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Abstract
Combat sports began in ancient Greece, firstly with the Greeks, then with the Romans (gladiators). Since then, 

many studies have been conducted with fighters, concerning their development and strength during training, in order 
to improve their performance. Consequently, both carbohydrates and proteins have been widely studied. In addition 
to the impact these macronutrients have on glycogen repletion or anabolism, other nutrients such as flavonoids, 
more particularly quercetin and coenzyme Q10, have also shown positive results for performance improvement. 
Thus this study aims to demonstrate some positive impacts of specific dietary macro and micronutrients and/or 
nutritional supplements on performance and strength in fighters.

Keywords: nutritional supplements, anaerobic exercise, carbohydrates, proteins, anabolismo

Resumo
As modalidades esportivas de combate (MEC) tiveram início na Grécia antiga, primeiro com os gregos, depois 

com os romanos (gladiadores). Desde então, muitos estudos foram realizados com atletas de lutas, em relação ao 
rendimento e força durante o treinamento, com objetivo de melhorar a performance. Com isso, tanto os carboidratos 
quanto as proteínas ganharam um campo de pesquisa muito grande. Além do impacto que esses macronutrientes 
possuem, seja para reposição de glicogênio ou para anabolismo, outros nutrientes como os flavonoides, mais 
especificamente a quercetina e a coenzima Q10, também têm apresentado resultados positivos na melhora do 
rendimento desses atletas. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo demonstrar os impactos positivos de 
alguns macro e micronutrientes dietéticos e/ou suplementos alimentares para melhora de rendimento e força dos 
atletas de lutas.

Palavras-chave: suplementos nutricionais, exercício anaeróbico, carboidratos, proteínas, anabolismo

Applications nutritional practices for athletes 
practicing sports fights

Aplicações práticas 
nutricionais para 
atletas praticantes 
de esportes de 
lutas
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publicados entre os anos de 2000 a 2012.

Discussão 
 Pode-se caracterizar as lutas como sendo atividades 

intermitentes, já que os atletas utilizam notoriamente uma 
série de movimentos biomotores diferentes9. Dessa forma, 
para que o atleta de luta tenha o melhor rendimento nos 
campeonatos, uma dieta balanceada é fundamental para 
uma composição corporal adequada, uma vez que seu peso 
corpóreo é fator determinante, seja para classificação do 
mesmo nas competições, seja para a modalidade10-11. 

Qualquer que seja o tipo de exercício físico e sua 
intensidade, alguns sistemas orgânicos sofrem níveis de 
estresse agudo, comprometendo a homeostase do organismo. 
Com esse desequilíbrio causado, o atleta de luta requer uma 
rápida reorganização de seus sistemas a fim de que seu corpo 
possa suprir uma nova demanda de seu metabolismo9,12-13. 

Para esse atleta, dentre os diversos sistemas orgânicos 
que necessitam suprir rapidamente essas perdas, como a 
capacidade anaeróbica, aeróbica, recuperação de lesão, 
desidratação e reidratação, o ambiente bioquímico é de 
extrema importância na recuperação desse reequilíbrio. É 
através do bom funcionamento desses sistemas que o atleta 
consegue atingir seus objetivos6-7,10-11.

Certos nutrientes apresentam um papel fundamental para 
garantir que essa homeostase se mantenha, diante de tantas 
“agressões” causadas devido ao treinamento.

Carboidratos
Os carboidratos (CHO), macronutrientes, são substratos 

energéticos de altíssima importância, pois têm como 
principal função fornecer energia ao organismo como 
um todo. Assim como no exercício intermitente (treinos e 
competições de lutas), o músculo necessita de glicogênio 
(substrato proveniente do CHO), o qual é uma fonte de 
combustível vital para exercícios de alta intensidade e 
exercícios prolongados. A recomendação para atletas de 
lutas geralmente é entre 60 a 70% do valor calórico total, 
e esse valor poderá variar de 5 a 10 g/kg de peso/dia da 
ingestão de CHO. A dependência desse susbtrato aumenta 
com o aumento da energia utilizada durante esse tipo de 
exercício. Consequentemente, a síntese de glicogênio 
durante o período de tempo pós-exercício é essencial para 
reabastecer as reservas de energia e auxiliar o corpo no 
processo de recuperação, que se dá em duas diferentes 
fases: a fase rápida, com duração de aproximadamente 30 
a 60 minutos, que não requer a presença de insulina, o que 
provavelmente transparece quando as reservas de glicogênio 
estão muito baixas ou se houve ingestão imediata de CHO 
pós-exercício; e a fase lenta , na qual há síntese de glicogênio, 
com tempo de duração indefinido (podendo durar várias 
horas), dependendo se há a presença de CHO e se os níveis 
de insulina permanecem elevados14-17.

Dois estudos publicados em 2010 demonstraram que 
alguns tipos de CHO têm impactos diferentes tanto para 

Introdução

As modalidades esportivas de combate (MEC) tiveram 
início na Grécia antiga, onde as lutas, o pancrácio e o pugilato 
já faziam parte dos jogos olímpicos e de outros jogos que eram 
realizados nas cidades-estados gregas. Acredita-se, de acordo 
com a história, que durante esse período Milo de Crotona, 
atleta de luta, “desenvolveu” a ideia de treinamento de força 
com sobrecarga progressiva. Ele fazia seu treinamento de força 
com um bezerro, e, à medida que o animal crescia, se dava o 
aumento dessa carga1-3. 

Além dos gregos, os romanos também eram adeptos 
dessa prática, no entanto tais lutas se apresentavam mais como 
espetáculos praticados entre gladiadores. Galeno, por cuidar 
do tratamento dos gladiadores, foi o pioneiro nos estudos de 
anatomia para a recuperação e reabilitação desses indivíduos, 
já que realizou os primeiros procedimentos ortopédicos e 
cirúrgicos da época1-2.

Na Idade Média as lutas foram proibidas pela igreja 
católica, e de lá para cá só tomaram os moldes que hoje 
conhecemos devido às transformações ocorridas durante a 
Revolução Industrial (séculos XVIII e XIX) na Europa, pois 
no final do século XIX as MEC foram surgindo e ganhando 
força nos Jogos Olímpicos e competições exclusivas de lutas 
em várias modalidades, como o boxe, o judô, tae kwon do, 
luta greco-romana, jiu-jitsu e mixed martial arts (MMA), por 
exemplo1-5.

Os esportes de luta, de uma forma geral, independentemente 
de sua modalidade, exigem um treinamento físico muito 
intenso, necessitando de uma boa nutrição, uma vez que o 
aporte nutricional é responsável por manter a saúde do atleta, 
o que favorece um bom funcionamento das vias metabólicas, 
garantindo um armazenamento adequado de glicogênio 
muscular, imprescindível para a composição corporal do 
indivíduo (sendo essa uma preocupação constante dos atletas, 
pois é um dos principais fatores responsáveis pelo seu bom 
desempenho nas competições), além de auxiliar na hipertrofia, 
recuperação muscular (retardar a fadiga) e possíveis lesões e 
traumas que possam acontecer durante as competições6-7. 

Assim, esse trabalho tem como objetivo abordar possíveis 
práticas nutricionais para melhorar não somente o rendimento 
do atleta de luta, mas também seu estado nutricional como 
um todo, sendo este uma condição que o organismo assume 
de acordo com sua nutrição e gasto metabólico, ou seja, a 
capacidade que o organismo tem de administrar a absorção 
de nutrientes com a adequação das necessidades fisiológicas 
de cada um. Por isso, o aporte de nutrientes, seja via alimento 
ou via suplemento, possui um papel importante para que esse 
equilíbrio possa ocorrer6,8. 

Metodologia
 Foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos 

científicos nas bases de dados eletrônicas Scielo, Medline, 
Lilacs e Pubmed. Foram incluídos apenas os artigos 
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pré-exercício como para pós-exercício (como, por exemplo, 
repor os estoques de glicogênio) 14-15. 

O primeiro estudo focou mais no pós-exercício: de 
acordo com as pesquisas realizadas, hipoteticamente, 
acredita-se que a complexidade do carboidrato ingerido 
no pós-exercício determina a taxa de síntese de glicogênio. 
Como se pode observar na Figura 1 abaixo, os CHO simples 
têm maior eficácia. Com isso, também pode-se perceber que 
o tempo pós-exercício é um fator importante para que haja a 
reposição de glicogênio adequada, ou seja, a administração 
de nutrientes imediata acaba sendo muito mais eficaz (Figura 
2) 14. 

Figura 1. Graus de eficácia da síntese de glicogênio no 
pós-exercício com a complexidade do carboidrato.

Fonte: Poole et al.14

Figura 2. Taxa de síntese de glicogênio de acordo com 
o tipo de carboidrato pós-exercício.

Fonte: Poole et al.1

Outro fato interessante é que, para que haja uma boa 
reposição de glicogênio, ainda é mais eficaz o carboidrato 
isolado ou na presença de proteína do que somente a 
utilização de proteína no pós-treino, como pode-se observar 
na Figura 3.

Figura 3. Síntese de reposição de glicogênio de acordo 

referente à suplementação de carboidrato, proteína e 
carboidrato com proteína.

Fonte: Poole et al.14

Há aqueles que afirmam existir uma correlação positiva 
entre variáveis antropométricas e ingestão de CHO isolado. 
Isso decorre do aumento nas concentrações de insulina após 
o consumo, resultando, cronicamente, na diminuição das 
concentrações de cortisol, para que ocorra síntese proteica, 
o que, acredita-se, favorece o anabolismo14-15.

Já no segundo estudo, os indivíduos foram suplementados 
com glicose e um “suplemento misto” de frutose+glicose 
pré-exercício. De acordo com os resultados, observou-se 
que o “suplemento misto” ministrado imediatamente antes 
do início do treinamento apresentou um aumento significante 
na disponibilidade de triglicérides durante o exercício de 
força, fazendo com que houvesse preservação dos níveis 
plasmáticos de ácidos graxos livres (AGL), alterando, dessa 
forma, o metabolismo da glicose tanto durante o exercício 
como no pós (recuperação). A justificativa foi que, pelo fato 
de a frutose estar relacionada com o metabolismo hepático, 
houve promoção da síntese de triglicérides (TG), o que 
favoreceu a via metabólica da glicose14,18. Além disso, outro 
aspecto observado ainda nesse segundo estudo foi que, nos 
primeiros 15 minutos do pós-exercício (t60), encontrou-se 
uma diferença nos níveis de triglicéri¬des plasmáticos já 
protocolados durante os exercícios, em que a suplementação 
do “composto misto” que havia produzido aumento nos 
níveis/valores de TG em relação à suplementação exclusiva 
de glicose diminuíram abruptamente. Acredita-se que essa 
diminuição drástica dos níveis de TG se deu pela utilização 
dos mesmos no pós-exercício ou para a produção de energia 
ou em processos anabólicos, especialmente no teci¬do 
adiposo18.

Repor o glicogênio perdido no momento pré e/ou pós-
exercício é um fator importante, principalmente, para retardar 
a fadiga, embora alguns estudos afirmem que essa reposição 
também se faz importante na relação de síntese proteica com 
treinamento de resistência (há pesquisadores que afirmam 
ainda não haver uma função bem estabelecida dos CHO 
especificamente nesse caso) 14,18. 

Embora os estudos apresentem bons resultados com 
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os carboidratos simples na fase de recuperação muscular 
(retardar a fadiga), o monossacarídeo ribose (que também é 
um CHO simples) merece atenção especial, pois também age 
na recuperação muscular, só que por outra via metabólica19.

Como a quantidade encontrada de ribose no músculo 
esquelético tem valores limitados, uma maior oferta de 
ribose pode aumentar a formação de fosforribosil pirofosfato 
(PRPP), assim como a taxa de síntese de nucleotídeos de 
adenina, o que aumenta a taxa de recuperação do ATP 
muscular. Ou seja, os resultados demonstraram que, após 
o período de uma semana sendo administrada a ribose em 
seres humanos, associado a um treino de alta intensidade, há 
uma maior ressíntese de ATP, o que sugere que a quantidade 
ofertada de ribose é fator limitante dessa taxa de ressíntese 
e, consequentemente, de PRPP19.

Outro dado observado foi que, independentemente se 
houve ou não suplementação de ribose, a diminuição de 
perda de ATP de repouso foi semelhante, não sendo a oferta 
de ribose um fator limitante para a performance do indivíduo 
após 72h19.

Proteínas
Além dos carboidratos, as proteínas (PTN), também 

macronutrientes, se fazem importantes para o organismo 
humano, pois estão envolvidas em funções metabólicas, 
estruturais, motoras, imunológicas e até mesmo hormonais. 
As recomendações de consumo de PTN para praticantes de 
esportes de lutas são diferenciadas: podem variar entre 1,6 a 
1,8 g/kg de peso/dia, uma vez que o valor médio adequado 
pode variar de 1,7 ± 1,0 g/ kg de peso/ dia17,20.

As proteínas no corpo humano estão em constante 
síntese e degradação, o que faz com que o organismo 
faça uma manutenção diária delas, principalmente das 
danificadas, por isso a quantidade de proteínas ingeridas 
por atletas de combate necessita ser maior. Além disso, as 
proteínas também participam do processo de homeostase. Os 
exercícios de força realizados por esses atletas, estimulam a 
renovação celular (principalmente de PTN) 21-22.

Um aporte aumentado de PTN faz com que o atleta tenha 
uma boa manutenção de massa muscular, uma vez que, 
após os exercícios de resistência, as taxas de síntese proteica 
estão elevadas, o que aumenta o consumo de aminoácidos, 
favorecendo a hipertrofia21,23.

No entanto, deve-se atentar que, em períodos de 
pesagem, o lutador geralmente utiliza como estratégia a 
perda abrupta de peso, em que há uma grande perda de 
musculatura, em curto espaço de tempo. Essa perda impacta 
negativamente, pois interfere na força do atleta (reduzindo-a), 
diminui o tempo de desempenho, altera o volume sanguíneo 
e plasmático, reduz o consumo máximo de oxigênio, além 
de depletar estoques de glicogênios, diminuindo também a 
concentração e memória, podendo até favorecer desordens 
alimentares10.

Uma intervenção dietética com proteínas e ou 
suplementação de aminoácidos associados a um treinamento 

de resistência tem eficácia comprovada quando o objetivo 
é estimular a síntese proteica e promover o aumento de 
força10,14,20-22.

A creatina [NH2-C(NH) - NCH2(COOH)-CH3] é um 
composto de aminoácidos, que o homem é capaz de produzir 
de forma endógena à razão de aproximadamente 1g/dia 
(produzida principalmente pelo fígado e pelos rins, e, em 
menor volume, pelo pâncreas). Ela também está presente 
em alguns alimentos, principalmente em fontes proteicas 
como nos peixes e nas carnes. Para praticantes de esportes de 
luta, sua utilização, geralmente, é na forma sintética. Dentre 
as várias formas químicas de creatina sintética, a creatina 
monoidratada (CM), por ter maior biodisponibilidade 
(100% absorvida via intestinal), seja em uso agudo ou 
crônico, via oral, é capaz de proporcionar uma melhora no 
desempenho, com destaque aos treinos de alta intensidade 
e em atividades intermitentes26. Julga-se haver melhora no 
desempenho, pois a CM consegue alterar os níveis basais de 
compostos fosfatados , além de promover ganho de massa 
livre de gordura24-26.

Além da creatina, a proteína do soro do leite (whey 
protein) é outro suplemento muito discutido quanto à sua 
eficácia. O whey protein é obtido por meio do soro do 
leite de vaca, com altas concentrações de aminoácidos 
como cisteína, leucina, lisina, triptofano e caseína. Esse 
suplemento é rapidamente absorvido, dependendo de sua 
apresentação (concentrado, isolado e/ou hidrolisado). Foi 
feito um estudo em que ratos foram submetidos a exercícios 
até a exaustão, suplementados com uma proteína de soro do 
leite de vaca 15% hidrolisada. Observou-se que, mediante 
essa suplementação, os ratos conseguiram manter seu níveis 
séricos de glicogênio muscular, assim como de albumina e 
glicose23.

No entanto, há pesquisadores que afirmam que quando no 
soro do leite há maior concentração de leucina o anabolismo 
muscular é mais favorecido, ou seja, esse aminoácido é o 
responsável pelo início da síntese proteica23,27.

Em outro estudo realizado em 2009, um grupo de homens 
jovens saudáveis, com medidas antropométricas e exercícios 
físicos semelhantes (treino de resistência), foi dividido em 
3 grupos de 6 rapazes, aos quais foram administradas, pós 
exercício, bebidas que continham 100 kcal cada com whey 
protein hidrolisado (21,4 g), caseína (21,9 g) ou proteína 
de soja (22,2 g) dissolvidos em 250 ml de água com 1 g 
de sucralose e 2 ml de extrato de baunilha para dar melhor 
palatabilidade. Após a ingestão, o sangue dos indivíduos 
foi analisado entre os intervalos de 30, 60, 90, 120 e 180 
minutos. Observou-se que houve um estímulo significante 
para síntese proteica nas bebidas que continham a proteína 
hidrolisada, em comparação com a de soja e a caseína. Na 
verdade, esses dados demonstram que a digestibilidade da 
proteína está envolvida no processo de anabolismo como 
um todo, pois essa velocidade interfere na quantidade de 
aminoácidos circulantes no organismo, ou seja: quanto mais 
rápida for a digestibilidade, haverá maior estímulo à síntese 
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proteica, como podemos ver na figura abaixo27.

Figura 4. Taxa fraccional sintética (FSR) de proteína 
muscular mista, após a ingestão de soro de leite hidrolisado, 
caseína ou proteína de soja, em repouso e após o treino de 
resistência.

Figuras 5 e 6. Alterações nos níveis de quercetina 
plasmática e de DNA mitocondrial no exercício intermitente 
perante a suplementação de quercetina em relação ao 
placebo. 

Fonte: Tang et al27. 

Os valores foram significativamente diferentes de 
caseína sob as mesmas condições (P <0,01). # Os valores 
foram significativamente diferentes de soja sob as mesmas 
condições (P <0,05). Todos os valores são médias ±SD, 
N = 6 por grupo. Quando o assunto é anabolismo, ganho 
de força e, consequentemente, melhora de desempenho 
do atleta, os estudos, em sua maioria, têm como foco os 
carboidratos e proteínas. Atualmente sabe-se que, além 
desses dois macronutrientes, outros grupos de nutrientes 
também têm ação bem interessante nesse processo. Um deles 
são os compostos fenólicos (flavonoides), já bem conhecidos 
devido à sua ação antioxidante e anti-inflamatória, 
diminuindo a incidência de desenvolvimento tanto de câncer 
como de doenças cardiovasculares28.

Dentre esses flavonoides, a quercetina, quando 
suplementada, pode ter um maior efeito sobre a biogênese 
mitocondrial e na performance da resistência, pois aumenta 
a tolerância do esforço prolongado do indivíduo (diminui a 
percepção de força ou dor, pois há diminuição do receptor 
de adenosina A1). Tal dado pode-se perceber em um estudo 
duplo cego, randomizado, realizado com homens jovens 
de 18 a 28 anos de idade, saudáveis, que não faziam uso 
de nenhum suplemento fitoterápico. Durante duas semanas 
foram administrados placebo e uma suplementação de 
quercetina (40 g em média), associados com atividade física 
(exercício intermitente em esteira). Depois disso, foram 
feitas análises sanguíneas e biópsia do músculo (músculo 
da perna antes e pós-suplementação) conforme observado 
nos gráficos abaixo28.

Fonte: Nieman et al.28

Conforme os dados obtidos na pesquisa, pode-se 
perceber que a suplementação de quercetina associada 
ao exercício intermitente demonstrou que o aumento dos 
níveis de quercetina no plasma sanguíneo proporcionou um 
aumento de rendimento muscular, uma vez que houve uma 
mudança no DNA mitocondrial dos músculos da perna28.

Assim como a quercetina, a coenzima Q10 também 
apresenta efeitos positivos. Esse nutriente tem ação direta 
com a energia celular (cadeia transportadora de elétrons), 
bem como auxilia no combate contra danos causados 
por radicais livres, influencia na fluidez, estabilidade e 
permeabilidade das membranas celulares29.

Houve um estudo com dois grupos analisados: um 
grupo era composto por 22 indivíduos de ambos os sexos, 
aerobicamente treinados, enquanto o outro grupo apresenta-
se com 19 indivíduos de ambos os sexos, porém sedentários, 
com idade de 26,1 anos (± 7,6anos), altura de 172 cm (± 
8,7cm) e peso de 73,5 kg (± 17kg). Foram suplementados 
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com 100 mg/dia de coenzima Q10, durante 4 a 8 semanas, 
e obtiveram melhora tanto na capacidade aeróbica como 
no limiar anaeróbico (melhorou desempenho), tanto em 
indivíduos ativos como não ativos. No entanto, outro estudo 
apresentou uma suplementação inferior a 200 mg/dia de 
coenzima Q10 (60 a 150 mg) durante 4 a 8 semanas e não 
foi observado nenhum benefício citado nos resultados do 
outro estudo29.

Com isso, realizou uma pesquisa em um grupo de jovens 
saudáveis, sexo feminino e masculino, faixa etária de 20 a 
30 anos, sendo 22 indivíduos não treinados e 19 indivíduos 
treinados com no mínimo 2 anos de treinamento aeróbico, 
pelo menos 3 vezes na semana. Após as análises, observou-
se que com a suplementação houve maior concentração 
muscular de coenzima Q10, o que poderia ser explicado pelo 
aumento do tempo de exaustão. Acredita-se que, quando há 
maior presença de coenzima Q10 na mitocôndria, há uma 
melhora potencial do processo de fosforilação oxidativa, 
o que faz com que haja maior capacidade muscular em 
prolongar o desempenho durante o exercício, conforme 
pode-se observar no gráfico abaixo29.

Fonte: Cookie et al.29

Conclusão
Pode-se perceber que há várias estratégias nutricionais a 

serem tomadas para melhorar força e desempenho do atleta 
de luta. Como foi apresentado, não somente os carboidratos 
e proteínas são de suma importância, mas outros nutrientes 
como os flavonoides e a coenzima Q10 apresentaram 
resultados bem significativos quanto à sua eficácia. Cabe ao 
profissional nutricionista saber adequar o tipo de suplemento 
de acordo com o objetivo de cada atleta de luta dentre suas 
modalidades e categorias para se obter êxito.
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