a sprint 

interval training session: Relationships with muscle oxygenation and pulmonary 

oxygen uptake kinetics. European Journal of Applied Physiology, 2012. v. 

112, n. 2, p. 767–779. 

  ; LAURSEN, P. B. High-intensity interval training, solutions to the 

programming puzzle: Part I: Cardiopulmonary emphasis. Sports Medicine, 

2013a. v. 43, n. 5, p. 313–338. 

  ;  _. High-intensity interval training, solutions to the programming  

puzzle: Part II: Anaerobic energy, neuromuscular load and practical applications. 

Sports Medicine, 2013b. v. 43, n. 10, p. 927–954. 

BURGOMASTER, K. A. et al. Six sessions of sprint interval training increases 

muscle oxidative potential and cycle endurance capacity in humans. Journal of 

Applied Physiology, 2005. v. 98, n. 6, p. 1985–1990. 

BURGOMASTER, K. A. et al. Similar metabolic adaptations during exercise after 

low volume sprint interval and traditional endurance training in humans. The 

Journal of physiology, 2008. v. 586, n. 1, p. 151–160. Disponível em: 

<http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2375551&tool=pmc 

entrez&rendertype=abstract%5Cnhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1799169 

7%5Cnhttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC2375551 

>. 

 
CANTRELL, G. S. et al. Maximal strength, power, and aerobic endurance 

adaptations to concurrent strength and sprint interval training. European Journal 

of Applied Physiology, 2014. v. 114, n. 4, p. 763–771. 

CHRISTMASS, M. A. et al. A comparison of skeletal muscle oxygenation and fuel 

use in sustained continuous and intermittent exercise. Eur.J Appl Physiol 

Occup.Physiol, 1999. v. 80, p. 423–435. 

COCHRAN, A. J. et al. Beta-Alanine Supplementation Does Not Augment the 

Skeletal Muscle Adaptive Response to Six Weeks of Sprint Interval Training. 

International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 2015. p. 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2375551&amp;tool=pmc
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1799169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1799169
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC2375551
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC2375551


53  

541–549. Disponível em: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26008634>. 

 
COGGAN, A. R.; COYLE, E. F. Carbohydrate ingestion during prolonged 

exercise: effects on metabolism and performance. Exerc Sport Sci Rev. 

COUTO, P. G. et al. Pontos de transição da frequência cardíaca em teste 

Material e métodos Amostra. 2013. n. Vi, p. 261–268. 

CRAMPES, F. et al. Effect of physical training in humans on the response of 

isolated fat cells to epinephrine. Journal of applied physiology (Bethesda, 

Md. : 1985), 1986. v. 61, n. 1, p. 25–9. 

CREWE, H.; TUCKER, R.; NOAKES, T. D. The rate of increase in rating of 

perceived exertion predicts the duration of exercise to fatigue at a fixed power 

output in different environmental conditions. European Journal of Applied 

Physiology, 2008. v. 103, n. 5, p. 569–577. 

DAUSSIN, F. N. et al. Effect of interval versus continuous training on 

cardiorespiratory and mitochondrial functions: relationship to aerobic 

performance improvements in sedentary subjects. American journal of 

physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 2008. v. 

295, n. 1, p. R264-72. Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18417645>. 

 
DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO E METABOLISMO. Manual do Profissional 

Nutricionista Capítulo 1. Sociedade Brasileira de Diabetes, 2007. v. 1, p. 1–8. 

DUTRA, G. et al. Efeito hipotensor subagudo de uma sessão de treinamento 

intervalado de alta intensidade ( HIIT ) Subacute hypotensor effect of a high 

intensity interval training session. 2017. v. 18, n. 2, p. 114–120. 

FAISAL, A. et al. Prior moderate and heavy exercise accelerate oxygen uptake 

and cardiac output kinetics in endurance athletes. Journal of Applied 

Physiology, 2009. v. 106, n. 5, p. 1553–1563. Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19246653>. 

 
FISBERG, R.  M.;  MARCHIONI,  D.  M. L.; COLUCCI,  A. C.   A.  Avaliação  do 

consumo alimentar e da ingestão de nutrientes na prática clínica. Arquivos 

Brasileiros  de  Endocrinologia  &  Metabologia,  2009.  v.  53,  p.  617–624. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26008634
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18417645
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19246653


54  

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004- 

27302009000500014&nrm=iso>. 

FRANCHINI, E. Teste anaeróbio de Wingate: Conceito e aplicação. Revista 

Mackenzie de Educação Física e Esporte, 2002. v. 1, n. 1, p. 11–27. 

FREYSSIN, C. et al. Cardiac rehabilitation in chronic heart failure: Effect of an 8- 

week, high-intensity interval training versus continuous training. Archives of 

Physical Medicine and Rehabilitation, 2012. v. 93, n. 8, p. 1359–1364. 

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2012.03.007>. 

GAETANO, R.; RAGO, V. Preliminary study on effects of hiit-high intensity 

intermittent training in youth soccer players. Journal of Physical Education and 

Sport, 2014. v. 14, n. 2, p. 148–150. 

GARBER, C.; BLISSMER, B. American College of Sports Medicine position 

stand. Quantity and quality of exercise for developing and maintaining 

cardiorespiratory, musculoskeletal, and. Medicine and science …, 2011. v. 43, 

n. 7, p. 1334–59. Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21694556%5Cnhttp://europepmc.org/abs 

tract/MED/21694556>. 

GARBER, C. E. et al. Quantity and quality of exercise for developing and 

maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in 

apparently healthy adults: Guidance for prescribing exercise. Medicine and 

Science in Sports and Exercise, 2011. v. 43, n. 7, p. 1334–1359. 

GIBALA, M. J. et al. Short-term sprint interval versus traditional endurance 

training: similar initial adaptations in human skeletal muscle and exercise 

performance. J. Physiol., 2006. v. 575, n. Pt 3, p. 901–911. Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16825308%5Cnhttp://www.pubmedcentra 

l.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC1995688>. 

GIBALA, M. J. GIBALA, M 2009 .PDF. Appl Physiol Nutr Metab, 2009. v. 34, p. 

428–432. 

GILLEN, J. B. et al. Interval training in the fed or fasted state improves body 

composition and muscle oxidative capacity in overweight women. Obesity, 2013. 

v. 21, n. 11, p. 2249–2255. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0004-
http://dx.doi.org/10.1016/j.apmr.2012.03.007
http://europepmc.org/abs


55  

GIRARD, O.; MENDEZ-VILLANUEVA, A.; BISHOP, D. Repeated-Sprint Ability – 

Part  I.  Sports  Medicine,  2011.  v.  41,  n.  8,  p.  673–694.  Disponível  em: 

<http://link.springer.com/article/10.2165/11590550-000000000- 

00000/fulltext.html%5Cnhttp://link.springer.com/10.2165/11590550-000000000- 

00000>. 

GIST, N. H. et al. Sprint interval training effects on aerobic capacity: A systematic 

review and meta-analysis. Sports Medicine, 2014. v. 44, n. 2, p. 269–279. 

GLAISTER, M. Multiple sprint work: Physiological responses, mechanisms of 

fatigue and the influence of aerobic fitness. Sports Medicine, 2005. v. 35, n. 9, 

p. 757–777. 

GOTO, K. et al. A single versus multiple bouts of moderate-intensity exercise for 

fat metabolism. Clinical Physiology and Functional Imaging, 2011. v. 31, n. 3, 

p. 215–220. 

GREENWOOD-VAN MEERVELD, B.; JOHNSON, A. C.; GRUNDY, D. 

Gastrointestinal physiology and function. Handbook of Experimental 

Pharmacology, 2017. v. 239. 

Guia Alimentar para a População Brasileira Guia Alimentar para a 

População Brasileira. [S.l.]: [s.n.], 2014. 

GUTIN, B. et al. Effects of exercise intensity on cardiovascular fitness, total body 

composition, and visceral adiposity of obese adolescents. Am J Clin Nutr, 2002. 

v. 75, n. 5, p. 818–826. Disponível em: 

<http://ajcn.nutrition.org/content/75/5/818.full.pdf>. 

 
HAZELL, T. J. et al. 10 or 30-S Sprint Interval Training Bouts Enhance Both 

Aerobic and Anaerobic Performance. European Journal of Applied 

Physiology, 2010. v. 110, n. 1, p. 153–160. 

HERDY, A. H.; CAIXETA, A. Brazilian Cardiorespiratory Fitness Classification 

Based on Maximum Oxygen Consumption. Arquivos Brasileiros de 

Cardiologia, 2016. Disponível em: 

<http://www.gnresearch.org/doi/10.5935/abc.20160070>. 

 
HOON, M. W. et al. The effect of nitrate supplementation on muscle contraction 

http://link.springer.com/article/10.2165/11590550-000000000-
http://link.springer.com/10.2165/11590550-000000000-
http://link.springer.com/10.2165/11590550-000000000-
http://ajcn.nutrition.org/content/75/5/818.full.pdf
http://www.gnresearch.org/doi/10.5935/abc.20160070


56  

in healthy adults. European Journal of Sport Science, 2015. v. 1391, n. 

November, p. 1–8. Disponível em: 

<http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17461391.2015.1053418>. 

 
KIKUCHI N, YOSHIDA S, OKUYAMA M, N. K. The Effect of High-Intensity 

Interval Cycling Sprints Subsequent to Arm-Curl Exercise on Upper-Body Muscle 

Strength and Hypertrophy. J Strength Cond Res., 2016. v. 30, n. 8, p. 2318– 

2323. 

KREIDER, R. B. et al. ISSN exercise &amp; sport nutrition review: research 

&amp; recommendations. Journal of the International Society of Sports 

Nutrition, 2010. v. 7, n. 1, p. 7. Disponível em: 

<http://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-7-7>. 

 
L.V, B. Interval Training for Performance: A Scientific and Empirical Practice: 

Special Recommendations for Middle- and Long-Distance Running. Part I: 

Aerobic Interval Training. Sport. Med., 2001. v. 31, n. 1, p. 13–31. Disponível 

em: 

<http://itcarlow.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3R1di9Qw 

MIgPhyDit%7B_%7DUD8qAPIj07adO0gg%7B_%7DHeasv6sF9- 

BjSJoWF23Xx9s6%7B_%7D7ySTpuueovgolGXpTqfZzGQ- 

kvlgrBS7Rb4lE3pTK1TVbdNXalBV3cvaGCUrgLqtZee3JT%7B_%7D5hiTiy6x6P 

9VXmO79D4QPe3yXPu0-dn8IkY>. 

LAMBERT, E. V et al. Physiology exercise following 2 weeks adaptation to a high 

fat diet. 1994. p. 287–293. 

LAURSEN, P. B.; JENKINS, D. G. The scientific basis for high-intensity interval 

training: optimising training programmes and maximising performance in highly 

trained endurance athletes. Sports Med., 2002. v. 32, n. 1, p. 53–73. 

MACPHERSON, R. E. K. et al. Run Sprint Interval Training Improves Aerobic 

Performance but Not Max Cardiac Output. Medicine & Science in Sports & 

Exercise, 2010. p. 115–122. Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20473222>. 

 
MANDROUKAS, A. et al. CARDIORESPIRATORY AND METABOLIC 

ALTERATIONS DURING EXERCISE AND PASSIVE RECOVERY AFTER 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17461391.2015.1053418
http://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-7-7
http://itcarlow.summon.serialssolutions.com/2.0.0/link/0/eLvHCXMw3R1di9Qw
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20473222


57  

THREE MODES OF EXERCISE. Journal of Strength and Conditioning 

Research, 2011. p. 1664–1672. 

MARLETT, J. A; MCBURNEY, M. I.; SLAVIN, J. L. Position of the American 

Dietetic Association. Journal of the American Dietetic Association, 2002. v. 

102, n. 7, p. 993–1000. Disponível em: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002822302902282>. 

 
MOORE, D. R. et al. Ingested protein dose response of muscle and albumin 

protein synthesis after resistance exercise in young men synthesis after 

resistance exercise in young men [publised online ahead of print December 3 

2008]. Am J Clin Nutr., 2009. v. 89, n. 1, p. 161–168. 

MORO, T. et al. Effects of eight weeks of time-restricted feeding (16/8) on basal 

metabolism, maximal strength, body composition, inflammation, and 

cardiovascular risk factors in resistance-trained males. Journal of translational 

medicine, 2016. v. 14, n. 1, p. 290. Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27737674%5Cnhttp://www.pubmedcentra 

l.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC5064803>. 

PADOVANI, R. M. et al. Dietary reference intakes: Aplicabilidade das tabelas em 

estudos nutricionais. Revista de Nutricao, 2006. v. 19, n. 6, p. 741–760. 

PEREIRA;, M. A. S. L. Types of Carbohydrates and Risk of Cardiovascular 

Disease. Journal of Women’s Health, 2003. v. 12, n. 2. 

PINHEIRO, F. A.; VIANA, B.; PIRES, F. O. Percepção subjetiva de esforço como 

marcadora da duração tolerável de exercício. Motricidade, 2014. v. 10, n. 2, p. 

100–106. 

RAHBEK, S. K. et al. Effects of divergent resistance exercise contraction mode 

and dietary supplementation type on anabolic signalling, muscle protein 

synthesis and muscle hypertrophy. Amino Acids, 2014. v. 46, n. 10, p. 2377– 

2392. 

 
RAKOBOWCHUK, M. et al. Sprint interval and traditional endurance training 

induce similar improvements in peripheral arterial stiffness and flow-mediated 

dilation in healthy humans. American journal of physiology. Regulatory, 

integrative and comparative physiology, 2008. v. 295, n. 1, p. R236-42. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002822302902282


58  

Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18434437%5Cnhttp://www.pubmedcentra 

l.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC2494806>. 

RATEL, S. et al. Effects of age and recovery duration on performance during 

multiple treadmill sprints. International Journal of Sports Medicine, 2006. v. 

27, n. 1, p. 1–8. 

RECH, C. R. et al. Simpósios Regionais de Atividade Física e Saúde: um grande 

marco do ano de 2014! Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde, 2014. 

v. 19, n. Suplemento 1, p. Editorial. 

 
ROBINSON, J. M. et al. Effects of different weight training exercise/rest intervals 

on strength, power, and high intensity exercise endurance. Journal of Strength 

and Conditioning Research, 1995. v. 9, n. 4, p. 216–221. Disponível em: 

<http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0- 

21844514561&partnerID=40&md5=d1532b9c6e7c8e07a7c7d556e761dfc6>. 

ROWLANDS, D. S.; HOPKINS, W. G.; ROWLANDS, D. S. Effects of high-fat and 

high-carbohydrate diets on metabolism and performance in cycling. Metabolism: 

Clinical and Experimental, 2002. v. 51, n. 6, p. 678–690. 

SANTOS, R. D. et al. I Diretriz sobre o consumo de gorduras e saúde 

cardiovascular. Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2013. v. 100, n. 

Suplemento 3, p. 1–40. 

SILVA, D. A. S. et al. O antropometrista na busca de dados mais confiáveis. 

Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, 2011. v. 

13, n. 1, p. 82–85. 

SLOTH, M. et al. Effects of sprint interval training on VO2max and aerobic 

exercise performance: A systematic review and meta-analysis. Scandinavian 

Journal of Medicine and Science in Sports, 2013. v. 23, n. 6, p. 341–352. 

SOUSA, M. et al. Nutritional supplements use in high-performance athletes is 

related with lower nutritional inadequacy from food. Journal of Sport and Health 

Science, 2016. v. 5, n. 3, p. 368–374. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.jshs.2015.01.006>. 

http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
http://dx.doi.org/10.1016/j.jshs.2015.01.006


59  

STELLINGWERFF, T.; COX, G. R. Systematic review: Carbohydrate 

supplementation on exercise performance or capacity of varying durations. Appl 

Physiol Nutr Metab, 2014. v. 14, n. January, p. 1–14. 

THOMPSON, C. et al. Influence of dietary nitrate supplementation on 

physiological and muscle metabolic adaptations to sprint interval training. 

Journal of Applied Physiology, 2016. p. jap.00909.2016. Disponível em: 

<http://jap.physiology.org/lookup/doi/10.1152/japplphysiol.00909.2016>. 

 
THOMPSON, P. D. et al. Lipid and Lipoprotein Concentrations of Endurance 

Athletes. 1984. 

TIPTON, K. D. et al. Acute response of net muscle protein balance reflects 24-h 

balance after exercise and amino acid ingestion. American journal of 

physiology. Endocrinology and metabolism, 2003. v. 284, n. 1, p. E76–E89. 

TRAINING, S. et al. Acsm’s certified. 2011. v. V, n. March 2010, p. 1–16. 

 
TRAPP, E. G. et al. The effects of high-intensity intermittent exercise training on 

fat loss and fasting insulin levels of young women. Int J Obes (Lond), 2008. v. 

32, n. 4, p. 684–691. Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&do 

pt=Citation&list_uids=18197184>. 

TREPANOWSKI, J. F.; BLOOMER, R. J. The impact of religious fasting on 

human health. Nutrition journal, 2010. v. 9, n. 1, p. 57. Disponível em: 

<http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2995774&tool=pmc 

entrez&rendertype=abstract>. 

TRILK, J. L. et al. Effect of sprint interval training on circulatory function during 

exercise in sedentary, overweight/obese women. European Journal of Applied 

Physiology, 2011. v. 111, n. 8, p. 1591–1597. 

TSCHAKERT, G.; HOFMANN, P. High-intensity intermittent exercise: 

Methodological and physiological aspects. International Journal of Sports 

Physiology and Performance. 

TSEKOURAS, Y. E. et al. High-intensity interval aerobic training reduces hepatic 

very low-density lipoprotein-triglyceride secretion rate in men. American journal 

http://jap.physiology.org/lookup/doi/10.1152/japplphysiol.00909.2016
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&amp;db=PubMed&amp;do
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2995774&amp;tool=pmc


60  

of physiology. Endocrinology and metabolism, 2008. v. 295, n. 4, p. E851– 

E858. 

URSO, JOSE EDUARDO; VEMÂNCIO, NILSON BARBOSA; SILVEIRA, R. M. 

Correlação entre os protocolos tradicionais incrementais,usados na identificação 

do limiar anaeróbico para ciclistas: Uma Análise Crítica. Revista Brasileira de 

Prescrição e Fisiologia do Exercício, 2010. v. 4, n. 1981–9900, p. 489–503. 

Disponível em: <http://rbpfex.com.br/wp- 

content/uploads/2008/11/pfex_82_n8v2_pp_246_254.pdf%5Cnhttp://diadorim.ib 

ict.br/handle/1/506>. 

VARADY, K. A. et al. Short-term modified alternate-day fasting: A novel dietary 

strategy for weight loss and cardioprotection in obese adults. American Journal 

of Clinical Nutrition, 2009. v. 90, n. 5, p. 1138–1143. 

VARADY, K. A. Intermittent versus daily calorie restriction: Which diet regimen is 

more effective for weight loss? Obesity Reviews, 2011. v. 12, n. 7, p. 593–601. 

VARADY, K. A. et al. Alternate day fasting for weight loss in normal weight and 

overweight subjects: a randomized controlled trial. Nutrition Journal, 2013. v. 

12, p. 1. 

VARADY, K. A. Impact of intermittent fasting on glucose homeostasis. Current 

Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 2016. v. 19, n. 4, p. 300– 

302. Disponível em: 

<http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an= 

00075197-201607000-00011>. 

VARADY, K. A.; HELLERSTEIN, M. K. Alternate-day fasting and chronic disease 

prevention: a review of human and animal trials. The American journal of 

clinical nutrition, 2007. v. 86, n. 1, p. 7–13. Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17616757>. 

 
VIEIRA, D. C. L. et al. Respostas da percepção subjetiva de esforço em teste 

incremental de mulheres idosas sedentárias. Revista Brasileira de 

Cineantropometria e Desempenho Humano, 2014. v. 16, n. 1, p. 106–115. 

WESTON, K. S.; WISLØFF, U.; COOMBES, J. S. High-intensity interval training 

in patients with lifestyle-induced cardiometabolic disease : a systematic review 

http://rbpfex.com.br/wp-
http://diadorim.ib/
http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP%3Alandingpage&amp;an
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17616757


61  

and meta-analysis. 2013. p. 1–9. 

 
WESTON, M. et al. Effects of low-volume high-intensity interval training (HIT) on 

fitness in adults: A meta-analysis of controlled and non-controlled trials. Sports 

Medicine, 2014. v. 44, n. 7, p. 1005–1017. 

WHYTE, L. J. et al. Effects of single bout of very high-intensity exercise on 

metabolic health biomarkers in overweight/obese sedentary men. Metabolism: 

Clinical and Experimental, 2013. v. 62, n. 2, p. 212–219. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.metabol.2012.07.019>. 

 
WILLIAMS, C.; BROOKS, S. Human muscle metabolism during intermittent 

maximal exercise Human muscle metabolism maximal exercise. 2016. n. 

SEPTEMBER 1993. 

WILLIAMS, M. H. Dietary Supplements and Sports Performance: Introduction 

and Vitamins. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2004. 

v. 1, n. 2, p. 1. Disponível em: 

<http://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-1-2-1>. 

 
WISLØFF, U.; ELLINGSEN, Ø.; KEMI, O. J. High-intensity interval training to 

maximize cardiac benefits of exercise training? Exercise and sport sciences 

reviews, 2009. v. 37, n. 3, p. 139–146. 

ZOUHAL, H. et al. Catecholamines and the effects of exercise, training and 

gender. Sports Medicine. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.metabol.2012.07.019
http://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-1-2-1


62  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APÊNDICES 



63  

Apêndice A : TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

Título do estudo: Efeitos de diferentes modelos nutricionais no desempenho 

intermitente e na aptidão física de adultos jovens. 

Pesquisador responsável: Fabrício Boscolo Del Vecchio 

Telefone para contato: +55538101-2658 

Instituição/Unidade: Universidade Federal de Pelotas/Escola Superior de 

Educação Física. 

E-mail: barbaragf.nutri@gmail.com 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa de forma totalmente 

voluntária, assim: 

Antes de concordar em participar desta pesquisa, é muito importante que você 

compreenda as informações e instruções contidas neste documento. Em caso 

de dúvidas você poderá entrar em contato com o pesquisador pelos contatos 

pelo telefone ou e-mail. 

Objetivo do estudo: Avaliar os efeitos de dois tipos de diferentes intervenções 

alimentares associadas ou não ao jejum intermitente (IF), a dieta de alto teor de 

gordura e baixo teor de carboidratos (HFLC) e outro plano com alto teor de 

carboidratos e baixo teor de gordura (HCLF), na aptidão física e no desempenho 

físico de pessoas ativas, associadas ao treinamento habitual, através de testes 

físicos (1-RM; teste intermitente e, teste progressivo), avaliações físicas e testes 

bioquímicos (coletas sanguíneas venosas). 

Justificativa do estudo: O estudo proporcionará evidências acerca de qual 

intervenção alimentar “atual”, é mais adequada para o aumento do desempenho 

e da aptidão física e na melhora dos marcadores de saúde em pessoas ativas, em 

um protocolo de teste intermitente atualizado. 

Procedimentos: O estudo consistirá em 15 semanas, sendo que na primeira 

semana terá um encontro dividido em dois dias, com os indivíduos pré- 

selecionados através da triagem com os critérios de inclusão e exclusão, em que 

será solicitada a presença de metade do grupo no primeiro dia e metade no 

segundo dia (segunda-feira e terça-feira às 14h00min), para explicação de como 

ocorrerão às etapas do projeto. 

Será realizado anamnese alimentar e de rotina de cada participante, esses serão 

mailto:barbaragf.nutri@gmail.com
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aleatorizados, nos mesmos dias em questão, em cada grupo HFLC (1); HCLF 

(2); e GC (4) e assinarão o TLCE, confirmando estarem cientes do que será 

executado. 

Após isso, os respectivos grupos passarão por testes físicos e bioquímicos, ao 

final de duas semanas. Os grupos receberão uma orientação nutricional 

juntamente com plano alimentar e complementos alimentares para os 

respectivos planos, para ser seguido pelo prazo de quatro semanas, após isso 

os indivíduos voltarão ao LabFex para mais um momento de testes físicos e 

bioquímicos, com duração de duas semanas, a semana de Wash-out, com a 

alimentação comum de cada indivíduo, após essas semanas os grupos serão 

será realizado a intervenção alimentar com jejum ou não, de acordo com a 

aleatorização no início de como ocorrerá a ordem da intervenção, se a 

intervenção alimentar associada ao jejum ocorrerá nas duas primeiras semanas 

de controle alimentar ou nas quatro semanas subsequentes de controle 

alimentar. Ao final das quatro últimas semanas de intervenção alimentar será 

realizado novamente a sequência de testes. 

Protocolo de Treino Sprint Interval Training (SIT): O treinamento de sprints 

intervalados será realizado em bicicleta com frenagem mecânica. O protocolo 

consistirá na execução progressiva de 4 sprints na máxima intensidade possível 

(all-out) com 7,5% da massa corporal, duração de 30 segundos cada, com 

recuperação ativa de 4min sem carga e de baixa cadência, inferior a 50 rpm. 

Para concluir, o treinamento físico será realizado em cicloergômetro (BIOTEC 

2100 - CEFISE®), com registro da potência pico e médias absolutas e relativas, 

bem como índice de fadiga de cada sessão de sprint’s. 

Riscos: Do ponto de vista físico, os testes mencionados acima podem causar 

mal-estar, tais como enjoo, dor de cabeça e sensação de fadiga. No dia 

subsequente aos esforços podem ocorrer sintomas de cansaço físico e dor 

muscular. Em questão aos planos alimentares, são alimentos de consumo diário 

que serão adaptados conforme a rotina alimentar dos sujeitos, contudo podem 

causar enjoos, desconfortos gastrointestinais e dores de cabeça. 

No entanto, reforçamos que todos os procedimentos planejados acima serão 

realizados com elevado nível de segurança e rigor metodológico. 

Além disto, todos os testes realizados fazem parte do cotidiano profissional, e 
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são frequentes em testes de aptidão física. Em caso de agravo ou emergência, o 

serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) será acionado imediatamente. 

Os pesquisadores que conduzirão o estudo têm treinamento em primeiros 

socorros e estarão aptos a prestarem os cuidados iniciais em caso de lesão. 

Benefícios relacionados ao estudo: Serão fornecidos a você os resultados de sua 

aptidão motora: consumo máximo de oxigênio, resistência de membros 

inferiores, potência e capacidade aeróbia e anaeróbia. Também serão fornecidos 

resultados de marcadores de saúde, hipertrofia e/ou emagrecimento, de acordo 

com a evolução de cada participante. Além disto, a pesquisa poderá contribuir 

para a prescrição de seus programas de treinos diários e planos alimentares para 

melhorar sua saúde em geral, aptidão física e desempenho no seu treino. 

Confidencialidade: As informações fornecidas por você terão sua privacidade 

garantida pelos pesquisadores responsáveis. Os nomes dos sujeitos da 

pesquisa não serão identificados em nenhum momento. Além disso, os 

participantes terão o direito de se manterem atualizados sobre tais resultados, 

podendo buscar informações do estudo na Universidade Federal de Pelotas, 

com o professor Fabrício Boscolo Del Vecchio e com a pesquisadora 

responsável, Bárbara Freitas. 
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Participação Voluntária: É importante esclarecer que sua participação nesse 

estudo é completamente voluntária. Você está livre para interromper sua 

participação em qualquer exercício em qualquer hora, sem penalidade alguma. 

Ademais, destaca-se que não há despesas pessoais para o participante deste 

estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. Ciente         do         que        foi        anteriormente exposto, 

eu  , RG 

  acordo em participar desta pesquisa. Assino este 

consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas. 

Pelotas,.........de ............................ de 2017 

 
 
 

...................................................... 

Assinatura do participante da pesquisa 
 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre 

e Esclarecido deste sujeito de pesquisa para a participação neste estudo. 

 
 

 

Bárbara G. de Freitas 

Pesquisador Responsável 

 
 
 
 
 

Fabrício Boscolo Del Vecchio 

Orientador da Pesquisa 
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Apêndice B: DIÁRIO ALIMENTAR (controle de qualidade/adesão Anamnese) 
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Apêndice C: FICHA DE ANAMNESE ALIMENTAR 
Identificação 

Nome: 

Endereço:    Bairro:  E-mail:  Telefone residencial:  Celular:  

Data de nascimento:  /  /  Idade:   

Observações:  

Histórico Social e Familiar 

Profissão:  CargaHorária:   

A compra é feita: ( ) diariamente ( ) semanalmente ( ) mensalmente 

Quem prepara as refeições: 

 
Com quem realiza as refeições: 

Faz uso de bebidas alcoólicas? Frequência: 

Fuma ou já fumou?  Nº cigarros dia:    

 

Dados Clínicos 

Possui lesões ou problemas na pele, cabelo e unha?   

Já passou por algum tipo de cirurgia? Qual? Quando?    

Hábito intestinal: ( ) Diário ( ) Até 3 dias ( ) Mais 3 dias ( ) Outro    

Diurese(Quantidade/Coloração)*urina:   

Possui alguma patologia? Qual? Desde quando?   

Antecedentes familiares/Quem: ( )Diabetes Mellitus   ( ) hipertensão ( ) 

Câncer  ( ) Dislipidemia  ( ) Obesidade  ( ) Magreza  ( ) Outros: 

 

 
 

Segue alguma dieta especial: 

Quantas refeições faz por dia: 

Consumo de água:   

Consumo de sal / mês:  Consumo de óleo /mês:   

Faz uso de suplementos? Qual?   

Quem indicou?          
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Faz uso de medicamentos? 
 

Nome Dose Horário Motivo Droga x 

     

     

     

     

 
Recordatório Alimentar Habitual 

Desjejum -  hrs Local:  Humor:   
 

 
Alimento Quantidade 

  

  

  

  

  

 

Colação -  hrs Local:  Humor:   
 

 
Alimento Quantidade 

  

  

  

  

 

Almoço -  hrs Local:  Humor:   
 

 
Alimento Quantidade 
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Lanche -  hrs Local:  Humor:   
 

 
Alimento Quantidade 

  

  

  

  

 

Jantar -  hrs Local:  Humor:   
 

 
Alimento Quantidade 

  

  

  

  

  

  

  

 

OBSERVAÇÃO: 
 
 

 

 

 

 
Ceia - hrs Local:  Humor:   

 

 
Alimento Quantidade 
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Fora de hora -  hrs Local:  Humor:   
 

 
Alimento Quantidade 

  

  

  

  

  

 

Frequência Alimentar (quantas vezes) 
 

 
ALIMENTOS NULO( EVENTUAL(x SEMANAL(x) DIÁRIA (x) 

Arroz     

Macarrão     

Batata / Mandioca     

Pão     

Pão de queijo     

Farinhas     

Cereal matinal     

Hortaliças cruas     

Hortaliças cozidas     

Frutas     

Leite Integral     

Leite desnatado     

Iogurte     

Iogurte desnatado     

Queijos     
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Carne vermelha     

Carne branca     

Embutidos     

Enlatados     

Ovos     

Leguminosas     

Margarina comum     

Margarina light     

Manteiga     

Requeijão comum     

Requeijão light     

Maionese comum     

Maionese light     

Creme de leite     

Frituras     

Açúcar     

Adoçante     

Mel     

Barra de cereal     

Doces     

Bolacha recheada     

Bolacha/Bolo/Biscoi     

Chiclete / Balas     

Chocolate     

Sanduíche / Pizza     

Salgadinhos     

Salgadinho (pacote)     

Refrigerante     

Refrigerante     

Suco natural     

Suco artificial     

Café     

Chá     
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13. RELATÓRIO DO TRABALHO DE CAMPO 

13.1. Introdução 
 

Este relatório descreve o detalhamento das atividades (coleta de dados) 

realizadas durante o desenvolvimento da pesquisa para elaboração da 

Dissertação de Mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

Física (PPGEF) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), com os ajustes 

solicitados na Qualificação do projeto. 

Neste espaço são descritos os aspectos do trabalho de campo (coleta de 

dados no laboratório), bem como apresentar as mudanças que foram 

necessárias em relação ao projeto de pesquisa previamente aprovado no 

processo de qualificação e apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

da Escola Superior de Educação Física da UFPel 

(CAAE:68577917.0.1001.53.13). 

13.2. Tipo de estudo e seleção da amostra 
 

Trata-se de ensaio clínico randomizado com medidas repetidas, 

em que foram realizados sorteios para a randomização em cada grupo. Como 

variáveis independentes, foram adotados o tipo de dieta e o fator momento. 

Como variáveis dependentes, consideraram-se variáveis cardiometabólicas e 

de desempenho físico. Para determinação do tamanho amostral, empregou-se 

estudo de Rowlands e Hopkins (ROWLANDS; HOPKINS; ROWLANDS, 2002). 

Considerando poder de 90% e nível de significância estatística de 5%, 

assumindo a variável desempenho físico como desfecho primário, seriam 

necessários 30 participantes. 

Voluntários com idade entre dezoito e trinta e cinco anos foram 

selecionados entre aqueles que responderam aos anúncios de recrutamento 

fixados nos campi universitários, academias e divulgados em mídias sociais. 

Como critérios de inclusão, foram selecionados indivíduos: ativos com 

experiência em rotinas de treinamento físico (GARBER, C. E. et al., 2011); estar 

treinando com frequência semanal de 3x/semana, podendo ter apenas uma 

falta durante a semana; ter, no mínimo, experiência com três meses de 

exercícios de musculação em alguma etapa da vida, desde que esta não 

compreenda Sprint Interval Training (SIT); não ser atleta de alto rendimento. 

Como critérios de Exclusão, consideraram-se: fazer uso de esteroides 
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anabolizantes; ser praticante declarado de Lowfat-Highcarb (LFHC), 

alimentação restrita em tempo (ATR) ou Lowcarb-Highfat (LCHF); apresentar 

índice de massa corporal (IMC) menor de 20 kg/m² e maior de 30 kg/m² e 

circunferência cintura superior a ≥ 94cm, medidas adotadas para avaliar 

sobrepeso e risco de doenças cardiovasculares (ABESO, 2016); apresentar 

quaisquer problemas no trato gastrointestinal que prejudiquem a absorção de 

nutrientes; indivíduos que não cumpriram 80% do número total de sprints 

previstos. 

Essas informações foram obtidas através de inquéritos nutricional e 

pessoal, juntamente com a assinatura do termo de consentimento livre 

esclarecido (Projeto de pesquisa aprovado pelo comitê de ética local. CAAE: 

68577917.0.1001.5313). Após o recrutamento inicial, foram recrutados 42 

indivíduos, dos quais 36 cumpriam os critérios de inclusão. Depois dos 

primeiros testes físicos, seis voluntários desistiram da pesquisa, especialmente 

por falta de adesão ao plano alimentar. Após três semanas de intervenção, 

quatro sujeitos desistiram por relatarem lesões musculares diversas, restando 

26 participantes. 

Para o monitoramento da prática de exercícios físicos, ao final de cada 

dia de treinamento individual, foram realizados ligações e contatos via rede 

social, e planilhas com os dados de treino foram preenchidas. Para o 

monitoramento das dietas, foi disponibilizado aplicativo para celular com todo 

o plano alimentar disponibilizado (DietBox®), juntamente com um diário 

alimentar, que poderia ser consultado em plataforma que sustenta arquivos 

Joint Photographic Experts Group (.jpg) para melhor visualização da adesão 

de cada participante. Juntamente com o inquérito diário quanto à exercícios 

físicos, foi realizado inquérito alimentar diário acerca da adesão dos 

participantes. 

 

13.3. Delineamento do Estudo 
 

O estudo teve duração de sete semanas. Na primeira ocorreram três 

encontros, nos quais aconteceram randomização e realização das primeiras 

coletas e testes (bioquímicas, antropométricas e testes físicos). Após alocação 

aleatória nos respectivos grupos (LCHF, LFHC, e grupo controle - CTL), houve 
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o sorteio para uso ou não de ATR. Após as duas aleatorizações os grupos 

receberam orientações nutricionais juntamente com plano alimentar para a 

realização dos respectivos planos alimentares, para serem seguidos pelo prazo 

de duas semanas. Após o término dessas duas semanas, foram realizados 

coletas bioquímicas, antropométricas e testes físicos no início da semana, e no 

final da semana as avaliações e testes foram repetidos, semana de wash-out 

com dieta ad libitum, na sequência, mais duas semanas de alimentação 

controlada, ao findar essas duas semanas, mais uma bateria de coletas e testes, 

bioquímicos, antropométricos e físicos. 

13.4. Avaliações 

Foram consideradas as avaliações de composição corporal, de massa 

corporal, e de perímetro da cintura, por fim, as medidas das dobras cutâneas 

tricipital direita e coxa medial direita. Previamente às medidas de dobras 

cutâneas, foi conduzido estudo de validação inter avaliadores, e em comparação 

a antropometrista ISAK nível 1, o coeficiente de erro técnico de medida 

recomendado pela International Society for Advancement in Kinanthropometry 

(ISAK) intraclass foi de 7,12% para o primeiro e 8,7% para o segundo ponto 

anatômico, segundo as normas da sociedade, valores dentro do aceitável 

(SILVA et al., 2011). Para verificação de desempenho dos sujeitos, foram 

consideradas as medidas de consumo máximo de oxigênio (VO2max), teste de 

força máxima (1-RM), testes de sprints intervalados para avaliação das potências 

máxima (Pmax) e média das potências pico (Ppico média). Para análise de perfil 

metabólico foram consideradas as medidas de colesterol total e de alta 

densidade (HDL), triglicerídeos, glicemia e lactato. 

 
13.5. Coleta de dados 

 

Primeiramente foi feito contato prévio com os sujeitos para o 

agendamento da data e horário disponíveis; após era comunicado aos 

pesquisadores os dias de coletas e combinado quem poderia auxiliar nas 

coletas. Ao fim da primeira sessão, o sujeito já deixava marcada a próxima visita, 

após quatorze dias, período que este estaria sendo supervisionado quanto a 

alimentação recebida, relatando o tipo de treinamento que realizou através de 

telefonemas da própria equipe, mensagens de textos e preenchimento de um 
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diário alimentar. Ao findar essas duas semanas houve a semana “wash out” com 

o segundo encontro para as medições. Após os sete dias de “wash out”, o sujeito 

retornava para uma terceira bateria de testes; na sequência mais duas semanas 

de intervenção alimentar associada ou não ao jejum e já deixava indicado um 

dia, após os quatorze de intervenção com o plano alimentar aliado ou não ao 

jejum, para a quarta bateria de coletas e testes. 

Contudo é importante destacar, que por questões de indisponibilidade de 

equipamento (encontrando-se com problemas técnicos), e mau tempo com 

temporais na cidade em dias de coletas, alguns sujeitos tiveram que comparecer 

algumas vezes além mais do combinado para a repetição de testes, fazendo com 

que as coletas se estendessem duas semanas além do previsto, visto que, os 

equipamentos danificados, demoraram a retornar para o uso. Com isso algumas 

coletas ficaram prejudicadas, pela perda de dados. As coletas e análises em 

laboratório foram realizadas com os equipamentos disponibilizados pela ESEF 

e pelo laboratório de bioquímica UFPEL (Programa de Pós-graduação em 

Bioquímica e Bioprospecção), assim como adquiridos pelo pesquisador e pelo 

grupo de pesquisa. Os pesquisadores participantes das coletas foram 

estudantes de pós-graduação em educação física (mestrado e doutorado) com 

experiência prévia nos testes e procedimentos realizados. 

13.6. Análises dos dados 
 

Algumas coletas de dados realizadas não foram introduzidas nos 

resultados da presente dissertação para posterior análises mais detalhadas, 

como por exemplo o restante das avaliações de composição corporal como 

perímetros, soma das dobras cutâneas e % de massa muscular, em termos de 

desempenho, não foram inseridas, as potências mínimas, médias e máximas de 

cada sprints, frequência cardíaca, duração dos testes, percepção de esforço e o 

número de sprints, dados armazenados ao longo das coletas de dados. E, 

quanto as coletas bioquímicas, estão armazenadas para futura análises, lactato 

e glicemia de repouso e colesterol de alta densidade (LDL). 

13.7. Perdas e recusas 
 

Houve recusa de dois sujeitos a realizar a segunda sessão experimental 

no laboratório, pois os mesmos relataram não ter conseguido seguir o plano 



77  

alimentar associado ao jejum. Um sujeito passou mal após o segundo teste de 

Wingate e, não retornou para os testes seguintes. Outros três sujeitos, relataram 

dores nos ligamentos dos joelhos devido atividades externas. Seis sujeitos 

saíram do estudo relatando não conseguir seguir os planos alimentares, dois 

deles o perfil com altas concentrações de carboidratos, e mais quatro por não 

conseguir respeitar as 16h de jejum. Dentro os quarenta e dois participantes 

ingressantes no primeiro momento, apenas 26 permaneceram até o final. 

13.8. Principais adversidades 
 

A principal dificuldade encontrada nas coletas de dados, foi a falta de 

manutenção dos equipamentos, ocorrendo a parada de funcionamento dos 

mesmos na metade do estudo. Após isso, alguns detalhes como conciliar 

horários dos participantes juntamente com as condições climáticas (temporal) 

que acabaram prejudicando o andamento das coletas, pois, muitos sujeitos, não 

tinham meio de locomoção, e regularmente faltava energia elétrica na instituição, 

assim retardando o fim das coletas, tendo que alguns participantes 

comparecerem ao laboratório alguns dias extras do além do combinado. 
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Artigo 1 
O artigo “Efeitos de diferentes modelos nutricionais na aptidão física e parâmetros 

metabólicos de homens fisicamente ativos ” encontra-se nas normas (Anexo A) 

e será submetido (após tradução) para publicação no periódico Revista de 

Nutrição – Brazilian Journal Of Nutrition possui Fator de Impacto em 2017 de 0,55 e 

Qualis A1 para área de Nutrição 

 
. 
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RESUMO 

 
 

Objetivo: Avaliar os efeitos de três intervenções alimentares isoladas e associadas ao 

jejum intermitente na aptidão física e parâmetros metabólicos de adultos jovens. 

Métodos: Ensaio clínico randomizado com medidas repetidas com participação de 26 

homens fisicamente ativos, alocados aleatoriamente em três grupos: LCHF (alta gordura 

e baixo carboidrato); HCLF (alto carboidrato e baixa gordura); Grupo Controle, com dieta 

previamente realizada pelo sujeito. Em ordem randomizada, os grupos realizaram os 

modelos nutricionais em associação (CJ) ou não (SJ) a jejum intermitente (16x8h), e 

cada condição teve duração de 2 semanas. Foram realizadas avaliações de perfil 

metabólico (colesterol HDL, glicemia e lactato), composição corporal (massa corporal, 

perímetros e dobras cutâneas) e desempenho físico (força, potência aeróbia e 

anaeróbia) em quatro momentos distintos: antes (PRE-DIET) e depois (POST-DIET) de 

duas semanas de intervenção alimentar, com uma semana de wash-out. Resultados: A 

carga no teste de 1-RM nos momentos PRESJ (285±11,9kg) foi menor que PÓSSJ 

(314±11,4kg) e PRECJ (284±11,7kg) foi menor que PÓSCJ (314,2±10,9kg); potência 

máxima com significância no sprint 2 PRESJ (748±28W) menor que PÓSSJ (927±34W). 

Para composição corporal, nos momentos PRÉ e PÓSCJ, houve diminuição na massa 

corporal (81±2,75;79±2,7kg), %GC (18±1,14;15,3±1,1%) e circunferência da cintura 

(82,3±1,6; 81,6±1,7cm). Nas análises bioquímicas, salvo glicemia PRESJ 

(66,9±2,1mg/dL) maior que PRECJ (64,9±2,1mg/dL), não foram observadas diferenças. 

Conclusão: Os modelos alimentares HFLC, HCLF sem que estejam associados a ART, 

durante um período de 14 dias, não afetam marcadores de desempenho, composição 

corporal e bioquímicos. 

 
Palavras-chave: Avaliação Nutricional. Ciências da Nutrição e do Esporte. Aptidão 

Física. Composição Corporal. 
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INTRODUÇÃO 

 
Alimentação balanceada favorece aumento de desempenho (1), hipertrofia 

muscular (2), elevação dos componentes anaeróbio e aeróbio (3), bem como redução 

da fadiga muscular (4) principalmente quando associada a exercícios físicos. Neste 

cenário, dietas com altas concentrações de carboidratos antes e durante o exercício 

podem aumentar o desempenho físico (5), e dietas com baixos níveis de carboidratos 

prejudicariam o desempenho e a resistência à fadiga (6).De modo amplo, orientações 

nutricionais consideradas como equilibradas prevêem 55 a 60% de carboidratos, 20 a 

30% de lipídeos e 15 a 20% de proteínas por dia (7). No entanto, são escassas 

investigações que comparam efeitos de diferentes modelos nutricionais no desempenho 

físico a partir de estudos clínicos randomizados. 

No cenário atual há diversos modelos nutricionais que, para sua caracterização, 

percentuais de macronutrientes (carboidratos, lipídeos e proteínas) são adaptados 

resultando no perfil dietético específico (8,9). Dentre os mais empregados, destaca-se 

o Low Carb High Fat (baixo carboidrato e alta gordura, LCHF), o qual considera baixo 

teor de carboidratos, próximo a 7%, percentual elevado de lipídeos (70%) e 

normoproteica (6). Quanto a sua relação com o desempenho físico, aponta-se que 

dietas com baixos níveis de carboidratos poderiam prejudicar o desempenho e a 

resistência a fadiga. 

Em um estudo publicado em 1995, foram testados dois modelos de intervenção 

alimentar associados a treinamento intervalado de alta intensidade: um LCHF com 

altas concentrações de lipídeos (~70% do valor calórico total (VCT), e outro com altas 

concentrações de carboidratos (~70% do VCT, High-Carb Low-Fat, HCLF) com 

intervalo de duas semanas entre as intervenções alimentares com dieta normal ou ad 

libitum. Como principal resultado, a dieta LCHF retardou a fadiga muscular e aumentou 

o desempenho, o que não ocorreu com o outro perfil alimentar (6). Em contrapartida, 

atletas de modalidades de endurance frequentemente empregam modelos LowFat 

HighCarb (baixa gordura e alto carboidrato), caracterizados por baixas concentrações 

de gorduras (±10%), altas concentrações de carboidratos (±75%) e normoproteicas (6). 

Revisão recente avaliou 61 estudos, os quais aplicaram exercícios de curta e longa 

duração acompanhados dietas de altas concentrações glicídicas e placebo, e mais de 

50% dos estudos observaram aumento de desempenho e no tempo de prova em 

exercícios endurance com duração superior a 2h (1). 

A esta multiplicidade de modelos nutricionais, soma-se a estratégia de 

alimentação com restrição de tempo (ATR), a qual considera janelas alimentares 

restritas durante o dia (10). Dentre as práticas mais usuais, destaca-se a de 8 x 16, ou 
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seja, o indivíduo pode se alimentar por período de 8h do dia, passando as outras 16h 

em jejum (11). Há evidências de que a ATR melhora o controle glicêmico (12), reduz a 

insulina circulante (13), aperfeiçoa o perfil lipídico (14), diminui a pressão arterial (15), 

diminui marcadores inflamatórios (13) e contribui na redução do tecido adiposo (16). 

De modo independente, os modelos LCHF, LFHC e ATR têm se mostrado 

positivos quando da análise de marcadores inflamatórios (11) e de desempenho (6), 

sendo que as três intervenções podem resultar em benefícios para atletas (10,17) e 

para pessoas fisicamente ativas (3). 

No entanto, não há consenso de qual intervenção alimentar poderia resultar em 

melhores benefícios para a população ativa considerando aumento de desempenho, 

melhorias cardiometabólicas e perda de gordura corporal (17). Assim o objetivo do 

presente estudo foi avaliar os efeitos de dois tipos de diferentes intervenções 

alimentares LCHF e LFHC, associadas ou não ao jejum intermitente (ATR), no perfil 

metabólico, composição corporal, desempenho e aptidão física de adultos jovens 

fisicamente ativos. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Tipo de estudo e caracterização das variáveis 

 
Trata-se de ensaio clínico randomizado com medidas repetidas. Como 

variáveis independentes, foram adotados o tipo de dieta e o fator momento. Como 

variáveis dependentes, consideraram-se variáveis cardiometabólicas e de 

desempenho físico. 

Caracterização da amostra e recrutamento 

Para determinação do tamanho amostral, empregou-se estudo de Rowlands e 

Hopkins (18). Considerando poder de 90% e nível de significância estatística de 5%, 

assumindo a variável desempenho físico como desfecho primário, seriam necessários 

30 participantes. 

Voluntários com idade entre dezoito e trinta e cinco anos foram selecionados 

entre aqueles que responderam aos anúncios de recrutamento fixados nos campi 

universitários, academias e divulgados em mídias sociais. Como critérios de inclusão, 

foram selecionados indivíduos: ativos com experiência em rotinas de treinamento físico 

(19); estar treinando com frequência semanal de 3x/semana, podendo ter apenas uma 

falta durante a semana; ter, no mínimo, experiência com três meses de exercícios de 

musculação em alguma etapa da vida, desde que esta não compreenda Sprint Interval 

Training (SIT); não ser atleta de alto rendimento. Como critérios de Exclusão, 

consideraram-se: fazer uso de esteroides anabolizantes; ser praticante declarado de 
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LFHC, ATR ou LCHF; apresentar índice de Massa Corporal (IMC) menor de 20 kg/m² 

e maior de 30 kg/m² e circunferência cintura superior a ≥ 94cm, medidas adotadas para 

avaliar sobrepeso e risco de doenças cardiovasculares (20); apresentar quaisquer 

problemas no trato gastrointestinal que prejudiquem a absorção de nutrientes; 

indivíduos que não cumpriram 80% do número total de sprints previstos. 

Essas informações foram obtidas através de inquéritos nutricional e pessoal, 

juntamente com a assinatura do termo de consentimento livre esclarecido (Projeto de 

pesquisa aprovado pelo comitê de ética local. CAAE: 68577917.0.1001.5313). 

Após o recrutamento inicial, foram recrutados 42 indivíduos, dos quais 36 

cumpriam os critérios de inclusão. Depois dos primeiros testes físicos, seis voluntários 

desistiram da pesquisa, especialmente por falta de adesão ao plano alimentar. Após 

três semanas de intervenção, quatro sujeitos desistiram por relatarem lesões 

musculares diversas, restando 26 participantes. 

Para o monitoramento da prática de exercícios físicos, ao final de cada dia de 

treinamento individual, foram realizadas ligações e contatos via rede social, e 

planilhas com os dados de treino foram preenchidas. Para o monitoramento das 

dietas, foi disponibilizado aplicativo para aparelho móvel com todo o plano alimentar 

disponibilizado, juntamente com um diário alimentar, que poderia ser consultado em 

plataforma que sustenta arquivos Joint Photographic Experts Group (.jpg) para melhor 

visualização da adesão de cada participante. Juntamente com o inquérito diário 

quanto aos exercícios físicos, foi realizado inquérito alimentar diário acerca da adesão 

dos participantes. 

 
Delineamento experimental 

O estudo teve duração de sete semanas. Na primeira ocorreram três 

encontros, nos quais aconteceram randomização e realização das primeiras coletas 

e testes. Após alocação aleatória nos respectivos grupos (LCHF, LFHC, CTL), houve 

aleatorização para uso ou não de ATR. Após as duas aleatorizações os grupos 

receberam orientações nutricionais juntamente com plano alimentar para a realização 

dos respectivos planos alimentares, para serem seguidos pelo prazo de duas 

semanas. Após o término, e depois de uma semana de wash-out com dieta ad libitum, 

os participantes passaram por mais duas semanas na condição experimental 

complementar (figura 1). 

 

Composição da Dieta 
 

A composição das respectivas dietas, foram organizadas segundo o teor de 
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macronutrientes. Para LCHF foi considerado consumo de 10% do valor calórico total 

(VCT) para os carboidratos, 72% do VCT para consumo de lipídeos e 18% do VCT 

para ingesta proteica (21,22). Como componentes dessa intervenção, os 

carboidratos foram aproximadamente 50% de monossacarídeos, 5% de 

dissacarídeos, 10% de oligossacarídeos e 35% de polissacarídeos; de lipídeos 

foram 28% de ácidos graxos saturados, 55% de ácidos graxos monoinsaturados e 

16% de poli-insaturados e 0,81% TRANS; para as proteínas 70% de alto valor 

biológico e 30% de baixo valor biológico. 

Para LFHC foi considerado consumo de 70% do VCT para carboidratos, com 

baixo percentual em gorduras (12%) e consumo normoproteico (23). Dentre os 

macronutrientes, os carboidratos foram compostos por aproximadamente 50% de 

monossacarídeos, 5% de dissacarídeos, 10% de oligossacarídeos e 35% de 

polissacarídeos; as gorduras foram compostas por 28% de ácidos graxos saturados, 

55% de ácidos graxos monoinsaturados e 16% de poli-insaturados e 0,81% TRANS; 

para as proteínas 70% de alto valor biológico e 30% de baixo valor biológico. 

O ATR foi realizado aliado às dietas LCHF e LFHC, de acordo com 

aleatorização prévia. Empregou-se esquema de 8h x 16h, sendo o período de jejum 

realizado entre as 20h às 12h do dia seguinte, totalizando 16h de jejum e 8h em 

estado alimentado, divididos em três refeições/dia (11,23). O período de alimentação 

restrita foi realizado três vezes por semana, de acordo com o protocolo utilizado por 

Moro et al., 2016. Para o Grupo Controle (CTRL), os hábitos previamente realizados 

pelos sujeitos foram seguidos, sem alteração na composição alimentar dos mesmos. 

O Gasto Energético Total (GET) foi estabelecido, através da equação 

da FAO/OMS (2001)(7) calculando a Taxa Metabólica Basal (TMB), de cada sujeito 

(7), a partir da equação 1. O GET foi calculado com a equação 2, sendo que no nível 

de atividade física foi considerado o valor de 1,81 no cálculo do GET (24). 

Equação 1: 

TMB = 15,057 x Massa Corporal + 692,2 

Equação 2: 

GET = TMB (kcal/dia) x Nível de Atividade Física 

 
 
 
 
 
 

 
[Figura 1. Delineamento do Estudo] 

AVALIAÇÕES 
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Avaliações Antropométricas: 

A aferição da massa corporal foi realizada com balança digital de alta precisão, 

da marca G-Life Millenium modelo CA7000 com aferição em quilogramas (kg). Foi 

orientado para que o sujeito comparecesse ao teste vestindo roupas leves para as 

medições, na posição ortostática antes de iniciar as atividades. Também foi mensurado 

o perímetro da cintura com fita métrica metálica com precisão de 1 mm (Sanny®, Brasil). 

A circunferência da cintura foi aferida ao nível do umbigo, com o avaliado em expiração 

(25). Por fim, ocorreram medidas das dobras cutâneas tricipital direita e coxa medial 

direita. Previamente às medidas de dobras cutâneas, foi conduzido estudo de validação 

inter avaliadores, e em comparação a antropometrista ISAK nível 1, o coeficiente de erro 

técnico de medida recomendado pela International Society for Advancement in 

Kinanthropometry (ISAK) intraclass foi de 7,12% para o primeiro e 8,7% para o segundo 

ponto anatômico, segundo este órgão valores dentro do aceitável (26). 

 

Consumo Máximo de Oxigênio (VO2max) 

Para a determinação do VO2max, foi realizado teste progressivo incremental 

em cicloergômetro (Biotec 2100, CEFISE®), com modelo de esforço adaptado (27). 

Os sujeitos realizaram aquecimento de três minutos com carga de 250g. Após isso, 

foi iniciado o teste progressivo máximo, com carga inicial de 250g e incrementos de 

250g a cada minuto, até que o avaliado atingisse a exaustão voluntária, inferida pela 

inabilidade de se conseguir manter cadência requerida de 60 a 80 rpm. Durante o 

teste foram analisadas as trocas gasosas em analisador de gases de circuito aberto 

(VO2000, Medgraphics™) previamente calibrado, com medida a cada três 

ventilações, através do software Breeze (Medgraphics™, Minnesota, Estados Unidos 

da América) (27). 

 

Teste de Força Máxima (1-RM) 

Para esse teste, o participante realizou aquecimento prévio, com carga 

autosselecionada, no exercício Leg Press 45 (11). Após o aquecimento, houve 

acréscimo de quilagem próxima à percepção do sujeito do que seria uma repetição 

máxima (1RM). A partir daí, ocorreram incrementos de 5% a 10% a cada tentativa, ou 

seja, as repetições foram conduzidas até a falha (11). O teste de 1-RM foi realizado 

com cadência controlada (28) em 1s para fase concêntrica e 2 s para fase excêntrica 

(29), e foram permitidos 5min de recuperação entre tentativas. 
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Testes de Sprints intervalados 
 

O teste de sprints intervalados foi realizado empregando modelo prévio (30), em 

bicicleta com frenagem mecânica. O protocolo consistiu na execução de 4 sprints na 

máxima intensidade possível (all-out) com carga de 7,5% da massa corporal, com 

duração de 30s cada, e recuperação ativa de 4min sem carga e de baixa cadência, 

inferior a 50 rpm. O mesmo foi realizado em cicloergômetro (BIOTEC 2100 - CEFISE®), 

e ocorreu registro da potência pico e média absolutas e relativas (31). 

 

COLETAS SANGUÍNEAS 
 

Para as análises sanguíneas de perfil metabólico (Colesterol total e de 

baixa densidade- HDL, triglicerídeos, glicemia e lactato), foram coletadas amostras 

de sangue por punção venosa. As amostras foram coletadas por um técnico em 

enfermagem previamente capacitado, com utilização de seringas de 5 ml e agulhas 

25x0,7, as amostras foram transferidas para tubos vacuotainer contendo EDTA, 

imediatamente centrifugados, posteriormente armazenados em refrigerador a - 

80ºC. Após foram realizadas as análises bioquímicas no equipamento Bioplus 200 

com kits da Bioclin próprios para as análises, com temperatura controlada no 

laboratório de 20ºc e técnicos capacitados para tais análises. Após as coletas, todo 

o material perfuro-cortante e biológico foi descartado conforme a legislação vigente 

(32). 

ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 
Após verificação da normalidade dos dados com o teste de Shapiro-Wilk, os 

mesmos serão apresentados como média ±desvio padrão. O efeito da dieta e da dieta 

somado aos testes físicos foram testados com uma análise de variância de dois 

caminhos nas variáveis (grupos x momentos), com medidas repetidas no fator 

momento. Foram calculadas as variações entre momentos, e as mesmas serão 

comparadas com Anova de dois caminhos (entre M1 e M2 = D1 e entre M2 e M3 = D2), 

considerando o grupo. Em identificados valores de F significantes, será empregado 

post-hoc de Bonferroni para a localização das diferenças. Caso encontrado resultados 

diferentes – anormalidade – os respectivos métodos não-paramétricos serão 

realizados. As análises serão realizadas através do programa IBM® SPSS. 

 

 
RESULTADOS 

 
Para desempenho foram avaliadas a carga realizada no teste de 1-RM, potência 
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máxima gerada nos sprints, média das potências picos e VO2máx. Para a carga no teste 

de 1-RM no leg press (tabela 1) não houve efeito do tipo de dieta (F=0,34; P=0,71; ƞ2
p 

=0,03), mas foram  identificadas  diferenças entre  momentos (F=18,07;  P<0,001; ƞ2
p 

=0,45), sem interações significantes entre momento e dieta (F=0,32; P=0,91; ƞ2
p =0,02). 

Para o fator momento, o post hoc de Bonferroni observou que o momento PRÉSJ foi 

menor do momento PÓSSJ (p<0,001) e PRÉCJ foi menor que POSCJ (p<0,001). 

Para os sprint 1, 2 e 3 do teste de WINGATE, não apresentaram significância 

estatística quando avaliada a potência máxima (watts) de cada teste (F=2,04; P=0,154; 

ƞ2
p   =0,157);  (F=0,477;  P=0,627;  ƞ2

p   =0,042)  e  (F=0,275;  P=0,762;  ƞ2
p   =0,024), 

respectivamente. Não foram apresentadas interações entre os momentos (F=2,67; 

P=0,054; ƞ2
p =0,108) no sprint 1mas sim entre momentos no sprints 2 e 3, sendo o 

momento PRÉSJ menor que PÓSSJ no sprint 2 (F=15,337; P<0,001; ƞ2
p =0,411), 

contudo o post hoc de Bonferroni não encontrou o momento da diferença no sprint 3 

(F=14,51; P<0,001; ƞ2
p =0,397). Quando analisada as interações entre momentos e 

dietas, não foram encontradas interações significantes no sprint 1 (F=0,494; P=0,810; 

ƞ2
p  =0,43), sprint 2 (F=1,00; P=0,427; ƞ2

p  =0,084) e sprint 3 (F=1,12; P=0,357; ƞ2
p 

=0,093). Quando realizada a análise da Potência Pico média (Ppico méd.), não foi 

encontrada significância estatística entre as dietas nem interação entre momento e dieta 

(F=0,285; P=0,755; ƞ2
p =0,025 e F=1,31; P=0,263; ƞ2

p =0,107). Quando avaliados os 

momentos,  o  momento  PRÉSJ  foi  menor  que  o  PÓSSJ  (F=13,747;  P<0,001; ƞ2
p 

=0,385). 

Para o VO2máx não foram encontradas significâncias estatísticas entre as 

dietas, nem interações entre momentos, e momentos e dieta (F=0,67; P=0,93; ƞ2
p 

=0,006), (F=1,88; P=0,14; ƞ2
p =0,079) e (F=0,56; P=0,75; ƞ2

p =0,049). 

Nas avaliações de composição corporal, não foram encontradas significâncias 

estatistas entre as dietas para massa corporal (F=0,73; P=0,49; ƞ2
p =0,063), percentual 

de gordura corporal (F=0,68; P=0,515; µ=0,058) e circunferência abdominal (F=0,79; 

P=0,46; µ=0,067); porém, houve interações entre os momentos para as três variáveis 

(respectivamente F=3,00; P<0,001 ƞ2
p =0,12; F=29,08; P<0,001; ƞ2

p =0,56 e F=12,87; 

P<0,001; ƞ2
p =0,36), sem interações significantes. O momento PRECJ foi maior que o 

POSCJ para massa corporal, para o %GC o momento POSSJ foi maior PÓSCJ e para 

a circunferência da cintura o momento PRESJ foi maior que o momento PÓSSJ. 

Nas avaliações das dobras cutâneas tricipital direita e coxa medial direita, não 

foram identificadas diferenças estatísticas entre as dietas (respectivamente F=0,94; 

P=0,40; ƞ2
p =0,079 e F=0,722; P=0,49; ƞ2

p =0,62) e para a dobra tricipital não foram 
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encontradas interações entre os momentos (F=3,13; P=0,031; ƞ2
p =0,12). Porém, entre 

dieta e momento ocorreu interação (F=5,26; P<0,001 ƞ2
p =0,324), embora o post hoc 

não tenha localizado esta interação. O mesmo ocorreu com a dobra da coxa, para a 

qual não foram encontradas interações entre momentos (F=2,69; P=0,053; ƞ2
p =0,109) 

e entre momento e dieta (F=1,47; P=0,201 ƞ2
p =0,118). 

Nas análises bioquímicas, salvo a análise de glicemia, que apresentou 

interações entre os momentos (F=13,26; P<0,05; ƞ2
p =0,376), sendo que o momento 

PRÉSJ foi maior PÓSSJ, as análises restantes não apresentaram significância 

estatísticas entre as dietas, ou qualquer interação entre momentos e entre momentos e 

dietas, e os resultados são apresentados na tabela 3. 

[Tabela 1. Marcadores de Desempenho] 

[Tabela 2. Composição Corporal] 

[Tabela 3. Análises Bioquímicas] 

 
DISCUSSÃO 

A proposta do presente estudo foi investigar o efeito da manipulação da dieta 

em parâmetros de aptidão física, composição corporal e em marcadores de saúde 

metabólica de adultos fisicamente ativos. O principal achado foi que os perfis 

alimentares HFLC e HCLF, em quatorze dias não alteram os parâmetros testados 

nestes estudos, apenas em alguns momentos quando aliados a ART. Previamente, 

indicou-se que dietas com altas concentrações de carboidratos antes e durante do 

exercício poderiam aumentar o desempenho físico (5), e dietas com baixos níveis de 

carboidratos poderiam prejudicar o desempenho e a resistência à fadiga (6). No 

entanto, no presente estudo, o modelo LCHF realizado por duas semanas, com 

valores de carboidratos abaixo dos recomendados (7) não prejudicou o rendimento 

físico em testes de força, aptidão aeróbia e sprints repetidos. 

Lambert et al., (1994) testaram dois modelos de intervenção alimentar 

associados a treinamento intervalado de alta intensidade: um com altas concentrações 

de lipídeos (~70% do valor calórico total (VCT), High-Fat Low-Carb, HFLC) e o outro 

com altas concentrações de carboidratos (~70% do VCT, Low-Fat High-Carb, LFHC) 

cada intervenção com duração de duas semanas e intervalo entre as intervenções 

alimentares com dieta normal ou ad libitum. O programa HFLC era composto por 67,3% 

de lipídeos; 7,1% de carboidratos e 25,5% de proteínas por VCT da dieta, já o programa 

HCLF compreendia de 73,6% de carboidratos; 12,0% de lipídeos e 13,5% de proteínas 

por VCT da dieta. Como principal resultado, a dieta HFLC retardou a fadiga muscular 

e aumentou o desempenho, podendo ser justificado pelo aumento no armazenamento 
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de triglicerídeos musculares (11) e pelo incremento das atividades das enzimas 

interligadas à respiração celular e atividade mitocondrial (33), o que vai de encontro 

com os achados do presente artigo em que não houve um aumento de desempenho 

especifico a esse perfil alimentar, e, sim com LFHC ou LCHF aliados ao jejum ou não. 

Assim, os autores constataram que a fadiga se desenvolve proporcionalmente ao 

aumento da taxa de oxidação lipídica e que, com a duração do treino, essa oxidação 

continua a aumentar para compensar a queda de glicogênio muscular (6). 

Provavelmente, a diferença entre os achados dos estudos decorra do tipo de 

população, em que a primeira são atletas previamente treinados e acostumados a 

seguir rigorosas restrições alimentares, e na segunda são pessoas praticantes de 

algum exercício físico, adicionalmente pode ter ocorrido por decorrência dos ciclos de 

testes serem mais rigorosos no primeiro modelo. 

Juntamente com as intervenções LFHC, LCHF, o jejum intermitente tem sido 

estudado, principalmente nos povos Islâmicos, realizando os estudos acerca do jejum 

durante o mês do sagrado do Ramadã (11). Esse tem sido investigado não apenas 

para os resultados de saúde (15,34), mas também no desempenho do exercício (35), 

assim como no presente estudo que revelou que a ART auxiliou no aumento da carga 

no teste de 1-RM, contudo sem apresentar efeitos nas potências máxima e médias 

das potências picos nos testes de Wingate. A melhora no desempenho de força pode 

ser devido aos perfis de intervenção alimentar e a melhora na concentração dos 

indivíduos, e no teste de sprints sucessivos possa ser por conta de os indivíduos 

realizarem esse teste em estado não alimentado em que as reservas de glicogênio 

muscular possam estar desgastadas, após 16h de jejum e por se tratar de testes 

físicos e não de um treinamento mais intenso. Quando analisado o consumo máximo 

de oxigênio (VO2máx), não foram encontradas alterações, visto que, no atual estudo 

não foi realizado treinamento para que fosse encontrado resultados significantes para 

essa variável (36). Dito isso um protocolo de treinamento progressivo teria de ser 

posto em prática para uma análise adequada do VO2máx., de modo que na literatura 

atual, não há, até o presente momento estudos que aliem a ART com treinamento 

progressivo de alta intensidade para avaliação de VO2máx (18,37–40). 

Há o fato de outros protocolos terem sido estudados, porém não no jejum do 

Ramadã interligado a prática religiosa (11), o que proporciona maior validade externa 

e relação com a presente investigação. Segundo Moro et al., (11), um modelo seria o 

jejum em dias alternados, que é organizado em um dia com ingestão ad libitum e, no 

dia seguinte com horários restritos, como por exemplo, 16h em estado de jejum e 8h 

de estado alimentado, praticando três refeições, as 08a.m., 12p.m. e 08p.m., como o 

realizado no presente artigo. Como benefícios relacionados a essa intervenção, está 
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a melhora no estado de saúde geral do indivíduo, melhora no controle glicêmico, como 

apresentado nesse estudo, e os autores encontraram redução na insulina circulante 

(12,13), bem como melhora no perfil lipídico circulante (14), o que não pode ser 

comprovado no presente estudo, o aumento concomitante da adiponectina com a 

diminuição da insulina, segundo Moro et al., estão interrelacionados à modulação da 

sensibilidade à insulina, de modo que, alguns estudos correlacionam as 

concentrações elevadas de adiponectina a melhora na sensibilidade à insulina 

(13,41–43) e na redução dos marcadores inflamatórios resultando também numa 

melhora da sensibilidade insulínica (11). Também foi encontrada diminuição de 

marcadores inflamatórios e redução do tecido adiposo, resultado semelhante ao 

encontrado neste estudo, em que houve queda no percentual de gordura corporal, na 

massa corporal e na circunferência da cintura (16). 

Contudo, a bibliografia é escassa acerca de jejum em tempo restrito (TRF), 

sem considerar o mês islâmico sagrado (11). De modo que o estudo a seguir é um 

dos poucos que associou o jejum intermitente a testes físicos (44), realizou um 

protocolo de treinamento de força, com jovens ativos, com redução de 

aproximadamente 650kcal/dia com duração total de oito semanas de protocolo, 

apesar da diminuição do aporte calórico, não houve alteração da composição total do 

corpo, sem efeitos na hipertrofia dos indivíduos. 

Moro et al., (11) avaliou 34 homens atletas aliando treinamento de força ao 

jejum intermitente com tempo restrito sem restrição no valor calórico total, e obtiveram 

como resultados que o grupo de jejum intermitente (TRF) manteve a massa muscular, 

reduziu a gordura corporal, assim como o artigo em questão, e reduziu também os 

marcadores de inflamação como colesterol de alta densidade (LDL), no entanto no 

presente estudo triglicerídeos e colesterol de baixa densidade (HDL), não foram 

alterados, resultados que provavelmente, foram encontrados, por ser uma população 

que não apresentava excesso de peso, obesidade ou doenças crônicas, resultado 

que vai de encontro com estudos previamente publicados com resultados positivos 

para esses marcadores, em contra partida para esse tipo de população (13,45–47). 

Na avaliação da composição corporal, o mecanismo pelo qual a ART atua na 

reduzindo o percentual de gordura é multifatorial, não podendo ser atribuída somente 

ao perfil alimentar utilizado, quantidade e qualidade, também pela distribuição da 

alimentação ao longo do dia (11). Um dos mecanismos que melhor explica essa 

diminuição de %GC é o aumento da adiponectina, durante o jejum, que interage com 

a proteína quinase ativada com 5'- monofosfato de adenosina (AMPK) estimulando o 

ativador gama de receptores ativados pelo proliferador de peroxissoma 1-alfa (PGC- 

1α), expressão da proteína e biogênese mitocondrial (11), sendo que a adiponectina 
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atua no cérebro para aumentar o gasto de energia e causar perda de massa corporal 

(48). Ainda há uma terceira hipótese é a resposta termogênica aperfeiçoada à 

epinefrina (49), ou ainda assim o aumento do gasto energético de repouso após curtos 

períodos de jejum (50), contudo essas hipóteses não foram testadas no presente 

estudo. 

Outra questão importante a ser levada em consideração é que esse protocolo 

de intervenção alimentar associado ao jejum tem sido estudado em populações 

especiais, com doenças crônicas, como indivíduos com excesso de peso, obesos ou 

dislipidêmicos, e pouco estudado em pessoas fisicamente ativas e atletas, 

principalmente quando mencionado desempenho, perfil metabólico, composição 

corporal e testes intermitentes de alta intensidade (14,46,47). Algumas limitações do 

estudo devem ser levadas em consideração. Uma delas é o tempo curto de duas 

semanas para resultados tão específicos, neste ponto não existe um consenso entre 

os estudos, bem como a falta de análises mais sensíveis de marcadores inflamatórios 

(11). Outra limitação do presente estudo é que a composição de energia e de 

macronutrientes da dieta foi baseada em anamnese alimentar. 

 

CONCLUSÃO 

Concluímos que os perfis alimentares HFLC, HCLF sem que estejam 

associados a ART, durante um período de 14 dias, não afetam os marcadores 

de desempenho, composição corporal e bioquímicos. Os autores constatam 

como possível viés, um tempo relativamente curto para analisar esses perfis 

alimentares. Contudo, demonstrou-se como tempo suficiente para avaliar a 

alimentação restrita de tempo, com resultados positivos para desfechos de 

aptidão física, composição corporal e perfil metabólico. 
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Tabela 1. Marcadores de Desempenho. 

GC LCHF LFHC Dieta Momento Interação 

 (média±dp) (média±dp) (média±dp) F p F p F p 

1-RM (kg)    0,34 0,71 18,07 <0,001* 0,32 0,91 

PRÉSJ 283,25±33,8 294,3±87,0 277,5±35,7       

PÓSSJ 306,75±52,9 330±75,3 306,25±27,7       

PRÉCJ 285±32,9 297,6±88,7 306,2±27,7       

PÓSCJ 312,5±39,8 323,8±80,38 306,25±18,46       

Wingate (máx)          

SPRINT1    2,04 0,154 2,67 0,054 0,494 0,810 

PRÉSJ 782±91 893±205,1 907,1±195,6       

PÓSSJ 937±204 1035±195,6 960±153,9       

PRÉCJ 755±104 918±166,3 828±172       

PÓSCJ 1034±251 1008±183 856±178       

SPRINT 2    0,477 0,627 15,337 <0,001* 1,00 0,427 

PRÉSJ 706±119 772±121 765±176       

PÓSSJ 893±195 963±172 923±150       

PRÉCJ 690±146 760±106,1 739±157       

PÓSCJ 938±234 937±177 806±198       

SPRINT 3    0,275 0,762 14,51 <0,001* 1,12 0,357 

PRÉSJ 722±165 710±241 719±193       

PÓSSJ 842±159 836±212 848±138       

PRÉCJ 698±127 669±144 741±174       

PÓSCJ 849±181 855±213 732±177       

Continua... 
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Wingate 
(médiaPP) 

PRÉSJ 

 
 

722±120,4 

 
 

786,7±171,1 

 
 

737,2±122,1 

0,285 0,755 13,747 <0,001* 1,12 0,357 

PÓSSJ 869±154,2 911±184 889,±121,9       

PRÉCJ 716±123,7 763±138,2 756±152,8       

PÓSCJ 877±185,4 897±174,6 794±169       

VO2máx 
(mL/kg/min) 

PRÉSJ 

 

 
43,3±3,04 

 

 
45,2±10,1 

 

 
46,2±9,19 

0,67 0,93 1,88 0,14 0,56 0,75 

PÓSSJ 43,9±1,76 45,27±10,8 44±7,69       

PRÉCJ 43,97±8,79 42,5±9,73 43,9±8,8       

PÓSCJ 43,5±8,3 42,8±8,58 44,19±11       

 

Dados apresentados como média ± dp; Valor de p estatisticamente significativo (p<0,05); * apresenta significância estatística; PRESJ, teste pré- 

intervenção1 sem alimentação restrita em tempo (ART); POSSJ, teste pós-intervenção1 sem ART; PRECJ, Teste pré-intervenção2 com ART; 

POSCJ, Teste pós-intervenção2 com ART. 
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Tabela 2. Composição Corporal 
 

GC LCHF LFHC Dieta Momento Interação 

 (média±dp) (média±dp) (média±dp) F p F p F p 

Composição C.          

Massa    0,73 0,49 3,00 <0,001* 0,86 0,529 

PRÉSJ 77,4±8 84,9±17 77,5±14,1       

PÓSSJ 77,8±8,1 84±16,4 78±13,3       

PRÉCJ 78,1±8,1 86,1±16,7 78,2±14,3       

PÓSCJ 77,3±9 83,1±17,2 77,3±13       

%GC    0,68 0,515 29,08 <0,001* 1,86 0,100 

PRÉSJ 17,5±3,3 21,8±6,1 18,2±6,9       

PÓSSJ 16,4±3,2 19,7±7,1 17,75±6,8       

PRÉCJ 16,4±3,2 19,6±6,56 18±6,5       

PÓSCJ 14,3±4,6 16,1±5,2 15,6±6,7       

C.cintura    0,79 0,46 12,87 <0,001* 1,13 0,35 

PRÉSJ 82,5±5,3 87,8±9 83,4±9,1       

PÓSSJ 80,8±5,5 84,5±9,38 80,5±7,6       

PRÉCJ 80,8±5,5 84,3±9,3 81,5±8,4       

PÓSCJ 80±6 85±11,4 80±7,4       

Tric. Direito    0,94 0,40 3,13 0,031 5,26 <0,001* 

PRÉSJ 32,3±2,4 34,1±3,5 31±1,6       

PÓSSJ 32,6±2,3 34,1±3,9 32,2±1,46       

PRÉCJ 32,4±2,4 33,8±4 31,8±1,4       

PÓSCJ 32,5±2 32,2±3,8 32,1±1,9       

Coxa dir.    0,722 0,49 2,69 0,053 1,47 0,201 

PRÉSJ 58±2,1 60,6±4 57,7±4,6       

PÓSSJ 58,4±2,3 61,4±4,2 59±4,9       

PRÉCJ 58,6±2,1 61,8±4,38 59,4±4,9       

PÓSCJ 59,5±2,1 62,9±4 62,1±6       

Dados apresentados como média ± dp; Valor de p estatisticamente significativo (p<0,05); * apresenta significância estatística; PRESJ, 

teste pré-intervenção1 sem alimentação restrita em tempo (ART); POSSJ, teste pós-intervenção1 sem ART; PRECJ, Teste pré- 

intervenção2 com ART; POSCJ, Teste pós-intervenção2 com ART. 
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Tabela 3. Análises Bioquímicas 

GC LCHF LFHC Dieta Momento Interação 

 (média±dp) (média±dp) (média±dp) F p F  F p 

LAC. 

PRÉSJ 

 
11,7±1,5 

 
10,9±2,8 

 
13,1±2,36 

0,90 0,42 6,23 0,021 0,255 0,777 

PÓSSJ 

PRÉCJ 

PÓSCJ 

GLIC. 

12,75±2 

12±1,6 

13±2,24 

12,7±3,9 

11,76±3 

11,8±3,7 

13 ±3,4 

13,6±2,6 

14,3±4,4 

 
 

 
1,2 

 
 

 
0,32 

 
 

 
13,26 

 
 

 
< 0,001* 

 
 

 
0,492 

 
 

 
0,812 

PRÉSJ 

PÓSSJ 

PRÉCJ 

PÓSCJ 

COL. TOTAL 

67,3±12 

82,8±12 

65±12,3 

78±18,7 

70±10,56 

85,6±8,44 

68±9,8 

76,6±14,6 

63,4±9,4 

74,6±12,5 

61,8±9,7 

77,8±10,6 

 
 
 

 
0,555 

 
 
 

 
0,582 

 
 
 

 
1,153 

 
 
 

 
0,295 

 
 
 

 
0,116 

 
 
 

 
0,891 

PRÉSJ 

PÓSSJ 

PRÉCJ 

PÓSCJ 

TG 

139±27,7 

149,6±31,8 

139,2±26 

148±26 

151±33 

159,7±27,2 

149,5±33,7 

158±31 

139,6±29,6 

144,3±32,8 

139±28,3 

142,63±32,24 

 
 
 

 
0,180 

 
 
 

 
0,836 

 
 
 

 
0,697 

 
 
 

 
0,557 

 
 
 

 
0,403 

 
 
 

 
0,875 

PRÉSJ 

PÓSSJ 

PRÉCJ 

PÓSCJ 

HDL 

67,5±38,9 

73,6±61,1 

64,8±39 

65±30,4 

77±29 

84,6±49,4 

77,4±29 

63,4±26,9 

66,3±29 

75±26 

84,2±50,6 

73,3±33 

 
 
 

 
1,555 

 
 
 

 
0,234 

 
 
 

 
0,527 

 
 
 

 
0,665 

 
 
 

 
0,970 

 
 
 

 
0,453 

PRÉSJ 

PÓSSJ 

PRÉCJ 

127,6±29,7 

117,1±25,5 

127,1±39,1 

114,6±14 

104,5±16,5 

108,7±11,5 

123,7±26,2 

131,5±26 

124±1 

      

 
Continua... 
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PÓSCJ 122,7±34,3 107,4±11,3 123,8±25,7 

Dados apresentados como média ± dp; Valor de p estatisticamente significativo (p<0,05); * apresenta significância estatística; PRESJ, teste pré- 

intervenção1 sem alimentação restrita em tempo (ART); POSSJ, teste pós-intervenção1 sem ART; PRECJ, Teste pré-intervenção2 com ART; 

POSCJ, Teste pós-intervenção2 com ART. 
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Figura 1. Delineamento do Estudo 
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ANEXOS 
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ANEXO A. NORMAS DA REVISTA DE NUTRIÇÃO (ISSN 1415-5273) 

 
 

A Revista de Nutrição (e-ISSN 1678-9865) é um periódico especializado que 
publica artigos que contribuem para o estudo da Nutrição em suas diversas subáreas e 
interfaces. Com periodicidade bimestral, está aberta a contribuições da comunidade 
científica nacional e internacional. 

 
Não há taxa para submissão e avaliação de artigos. 

 
A Revista de Nutrição (e-ISSN 1678-9865) é um periódico especializado que publica 
artigos que contribuem para o estudo da Nutrição em suas diversas subáreas e 
interfaces. Com periodicidade bimestral, está aberta a contribuições da comunidade 
científica nacional e internacional. 

 
Não há taxa para submissão e avaliação de artigos. 

 
Submissão 
Todos os artigos devem ser submetidos de forma eletrônica pela página 
<http://mc04.manuscriptcentral.com/rn-scielo>. 

 

Qualquer outra forma de envio não será apreciada pelos editores. 

 
No momento da submissão deve ser anexado: (1) O artigo (arquivo completo em 
formato Word, incluindo folha de rosto, resumo, abstract, texto, referências e 
ilustrações); (2) As ilustrações (em arquivo editável, nos formatos aceitos pela revista); 
(3) Toda a documentação exigida pela revista (devidamente assinada por todos os 
autores). 

 
Os manuscritos podem ser rejeitados sem comentários detalhados após análise inicial, 
por pelo menos dois editores da Revista, se os artigos forem considerados inadequados 
ou de prioridade científica insuficiente para publicação na Revista. 

 
A Revista de Nutrição não publica mais que 1 (um) artigo do mesmo autor no mesmo 
ano (volume), para evitar a endogenia. Esse procedimento visa aumentar o número de 
temas e de colaborações provenientes de autores nacionais e internacionais. 

 
A Revista de Nutrição (e-ISSN 1678-9865) é um periódico especializado que publica 
artigos que contribuem para o estudo da Nutrição em suas diversas subáreas e 
interfaces. Com periodicidade bimestral, está aberta a contribuições da comunidade 
científica nacional e internacional. 

 
Não há taxa para submissão e avaliação de artigos. 

 
Submissão 
Todos os artigos devem ser submetidos de forma eletrônica pela página 
<http://mc04.manuscriptcentral.com/rn-scielo>. 

 

Qualquer outra forma de envio não será apreciada pelos editores. 

 
No momento da submissão deve ser anexado: (1) O artigo (arquivo completo em 
formato Word, incluindo folha de rosto, resumo, abstract, texto, referências e 
ilustrações); (2) As ilustrações (em arquivo editável, nos formatos aceitos pela revista); 

http://mc04.manuscriptcentral.com/rn-scielo
http://mc04.manuscriptcentral.com/rn-scielo
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(3) Toda a documentação exigida pela revista (devidamente assinada por todos os 
autores). 

 
Os manuscritos podem ser rejeitados sem comentários detalhados após análise inicial, 
por pelo menos dois editores da Revista, se os artigos forem considerados inadequados 
ou de prioridade científica insuficiente para publicação na Revista. 

 
A Revista de Nutrição não publica mais que 1 (um) artigo do mesmo autor no mesmo 
ano (volume), para evitar a endogenia. Esse procedimento visa aumentar o número de 
temas e de colaborações provenientes de autores nacionais e internacionais. 

 
Política de acesso público 
A Revista proporciona acesso público - Open Access - a todo seu conteúdo e são 
protegidos pela Licença Creative Commons (CC-BY). 

 

Pesquisas envolvendo seres vivos 
Resultados de pesquisas relacionadas a seres humanos e animais devem ser 
acompanhados de cópia de aprovação do parecer de um Comitê de Ética em pesquisa. 

 
Registros de Ensaios Clínicos 
Artigos com resultados de pesquisas clínicas devem apresentar um número de 
identificação em um dos Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e do International Committee of Medical Journal 
Editors (ICMJE), cujos endereços estão disponíveis no site do ICMJE. O número de 
identificação deverá ser registrado ao final do resumo. 

 
Conflito de interesse 
Autores: Os autores devem declarar, de forma explícita, individualmente, qualquer 
potencial conflito de interesse financeiro, direto e/ou indireto, e não financeiro etc., bem 
como qualquer conflito de interesse com revisores ad hoc. 

 
Revisores ad hoc: No caso da identificação de conflito de interesse da parte dos 
revisores, o Comitê Editorial encaminhará o manuscrito a outro revisor ad hoc. 

 
Plágio 
A Revista verificará os artigos submetidos, por meio de uma ferramenta de detecção de 
plágio CrossCheck, após o processo de revisão por pares. 

 
 

Redes Sociais 
A Revista de Nutrição visando maior disseminação do seu conteúdo, solicita aos autores 
que, após a publicação no site da SciELO, divulguem seus artigos nas redes sociais 
abaixo, entre outras: 

 
Academia.edu – https://www.academia.edu/ 
Mendeley – https://www.mendeley.com/ 
ResearchGate – http://www.researchgate.net/ 
Google Acadêmico - https://scholar.google.com.br/schhp?hl=pt-BR 

 

Revisores 
Os autores devem indicar três possíveis revisores para o manuscrito com os respectivos 
e-mails e as instituições as quais estão vinculados. Opcionalmente, podem indicar três 
revisores para os quais não gostaria que seu trabalho fosse enviado. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://www.icmje.org/
https://www.academia.edu/
https://www.mendeley.com/
http://www.researchgate.net/
https://scholar.google.com.br/schhp?hl=pt-BR
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Processo de avaliação 

 
Os originais serão aceitos para avaliação desde que não tenham sido enviados para nenhum 
outro periódico e/ou publicados anteriormente em eventos, preservando o caráter inédito do 
artigo, e que venham acompanhados de: Carta de apresentação  de  artigo  para 
submissão, Checklist para submissão preenchido além dos demais documentos listados no 
item "Documentação". Todos os documentos devem estar assinados por todos os 
autores do trabalho. 

 
Todos os manuscritos só iniciarão o processo de tramitação se estiverem de acordo com as 
Instruções aos Autores. Caso contrário, serão devolvidos para adequação às normas, 
inclusão de carta ou de outros documentos eventualmente necessários. 

 
Originais identificados com incorreções e/ou inadequações morfológicas ou sintáticas serão 
devolvidos antes mesmo de serem submetidos à avaliação quanto ao mérito do trabalho 
e à conveniência de sua publicação. Veja o item Preparo do Manuscrito. 

 
Pré-análise: a avaliação é feita pelos Editores Científicos com base na originalidade, 
pertinência, qualidade acadêmica e relevância do manuscrito para a área de nutrição. 

 
Aprovados   nesta   fase,   os   manuscritos   serão   encaminhados    aos    revisores ad 
hoc selecionados pelos editores. Cada manuscrito será enviado para três revisores de 
reconhecida competência na temática abordada, podendo um deles ser escolhido a partir da 
indicação dos autores. Em caso de desacordo, o original será enviado para um quarto revisor. 

 
O processo de avaliação por pares é o sistema de blind review, procedimento sigiloso quanto 
à identidade tanto dos autores quanto dos revisores. Por isso os autores deverão empregar 
todos os meios possíveis para evitar a identificação de autoria do manuscrito. 

 
Os pareceres dos revisores comportam três possibilidades: a) aprovação; b) recomendação 
de nova análise; c) recusa. Em quaisquer desses casos, o autor será comunicado. 

 
Os pareceres são analisados pelos editores associados, que propõem ao Editor Científico a 
aprovação ou não do manuscrito. Caberá ao Editor-Chefe a decisão final sobre o parecer do 
artigo (Aprovado ou Rejeitado). 

 
Manuscritos recusados, mas com possibilidade de reformulação, poderão retornar como novo 
trabalho, iniciando outro processo de julgamento. 

 
Os trabalhos que receberem sugestões para alterações serão devolvidos aos autores para 
as devidas correções, com os pareceres emitidos, devendo ser devolvidos no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, respeitando-se o fuso horário do sistema (fuso-horário de Londres). 

 
Manuscritos aceitos: manuscritos aceitos poderão retornar aos autores para aprovação de 
eventuais alterações, no processo de editoração e normalização, de acordo com o estilo da 
Revista. 

 
Publicação em inglês: em caso de aprovação, os artigos serão publicados na versão em 
inglês. Nestes casos para que o manuscrito seja publicado, os autores deverão providenciar 
sua versão completa (tal como aprovado) para o inglês, arcando com os custos de sua 
tradução. 



107  

Para assegurar a qualidade e uniformidade dos textos traduzidos para a Língua Inglesa, esse 
trabalho deverá ser realizado, necessariamente, por um tradutor altamente capacitado e com 
experiência comprovada na versão de textos científicos, indicados e credenciados junto à 
Revista. 

 
Havendo necessidade de revisão de inglês do artigo por um profissional credenciado pela 
Revista, os autores deverão seguir as instruções de normalização do mesmo, conforme 
orientação enviada por e-mail. Os autores ficarão responsáveis pela verificação da tradução, 
em todos os itens do trabalho (corpo do texto, ilustrações, tabelas, quadros, etc.). 

 
Preparando o Manuscrito: 

 
A Revista só publica artigos inéditos no idioma inglês. No entanto, os autores podem 
submeter os artigos em português e, após a avaliação do manuscrito, o mesmo passará pelo 
processo de tradução com tradutores credenciados pela Revista, com o custo da tradução 
arcado pelos autores, nas seguintes categorias: 

 
Categoria dos artigos 

 
Original: contribuições destinadas à divulgação de resultados de pesquisas inéditas, tendo 
em vista a relevância do tema, o alcance e o conhecimento gerado para a área da pesquisa 
(limite máximo de 3.500 palavras - incluindo: resumo, abstract, tabelas, gráficos, figuras e 
referências). 

 
Revisão (a convite): síntese de conhecimentos disponíveis sobre determinado tema, 
mediante análise e interpretação de bibliografia pertinente, de modo a conter uma análise 
crítica e comparativa dos trabalhos na área, que discuta os limites e alcances metodológicos, 
permitindo indicar perspectivas de continuidade de estudos naquela linha de pesquisa (limite 
máximo de 4 mil palavras - incluindo: resumo, abstract, tabelas, gráficos, figuras e 
referências). Serão publicados até dois trabalhos por fascículo. 

 
Nota Científica: dados inéditos parciais de uma pesquisa em andamento (limite máximo de 
1.500 palavras - incluindo resumo, abstract, tabelas, gráficos, figuras e referências). 

 
Seção Temática (a convite): seção destinada à publicação de 2 a 3 artigos coordenados 
entre si, de diferentes autores, e versando sobre tema de interesse atual (máximo de 10 mil 
palavras no total - incluindo: resumo, abstract, tabelas, gráficos, figuras e referências). 

 
Categoria e a área temática do artigo: Os autores devem indicar a categoria do artigo e a 
área temática, a saber: alimentação e ciéncias sociais, avaliação nutricional, bioquímica 
nutricional, dietética, educação nutricional, epidemiologia e estatística, micronutrientes, 
nutrição clínica, nutrição experimental, nutrição e geriatria, nutrição materno-infantil, nutrição 
em produção de refeições, políticas de alimentação e nutrição e saúde coletiva. 

 
A Revista de Nutrição não avalia trabalhos que já foram apresentados em eventos (nacionais 
e internacionais) e/ou traduzidos em outros idiomas, a fim de preservar o caráter inédito da 
obra. 

 
O texto deverá contemplar o número de palavras de acordo com a categoria do artigo. 
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Estrutura do Texto 

 
O texto deve ser preparado em: 

 
 Espaçamento 1,5 entre linhas; 
 Com fonte Arial 12; 
 A quantidade total de palavras deve estar de acordo com a categoria do artigo 

(Contabiliza-se a partir do resumo, até a última página do conteúdo do artigo. Não 
devem ser consideradas a folha de rosto, referências e ilustrações); 

 A seguinte ordem de apresentação deverá ser respeitada, incluindo-se os itens em 
páginas distintas: 

o Folha de rosto (página 1); 
o Resumo/Abstract (página 2); 
o Texto (página 3); 
o referências (em uma página separada, após o final do texto); 

o Ilustrações (iniciar cada uma em uma página separada, após as referências). 

 
 O arquivo deverá ser gravado em editor de texto similar à versão 2010 do Word; 
 O papel deverá ser de tamanho A4 com formatação de margens superior e inferior 

(2,5 cm), esquerda e direita (3 cm); 
 A numeração das páginas deve ser feita no canto inferior direito; 
 A formatação das referências deverá facilitar a tarefa de revisão e de editoração. Para 

tal, deve-se utilizar espaçamento 1,5 entre linhas e fonte tamanho 12, e estar de 
acordo com o estilo Vancouver; 

 As Ilustrações (Figuras e Tabelas) deverão ser inseridas após a seção de referências, 
incluindo-se uma ilustração por página, independentemente de seu tamanho. 

 
Página de rosto deve conter: 

 
a) Título completo em português: (i) deverá ser conciso e evitar palavras desnecessárias e/ou 
redundantes, (ii) sem abreviaturas e siglas ou localização geográfica da pesquisa. 

 
b) Sugestão obrigatória de título abreviado para cabeçalho, não excedendo 40 caracteres 
(incluindo espaços), em português (ou espanhol) e inglês. 

 
c) Título completo em inglês, compatível com o título em português. 

 
d) Nome de cada autor, por extenso. Não abreviar os prenomes. A indicação dos nomes dos 
autores logo abaixo do título do artigo é limitada a 6. A revista recomenda fortemente que 
todos os autores e coautores tenham seus currículos atualizados na Plataforma Lattes, para 
submissão de artigos. 

 
e) Informar os dados da titulação acadêmica dos autores (se é mestre, doutor, etc.), a 
afiliação institucional atual (somente um vínculo por autor, em 3 níveis, sem abreviaturas ou 
siglas), além de cidade, estado e país. 

 
f) Indicação do endereço completo da instituição à qual o autor de correspondência está 
vinculado. 

 
g) Informar telefone e e-mail de todos os autores. 

 
h) Informar, explicitamente, a contribuição de cada um dos autores no artigo. O crédito de 
autoria deverá ser baseado em contribuições substanciais, tais como concepção e desenho, 
análise e interpretação dos dados, revisão e aprovação da versão final do artigo. Não se 



109  

justifica a inclusão de nomes de autores cuja contribuição não se enquadre nos critérios 
acima. Redigir a contribuição no idioma que o artigo será publicado. 

 
i) Informar o número de Registro ORCID® (Open Researcher and Contributor ID). Caso não 
possua, fazer o cadastro através do link: <https://orcid.org/register>. O registro é gratuito. 
Saiba mais aqui. 

 

j) Informar se o artigo é oriundo de Dissertação ou Tese, indicando o título, autor, universidade 
e ano da publicação. 

 
k) Indicar os  seguintes   itens: 
Categoria   do   artigo; 
área     temática; 
Quantidade     total     de      ilustrações      (tabelas,      quadros      e      figuras); 
Quantidade total de palavras (de acordo com a categoria do manuscrito). 

 
Poderá ser incluída nota de rodapé contendo apoio financeiro e o número do processo e/ou 
edital, agradecimentos pela colaboração de colegas e técnicos, em parágrafo não superior a 
três linhas. Observação: esta deverá ser a única parte do texto com a identificação dos 
autores, e outros tipos de notas não serão aceitos (exceto em tradução de citações). 

 
A tramitação do artigo só será iniciada após a inclusão destas informações na página 
de rosto. 

 
Resumo 

 
Todos os artigos submetidos em português ou espanhol deverão ter resumo no idioma 
original e em inglês, com um mínimo de 150 palavras e máximo de 250 palavras. 

 
O texto não deve conter citações e abreviaturas. Destacar no mínimo três e no máximo seis 
termos de indexação, utilizando os descritores em Ciência da  Saúde  -  DeCS  -  da  
Bireme <http://decs.bvs.br>. 

 

Os artigos submetidos em inglês deverão vir acompanhados de resumo em português, além 
do abstract em inglês. 

 
Texto 

 
Com exceção dos manuscritos apresentados como Revisão, Comunicação, Nota Científica 
e Ensaio, os trabalhos deverão seguir a estrutura formal para trabalhos científicos: 

 
Introdução 

 
Deve conter revisão da literatura atualizada e pertinente ao tema, adequada à apresentação 
do problema, e que destaque sua relevância. Não deve ser extensa, a não ser em 
manuscritos submetidos como Artigo de Revisão. 

 
Métodos 

 
Deve conter descrição clara e sucinta do método empregado, acompanhada da 
correspondente citação bibliográfica, incluindo: procedimentos adotados; universo e amostra; 
instrumentos de medida e, se aplicável, método de validação; tratamento estatístico. 

https://orcid.org/register
http://orcid.org/about/what-is-orcid
http://decs.bvs.br/


110  

Em relação à análise estatística, os autores devem demonstrar que os procedimentos 
utilizados foram não somente apropriados para testar as hipóteses do estudo, mas também 
corretamente interpretados. Os níveis de significância estatística (ex. p<0,05; p<0,01; 
p<0,001) devem ser mencionados. 

 
Informar que a pesquisa foi aprovada por Comitê de Ética credenciado junto ao Conselho 
Nacional de Saúde e fornecer o número do processo. 

 
Ao relatar experimentos com animais, indicar se as diretrizes de conselhos de pesquisa 
institucionais ou nacionais - ou se qualquer lei nacional relativa aos cuidados e ao uso de 
animais de laboratório -, foram seguidas. 

 
Resultados 

 
Sempre que possível, os resultados devem ser apresentados em tabelas, quadros ou figuras, 
elaboradas de forma a serem autoexplicativas e com análise estatística. Evitar repetir dados 
no texto. 

 
Discussão 

 
Deve explorar, adequada e objetivamente, os resultados, discutidos à luz de outras 
observações já registradas na literatura. 

 
Conclusão 

 
Apresentar as conclusões relevantes, considerando os objetivos do trabalho, e indicar formas 
de continuidade do estudo. Não serão aceitas citações bibliográficas nesta seção. 

 
Agradecimentos: podem ser registrados agradecimentos, em parágrafo não superior a três 
linhas, dirigidos a instituições ou indivíduos que prestaram efetiva colaboração para o 
trabalho. 

 
Anexos: deverão ser incluídos apenas quando imprescindíveis à compreensão do texto. 
Caberá aos editores julgar a necessidade de sua publicação. 

 
Abreviaturas e siglas: deverão ser utilizadas de forma padronizada, restringindo-se apenas 
àquelas usadas convencionalmente ou sancionadas pelo uso, acompanhadas do significado, 
por extenso, quando da primeira citação no texto. Não devem ser usadas no título e no 
resumo. 

 
Referências de acordo com o estilo Vancouver 
Devem ser numeradas consecutivamente, seguindo a ordem em que foram mencionadas 
pela        primeira        vez        no        texto,        conforme        o         estilo Vancouver.  
Nas referências com até seis autores, todos devem ser citados. Nas referências com mais de 
6 autores, deve-se citar os seis primeiros, e depois incluir a expressão et al. 

 
As abreviaturas dos títulos dos periódicos citados deverão estar de acordo com o Index 
Medicus. 

 
Citar no mínimo 80% das referências dos últimos 5 anos e oriundas de revistas indexadas, e 
20% dos últimos 2 anos. 
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Não serão aceitas citações/referências de monografias de conclusão de curso de 
graduação, de trabalhos de Congressos, Simpósios, Workshops, Encontros, entre outros, e 
de textos não publicados (aulas, entre outros). 

 
Se um trabalho não publicado, de autoria de um dos autores do manuscrito e/ou de outras 
fontes, for citado (ou seja, um artigo in press), é obrigatório enviar cópia da carta de 
aceitação (artigo já aprovado com previsão de publicação) da revista que publicará o referido 
artigo. Caso contrário, a citação/referência será excluída. 

 
Se dados não publicados obtidos por outros pesquisadores forem citados pelo manuscrito, 
será necessário incluir uma carta de autorização, do uso dos mesmos por seus autores. 

 
Quando o documento citado possuir o número do DOI (Digital Object Identifier), este deverá 
ser informado, dispensando a data de acesso do conteúdo (vide exemplos de material 
eletrônico). Deverá ser utilizado o prefixo https://doi.org/... 

 
Citações bibliográficas no texto: deverão ser expostas em ordem numérica, em algarismos 
arábicos, dentro de colchetes (exemplo: [1], [2], [3]), após a citação, e devem constar da lista 
de referências. 

 
Em citações diretas traduzidas pelos autores deve constar em nota de rodapé o trecho no 
idioma original. Na indicação da fonte deve constar: Tradução minha ou tradução nossa. 
Exemplo: (Rodgers et al., 2011, tradução nossa). 

 
A exatidão e a adequação das referências a trabalhos que tenham sido consultados e 
mencionados no texto do artigo são de responsabilidade do autor. Todos os trabalhos 
citados no texto deverão ser listados na seção de Referências. 

 
Preparando as ilustrações 

 
São consideradas ilustrações todo e qualquer tipo de tabelas, figuras, gráficos, desenhos, 
esquemas, fluxogramas, fotografias, mapas, organogramas, diagramas, plantas, quadros, 
retratos, etc., que servem para ilustrar os dados da pesquisa. é imprescindível a 
informação do local e ano do estudo para artigos empíricos. Não é permitido que figuras 
representem os mesmos dados de tabelas ou de dados já descritos no texto. 

 
A quantidade total de ilustrações aceitas por artigo é de 5 (cinco), incluindo todas as tipologias 
citadas acima. 

 
As ilustrações devem ser inseridas após o item referências, incluindo-se uma ilustração por 
página, independentemente de seu tamanho, e também enviadas separadamente em seu 
programa original, através da plataforma ScholarOne, no momento da submissão, na Etapa 
6. 

 
As ilustrações devem ser editáveis, sendo aceitos os seguintes programas de edição: Excel, 
GraphPrism, SPSS 22, Corel Draw Suite X7 e Word. Sendo assim, poderão ser submetidas 
imagens apenas nas seguintes extensões: .cdr, .pzf, .spv, .jpg, .jpeg, .xls, .xlsx, .doc, .docx, 
.vsdx, .vst. Caso opte pelo uso de outro programa, deverá ser usada a fonte padrão Frutiger, 
fonte tamanho 7, adotada pela Revista na edição. 

 
As imagens devem possuir resolução igual ou superior a 600 dpi. Gráficos e desenhos 
deverão ser gerados em programas de desenho vetorial (Microsoft Excel, CorelDraw, Adobe 
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Illustrator etc.), acompanhados de seus parâmetros quantitativos, em forma de tabela e com 
nome de todas as variáveis. 

 
Não são aceitos gráficos apresentados com as linhas de grade, e os elementos (barras, 
círculos) não podem apresentar volume (3-D). 

 
O autor se responsabiliza pela qualidade das ilustrações, que deverão permitir redução de 
tamanho sem perda de definição para os tamanhos de uma ou duas colunas (7,5cm e 15cm, 
respectivamente), pois não é permitido o uso de formato paisagem. 

 
A cada ilustração deverá ser atribuído um título breve e conciso, sendo numeradas 
consecutiva e independentemente, com algarismos arábicos, de acordo com a ordem de 
menção dos dados. Os quadros e tabelas terão as bordas laterais abertas. 

 
Para Gráficos, deverá ser informado título de todos os eixos. 

Todas as colunas de Tabelas e Quadros deverão ter cabeçalhos. 

As palavras Figura, Tabela e Anexo, que aparecerem no texto, deverão ser escritas com a 
primeira letra maiúscula e acompanhadas do número a que se referirem. Os locais sugeridos 
para inserção de figuras e tabelas deverão ser indicados no texto. Os títulos deverão ser 
concisos. 

 
Inclua, sempre que necessário, notas explicativas. Caso haja alguma sigla ou destaque 
específico (como o uso de negrito, asterisco, entre outros), este deve ter seu significado 
informado na nota de rodapé da ilustração. 

 
Para artigos em outro idioma que não o português, deve ser observado a tradução correta 
das ilustrações, tabelas, quadros e figuras, além da conversão de valores para o idioma 
original do artigo. 

 
Caso haja utilização de figuras ou tabelas publicadas em outras fontes, deve-se anexar 
documento que ateste a permissão para seu uso, e citada a devida fonte. No caso de 
fotografias, é necessário o envio de uma declaração com a autorização para uso de imagem, 
mesmo que haja tentativa de ocultar a respectiva identidade do fotografado. 

 
Os autores devem garantir que nada no manuscrito infringe qualquer direito autoral ou 
propriedade intelectual de outrem, pois caso contrário poderão responder juridicamente 
conforme os termos da Lei n° 9.610/98, que consolida a legislação sobre direitos autorais. 

 
O uso de imagens coloridas é recomendável e não possui custos de publicação para o autor. 

 
Após Aceitação 

Provas 

Serão enviadas provas em PDF aos autores para a correção da arte-final do artigo. As provas 
devem retornar ao Núcleo de Editoração na data estipulada (48 horas). Outras mudanças no 
manuscrito original não serão aceitas nesta fase. 

 
São permitidas apenas correções de grafia, troca de uma palavra ou outra e dados numéricos 
nas tabelas e gráficos. Não será aceita inclusão e/ou exclusão de frases, parágrafos, imagens 
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e referências. Caso encontre algo a ser corrigido, fazer os devidos apontamentos da seguinte 
forma: 

 
1) No próprio PDF do artigo utilizando os recursos disponíveis, ou 
2) Anotar em letra maiúscula na margem do papel e enviar somente as páginas corrigidas 
digitalizadas 
3) Listar em documento do Word, informando: página, coluna (se da direita ou esquerda), 
parágrafo correspondente, início da frase e sua respectiva linha. 

 
Os autores deverão assinar os termos de concordância da arte final, cujo modelo será 
enviado junto com as provas. 

 
Documentos 

 
No momento da submissão, a obrigatoriedade dos autores encaminharem juntamente com o 
artigo, a seguinte documentação anexa: 

 
1) Carta de apresentação de artigo para submissão. [Modelo] 
2) Checklist de submissão preenchido. 
3) Declaração do currículo Lattes atualizado nos últimos 3 meses, de todos os autores 
(somente autores brasileiros). [Modelo] 
4) Declaração de Registro de Ensaio Clínico, validado pelos critérios da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), e inclusão 
do     n°     do     registro     no     final     do     resumo     (nos     casos     onde     se  aplica). 
5) Cópia de aprovação do Parecer do Comitê de ética em Pesquisa. 
6) Declaração de Certificado de tradução. 

 
Todas as pessoas relacionadas como autores devem assinar os documentos. Na 
plataforma ScholarOne, eles devem ser inseridos na Etapa 6 da submissão. 

 
Não serão aceitas fotos de assinaturas. São permitidos somente assinaturas escaneadas ou 
eletrônicas, a fim de evitar qualquer tipo de fraude. É preferível que a documentação seja 
enviada digitalizada e em formato PDF. 

 
Revista de Nutrição 
Os artigos deverão, obrigatoriamente, ser submetidos por via eletrônica, de acordo com as 
instruções publicadas no site <http://mc04.manuscriptcentral.com/rn-scielo>. 

 

Núcleo de Editoração SBI - Campus II Av. John Boyd Dunlop, s/n. Prédio de Odontologia - 
Jd. Ipaussurama - 13060-904 - Campinas, SP, Brasil 

http://www.scielo.br/revistas/rn/carta_%20submissao_RN.pdf
http://www.scielo.br/revistas/rn/lattes_pt.pdf
http://mc04.manuscriptcentral.com/rn-scielo

