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Resumo  

A prática de desporto é cada vez mais recorrente na atualidade, por vários 

motivos, contribuindo de forma geral para uma melhor saúde e diminuição de 

doenças crónicas na população. No entanto, principalmente no desporto 

profissional de competição, os atletas são muitas vezes levados à exaustão, por 

esforço excessivo, pouco descanso, recuperação deficiente após exercício entre 

outras razões, provenientes da exigência deste ramo. Desta forma, as lesões 

desportivas (LD) tornam-se frequentes, prejudicando de várias formas o atleta e 

o respetivo clube. De modo a tentar prevenir as LD, será necessária uma 

abordagem holística, na qual todos os departamentos trabalham em conjunto com 

os atletas, bem como um melhor entendimento dos riscos que levam ao 

desenvolvimento de LD e dos mecanismos destas.  

Do ponto de vista nutricional, são vários os possíveis focos de intervenção, 

devendo dar-se prioridade à prevenção. Assim, compreender os fatores de risco 

(FR) das lesões e atuar com base nestes, bem como na otimização da performance 

desportiva, de modo a evitar os danos causados pelo exercício, será de 

importância fundamental. Na impossibilidade de prevenção, a recuperação deve 

ser feita com auxílio de uma alimentação equilibrada, de forma a evitar ganho de 

peso, perda de massa muscular (MM) e de modo a acelerar a recuperação, evitando 

excesso de inflamação e ajudando na cicatrização dos tecidos. Serão abordadas 

nesta revisão, desde a ingestão energética (IE) e ingestão proteica (IP) aos 

micronutrientes e suplementos, as estratégias nutricionais mais relevantes, com 

vista a evitar e corrigir deficiências nutricionais, para a prevenção e recuperação 

de LD.  

Palavras-chave: Nutrição; Lesão Desportiva; Prevenção; Recuperação 
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Abstract 

Sports practice is more and more recurrent nowadays, for several reasons, 

contributing in general to a better health status and reduction of chronic diseases   

in the population.   However, mainly in professional competitive sports, athletes 

are often driven to exhaustion, due to excessive effort, little rest, poor recovery 

after exercise, among other reasons, arising from the high demand of this area. 

Thus, sports injuries become frequent, harming the athlete and his club through 

multiple ways. In order to try to prevent sports injuries, a holistic approach will 

be necessary, in which all the departments work together with athletes, as well 

as a better understanding of the risks that lead to the development of injuries, 

and its mechanisms. From a nutritional point of view, there are several possible 

focuses of intervention, and priority should be given to prevention. Thus, 

understanding the risk factors of injuries and acting on them, as well as optimizing 

sports performance, to avoid the damage caused by exercise, will be of 

fundamental importance. In the absence of prevention, recovery should be done 

with the help of a balanced diet, in order to prevent weight gain, loss of muscle 

mass and to accelerate recovery, avoiding excess inflammation and helping with 

tissue healing. The most relevant nutritional strategies, to avoid and correct 

deficiencies, for the prevention and recovery of sports injuries, from energy and 

protein intake to micronutrients and supplements, will be addressed in this 

review.  

Keywords: Nutrition; Sports injuries; Prevention; Recovery 
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Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos  

AaE- Aminoácidos essenciais 
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DE- Disponibilidade Energética 
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ERO- Espécies Reativas de Oxigénio 
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FS- Fraturas de Stress 

IE- Ingestão Energética 
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IP- Ingestão Proteica 

LD- Lesões Desportivas 

LM- Lesão Muscular 
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Introdução 

A prática de desporto, seja por motivos recreativos, de competição, de 

socialização ou de melhoria ou manutenção da saúde e condição física, representa 

grandes benefícios para a saúde publica(1, 2), uma vez que a atividade física regular 

reduz o risco de inúmeras doenças (doenças cardiovasculares, cancro do cólon, 

obesidade, entre outros)(2). No entanto, a prática de desporto acarreta como 

possível consequência as LD, que podem ter um impacto negativo a nível individual 

e de equipa, prejudicando a situação financeira, a performance e a saúde a longo 

prazo do atleta(3). Como tal, as estratégias preventivas devem ser de grande 

prioridade, de forma a reduzir o seu risco de ocorrência(4). Existem diversas 

estratégias colocadas em prática para a prevenção e recuperação de LD, mas a 

nutrição parece desempenhar um papel importante nas lesões, podendo ser uma 

aliada na prevenção da LD, mas também ajudar no processo de recuperação(5), 

promovendo a síntese muscular, óssea e de colagénio,  limitando o ganho de massa 

gorda (MG) e uma melhor gestão da inflamação(6). A estratégia nutricional passa 

por garantir que as necessidades do atleta estão a ser supridas, de preferência 

recorrendo à alimentação, e, quando necessário, à suplementação, considerando 

que estas necessidades vão mudando com o tempo, e, portanto, a estratégia terá 

de acompanhar a mudança.  Nesta revisão, pretende-se identificar e descrever as 

abordagens nutricionais mais eficazes e com mais evidência científica no que diz 

respeito a diminuir o risco e melhorar a recuperação de LD, tentando contornar 

possíveis efeitos secundários provenientes da imobilização.  
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Metodologia  

A pesquisa para esta revisão foi realizada na base de dados científica Pubmed. Os 

termos de pesquisa utilizados foram injury e sports combinados com nutrition, 

recovery e/ou prevention. Numa fase mais avançada da pesquisa, utilizaram-se 

também como termos de pesquisa os nutrientes ou suplementos abordados nesta 

revisão (protein, creatine, vitamin D, etc.), combinados com os termos acima 

descritos. Foram também recolhidas referências citadas nos artigos originalmente 

selecionados. O EndNote X9 foi o software utilizado para a gestão das referências. 

A Lesão no Desporto 

As LD são fenómenos comuns experienciados por muitos atletas todos os anos(3). 

Um estudo realizado na UEFA, sugere que cada jogador sofre 2 LD durante uma 

temporada, sendo a maioria pouco graves(7). No entanto, descobertas recentes 

reportam que cerca de metade das LD podem ser consideradas graves, podendo 

levar a 3 ou mais semanas de recuperação e, portanto, ausência de treinos e 

competições(8). Além disso, sabe-se que atletas que já sofreram pelo menos uma 

LD, estão mais propensos a LD adicionais, da mesma natureza ou de local e 

natureza diferentes(9). Sintomas de doença causadores de ansiedade no atleta 

antes da competição(10), bem como aumento do stress, as alterações da resposta 

ao apetite e a diminuição da ingestão de alimentos associados a períodos de treino 

intensivo ou períodos de tapering, parecem ser FR para ocorrência de LD nos 

atletas, durante o campeonato(5). 

Entre os vários tipos de lesões, as do músculo esquelético (LM) são as mais comuns, 

representando cerca de 41% das lesões totais, sendo a coxa e perna os locais mais 

afetados(11). A lesão pode não resultar necessariamente na imobilização do 
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membro, mas exige atividade reduzida do membro lesionado, devido à sensação 

de dor(12). As LM acarretam consequências do ponto de vista do desempenho, 

havendo uma diminuição da função muscular (FM). A perda de capacidade de gerar 

a força necessária adequada à competição poderá ter impacto na adaptação ao 

treino e ser prejudicial para o resultado do evento. Além disso, se a recuperação 

não for total, haverá aumento da probabilidade da ocorrência de novas LM. Torna-

-se então necessária uma recuperação ideal do músculo quando o objetivo for o 

regresso atempado ao treino/competição(13).    

Outro tipo de LD comuns são as fraturas. As principais devem-se ao stress, a uma 

baixa disponibilidade energética (DE), a lesões em tendões e ligamentos e a 

prática de desportos de alto impacto(5). As fraturas de stress (FS) são LD causadas 

pelo uso excessivo do osso, provocado pela aplicação repetida de carga mecânica 

sobre este(14, 15). Elaborar estratégias de intervenção nutricional poderá ser útil 

para reduzir o aparecimento destas lesões, uma vez que, apesar de ainda não se 

compreender na perfeição a fisiopatologia destas lesões, sabe-se que 

insuficiências nutricionais representam um FR(16, 17).  

O traumatismo craniano (TC) é descrito como uma lesão cerebral traumática, 

induzida por forças biomecânicas, que se manifesta como deficiência, a curto 

prazo, na função neurológica(18, 19). O atleta que sofra um TC fica com risco 

aumentado para ocorrência de futuros TC, e a sua ocorrência repetida aumenta a 

probabilidade de desenvolver complicações neurológicas a longo prazo(20, 21). Após 

um TC, uma lesão secundária provocada por neuroinflamação leva a uma cascata 

de eventos metabólicos, celulares e moleculares, que provocam a morte ou 

sobrevivência de células cerebrais, plasticidade, danos nos tecidos e atrofia, 
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dependendo da gravidade do incidente. Alterar estas possíveis consequências pode 

ser útil para uma recuperação mais rápida e danos menos graves(22, 23). 

Prevenção e recuperação de lesões 

De um ponto de vista nutricional, é importante reconhecer o papel da nutrição na 

prevenção da LD e da perda de MM durante períodos de imobilização (PI), bem 

como estratégias que ajudem na recuperação(5). Para desenvolver programas de 

prevenção de LD, é prioritário identificar os preditores destas(3). Os FR que 

requerem avaliação incluem distúrbios alimentares (DA) não tratados ou 

complicações com estes relacionadas, baixo IMC, LD prévias, pressão para perder 

peso, disfunção menstrual ou libido reduzida(24, 25). É fundamental identificar estes 

FR(26), e providenciar acompanhamento nutricional profissional aos atletas, com 

foco numa boa DE e nutricional, servindo de apoio para treinos, competições e 

requisitos físicos específicos, de modo a evitar LD e consequências para a saúde a 

longo prazo(27-29). De referir também que fatores extrínsecos ao atleta podem 

aumentar o seu risco de ocorrência de LD. Por exemplo, um estudo reportou  uma 

maior incidência de LD durante a segunda parte de um jogo de rugby, 

provavelmente devido a uma diminuição do desempenho físico e um aumento da 

carga fisiológica induzidos pela fadiga(30). Também o tempo de recuperação, a 

nível metabólico e de performance física, entre jogos, apresenta uma influência 

na probabilidade de ocorrer LD no atleta, parecendo que esta aumenta quando o 

tempo de recuperação é reduzido(31). As estratégias nutricionais estão entre os 

métodos mais populares de facilitar a restauração do desempenho físico após o 

exercício(4). Para uma prevenção ideal, será necessário uma abordagem 

individualizada para avaliar os FR e pôr em prática as respetivas medidas 

preventivas, de acordo com as necessidades de cada atleta(32). 
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Após ocorrência de LD, uma das considerações primárias é garantir que não haja 

perda excessiva de MM e que seja consumida energia e proteína suficiente que 

permita a recuperação do atleta, evitando aumentos significativos de MG(5).  

A cicatrização do tecido lesionado após LD, envolve três etapas: inflamação, 

proliferação e remodelação. Esta primeira fase caracteriza-se por atividade 

reduzida ou até mesmo imobilização completa de um membro, que pode durar 

desde alguns dias a várias semanas(12, 33). Apesar de o excesso de inflamação ser 

contraproducente para a cura, a resposta inflamatória ativa processos que se 

revelam essenciais para a otimização da cura, sendo a sua redução drástica 

prejudicial à recuperação ótima(34). Numa fase posterior, é necessário considerar 

aspetos como a reabilitação e o aumento da atividade. Normalmente, esta fase 

de regresso ao treino/competição leva mais tempo do que a fase de 

imobilização(35). O desuso de um membro resulta na perda de força, MM e FM(35). 

Estudos sugerem que a MM começa a perder-se apenas após 36h de inatividade, e 

a expressão genética altera-se após 48h de repouso(36, 37). De realçar que as 

primeiras duas semanas mostram particular relevância no que diz respeito à perda 

de MM, podendo perder-se entre 150-400g, de apenas uma perna imobilizada(38). 

O desenvolvimento de resistência anabólica à IP e um declínio na taxa de síntese 

de proteína muscular (SPM) basal são os principais fatores responsáveis pela perda 

de MM na imobilização. O baixo gasto energético durante a recuperação pode 

tornar-se desafiante para se conseguir uma IE ideal, que ajude a evitar perda de 

MM, não permitindo ganhos de MG(39). Assim, o apoio nutricional parece essencial 

para reduzir o tempo de imobilização, bem como atenuar aspetos negativos, e 

ajudar no regresso à atividade(12).   



6 

Ingestão Energética 

Uma IE adequada é essencial tanto na prevenção de LD, como na sua recuperação. 

Quando inadequada, esta predispõe o atleta para a ocorrência de LD, acentuação 

da fadiga e supressão do sistema imunitário. Deve ser considerada a variabilidade 

das atividades e exigências energéticas do atleta, que dependem dele mesmo, do 

desporto em questão, da sua posição, fatores ambientais, entre outros(4). No 

desporto, manter uma DE de 45 Kcal/Kg peso corporal parece ser importante para 

manter uma boa saúde óssea e proteger contra o desenvolvimento de lesões 

ósseas, enquanto valores baixos  podem reduzir a formação óssea (30 Kcal/kg PC 

e promover a sua reabsorção (10 Kcal/Kg PC) (5, 40). Por norma, as atletas 

femininas, apresentam um maior risco relativo de sofrerem lesões ósseas do que 

os atletas masculinos(41), devido à denominada Tríade da atleta feminina: baixa 

DE (com ou sem DA) que leva a disfunção menstrual e a redução da absorção de 

cálcio e da densidade mineral óssea(42). No entanto, a influência negativa 

associada a uma nutrição inadequada pode ser visível em ambos os sexos, como é 

proposto pelo Comité Olímpico Internacional, com o termo RED-S – Relative Energy 

Deficiency in Sports. Os atletas masculinos diagnosticados com este problema 

apresentam baixa DE (com ou sem DA), hipogonadismo hipogonadotrópico e baixa 

densidade mineral óssea(43). A tríade e a RED-S, bem como a baixa DE a elas 

associadas, podem levar a uma diminuição da performance, lesões e graves 

consequências para a saúde(42, 44). A baixa DE pode ocorrer devido a doença ou DA, 

mas também intencionalmente, de forma a otimizar a composição corporal para 

competição ou para evitar o ganho de peso durante a imobilização (após LD)(27). 

O balanço proteico muscular (BPM) é definido como o equilíbrio entre a taxa de 

SPM e a DPM (degradação de proteína muscular). Quando o BPM é negativo, perde-
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se tamanho e força muscular. Durante períodos de desuso, a taxa basal de SPM 

diminui, e a DPM parece diminuir, mas em menor escala, causando assim perda 

de MM(45). Além do BPM negativo, outro fator responsável pela perda de MM é a 

resistência da SPM à estimulação anabólica(46). Estudos anteriormente realizados 

revelam que a perda de MM durante a imobilização é acelerada por uma IE 

inadequada, provavelmente pelo desafio adicional que é preservar a taxa de 

SPM(39), uma vez que este processo representa um elevado consumo energético. 

Além disso, a taxa de SPM diminuída, bem como um balanço energético negativo, 

irão prejudicar a cicatrização dos tecidos(12). É importante que os atletas não 

reduzam significativamente o balanço energético por estarem focados em não 

ganhar MG. Durante o início da recuperação, é possível que os gastos calóricos 

possam aumentar até 20% devido ao processo de cura, se a LD for severa(47). Além 

disso, os atletas lesionados podem ver as suas necessidades energéticas 

aumentadas, quer, por exemplo, pela utilização de canadianas, que requer 2 a 3 

vezes mais energia que a caminhada(48), quer pela prática de alguma forma de 

exercício nos membros não lesionados durante o período de recuperação(5). 

Devem, no entanto, ser consideradas a redução da atividade física e a diminuição 

do turnover proteico, que também resultarão num menor gasto energético(12). 

Além do mais, estudos sugerem que o consumo em excesso de lípidos diminui a 

sensibilidade à insulina e prejudica a resposta da SPM aos aminoácidos, tornando-

se relevante avaliar, não só a IE da dieta de um atleta lesionado, mas também a 

sua distribuição em macronutrientes(49). Assim, a estratégia nutricional para 

prevenção e recuperação de lesões parece incidir no alcance de uma IE e alimentar 

equilibradas.  
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Proteína 

São vários os casos em que uma elevada IP se revela benéfica para os atletas, 

como, por exemplo, em situações de treino de força, manutenção de MM durante 

défice calórico, e durante a recuperação de lesões(6). Várias entidades concluem 

que as exigências diárias de proteína para atletas variam desde 1,2 a 2,0 g/Kg 

PC/dia(50). Devem priorizar-se as fontes alimentares em primeira instância, como 

carnes magras, peixe e laticínios, que, juntamente com a proteína do soro de 

leite, são ricas em leucina(6). A proteína do soro do leite é facilmente digerida e 

absorvida, mostrando-se mais anabólica do que proteínas mais lentas, como a soja 

ou a caseína(51), o que pode ser atribuído ao seu maior teor de leucina(52). No que 

diz respeito a suplementos proteicos, tomados de forma aguda, estes não parecem 

reduzir mensuravelmente os danos musculares induzidos pelo exercício e a 

recuperação melhorada da FM, apesar de aumentarem a SPM e a sinalização 

anabólica intracelular(53). Portanto, pode concluir-se que quando a proteína na 

dieta for suficiente, a IP adicional não irá ser útil na prevenção de LM ou na 

redução da dor muscular pós-exercício(5). Tendo em vista o reparo de fibras 

musculares danificadas e a estimulação da adaptação molecular pós-exercício, 

deve ser adotada uma estratégia nutricional que promova a SPM e atenue a DPM. 

Demonstrou-se recentemente que essa estratégia passa por consumir 40 g de 

proteína, que será mais eficaz a estimular a SPM do que 20 g. Também a IP antes 

do sono se mostra eficaz, aumentando a SPM durante a recuperação noturna(4). A 

estimulação da SPM após ingestão alimentar é impulsionada pelo aumento pós-

prandial da disponibilidade de aminoácidos essenciais (AaE) no plasma(54) e pelo 

aumento da concentração de leucina em particular(55). Como tal, a magnitude e 

frequência desta estimulação vão exercer uma influência importante na 



9 

 

 

manutenção de MM, pelo que tem sido demonstrado que a IP distribuída de forma 

equivalente pelas principais refeições do dia se mostra mais eficaz para a SPM, 

em comparação com a mesma IP distribuída de forma desigual pelas mesmas 

refeições.(56) É ainda recomendado a atletas que pretendam maximizar os ganhos 

em MM e força muscular, durante programas de treino, que consumam 5 a 6 

refeições com menor dose de proteína (20g) por dia(57). Assim, pode ser lógico que 

atletas lesionados  sigam a mesma recomendação(39). A perda de MM poderá ser 

atenuada através de uma maior IP, uma vez que esta parece resultar num BPM 

positivo(58). Torna-se importante, para ajudar na cicatrização de tecidos bem 

como limitar a perda de MM, que a IP seja 1,2 a 1,5 vezes a quantidade habitual 

que o atleta consome(59), o que equivale a um consumo de 2,3 g/Kg PC durante a 

recuperação de uma LD(60). Além da proteína proveniente da dieta, também a 

suplementação em AaE durante a imobilização se revela importante para prevenir 

atrofia e perda de FM(61). O potencial desta suplementação pode dever-se, uma 

vez mais, ao aminoácido de cadeia ramificada (BCAA) denominado leucina, uma 

vez que este parece aumentar a SPM(62). Nos casos de TC, os BCAA’s parecem 

desempenhar um papel importante, com a sua suplementação a demonstrar 

benefícios cognitivos em casos de lesões cerebrais significativas(63). Assim, é 

evidente que devem ser feitos esforços para que haja uma IP adequada para 

prevenção e recuperação de LD, apesar de ser claro que esta pode aliviar mas não 

impedir a atrofia muscular por desuso(39). 

Ácidos Gordos Polinsaturados Ómega-3 

Os ácidos eicosapentaenoico (EPA) e docosaexaenoico (DHA) são componentes 

importantes das membranas celulares dos músculos e cérebro.  A suplementação 
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em ácidos gordos (AG) n-3 reduz a síntese de citocinas inflamatórias e a produção 

de espécies reativas de oxigénio (ERO) por leucócitos(64). Assim, estes AG parecem 

produzir efeitos neuro protetores, havendo evidências que sugerem que a sua 

suplementação precedendo um TC pode reduzir os marcadores biológicos de 

lesões cerebrais e apoptose celular(65). Estudos sugerem benefícios na 

suplementação de AG n-3, protegendo contra a perda de FM e inflamação, na 

sequência de danos musculares induzidos pelo exercício(66). A suplementação com 

AG n-3 é útil na redução da inflamação(67), podendo revelar-se prejudicial se esta 

não for excessiva ou prolongada, havendo indícios de cicatrização deficiente na 

sua suplementação(68). Animais suplementados com AG n-3, apresentaram danos 

estruturais reduzidos e subsequente atenuação no declínio da função cognitiva(64). 

Já em humanos, a suplementação com DHA mostrou também atenuar os danos 

medidos no TC(69). Em indivíduos jovens e de meia-idade saudáveis, a 

suplementação de 4 g de AG n-3 por dia durante 8 semanas, parece aumentar a 

SPM em resposta a hiperaminoacidemia e hiperinsulinemia(70). No entanto, este 

aumento da resposta anabólica não ocorre aquando da IP recomendada após 

exercício (30g), o que sugere que este efeito benéfico ocorre devido a uma 

sensibilização aparente nas vias de sinalização molecular que regulam a SPM.(71) 

Apesar da diminuição de perda de MM, durante imobilização, associada ao 

consumo de AG n-3, este não se mostra eficaz para hipertrofia muscular. Além 

disso, ainda não está estipulada a dose adequada para o ser humano(12). 

Creatina 

A creatina é um aminoácido naturalmente sintetizado pelo fígado, rins e pâncreas, 

e pode ser obtido a partir de alimentos ricos em proteína como carne e peixe(72). 

Esta é fosforilada, transformando-se em fosfocreatina, mais energética, usada 
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como fonte de energia e armazenada em áreas metabolicamente ativas, como 

músculo esquelético, coração e cérebro(63). A creatina mono-hidratada é um dos 

suplementos mais utilizados quando a necessidade é suportar ganhos de força de 

MM, tratando-se da forma mais eficaz para a absorção deste aminoácido.(73) Vários 

trabalhos demonstram evidências de melhoria do desempenho físico com 

suplementação de creatina,  mas também um papel desta na prevenção e/ou 

redução da gravidade da lesão, potenciando a recuperação de LD(74). Um estudo 

de 2003 relata que a incidência de cãibras musculares, insolação/desidratação, e 

lesões totais é menor nos utilizadores de creatina do que em atletas sem 

suplementação(75). Este suplemento pode ainda melhorar a recuperação pós-

exercício, a termorregulação e a neuroprotecção da medula espinhal(74). Sabe-se 

que, após ocorrência de um TC, os níveis de creatina no cérebro diminuem. Um 

estudo demonstrou que crianças suplementadas com creatina após sofrerem TC 

moderado a grave, melhoraram significativamente diversos parâmetros como 

cognição, comunicação, redução de dores de cabeça, tonturas e fadiga, sendo a 

recuperação mais rápida(76). Durante PI, a creatina muscular diminui até 24%, bem 

como a MM e FM(77). Parece ser vantajosa a suplementação com creatina durante 

PI e recuperação de LD, de forma a manter ou aumentar a creatina muscular(78). 

Um estudo concluiu que a creatina atenua a perda de MM e força muscular do 

braço durante a sua imobilização(79) e ajuda no aumento da hipertrofia e força 

muscular durante a fase de reabilitação (10 semanas) após imobilização da perna 

(2 semanas), com suplementação de 20 g durante os primeiros 5 dias, e 

posteriormente, 5 g/dia(73). Estas descobertas sugerem que a creatina diminui a 

atrofia muscular e efeitos prejudiciais da imobilização no músculo, promovendo 
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ganhos de força durante a reabilitação(74). Assim, a creatina mono-hidratada 

poderá ser recomendada para a recuperação muscular após treinos intensos, 

recuperação de LD que resultem em PI, processamento cognitivo e melhoria da 

recuperação de TC(78), apesar de serem necessários mais estudos para perceber o 

seu impacto na atrofia muscular(12).  

Vitamina C 

A vitamina C é um antioxidante capaz de neutralizar ERO, atenuando o stress 

oxidativo que ocorre na inflamação, responsável por apoptose celular durante a 

fase inflamatória(80). Vários estudos sugerem que a vitamina C estimula a síntese 

de colagénio e melhora a cicatrização de tecido mole(81, 82), uma vez que funciona 

como co-fator de enzimas que catalisam a hidroxilação de lisina e prolina, 

promovendo a formação de colagénio(82). A maioria dos ensaios clínicos refere 

benefícios na diminuição do stress oxidativo, em comparação com os controlos, 

mas ainda não há um consenso. Deste modo, poderá ser recomendada a dose 

menos elevada – 60 mg/dia – de vitamina C para tratamento de lesões músculo-

esqueléticas(80). Apesar de esta vitamina ter vindo a ser estudada pela sua 

contribuição na recuperação de LD, os dados são ainda limitados(80). 

Vitamina D 

A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, importante na regulação de vias 

metabólicas da saúde óssea, inflamação e FM(83). Sendo esta vitamina necessária 

na regulação destas vias, a sua insuficiência parece estar associada a um risco 

acrescido de fraturas(84), regeneração muscular após exercício prejudicada(85) e 

um aumento do risco de LD e inflamação(32). Muitos atletas apresentam deficiência 

desta vitamina devido a uma baixa exposição solar(85). Atletas com histórico de FS, 
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sinais de treino excessivo, dor ou fraqueza muscular e um estilo de vida que 

envolva baixa exposição a radiações ultravioleta-B devem fazer análises para 

confirmar o défice desta vitamina(6). A vitamina D deve estar num nível suficiente 

para que a FM seja ótima, uma vez que as fibras musculares tipo II são sensíveis à 

deficiência desta. Estas fibras são extremamente importantes nas atividades 

“explosivas” necessárias na performance atlética máxima e para evitar quedas(86). 

Estudos afirmam que idosos suplementados com vitamina D apresentam melhoria 

da performance física(87). Também em pacientes com TC grave, a combinação de 

progesterona com vitamina D apresenta uma melhor taxa de recuperação(88) e 

maior eficácia na redução da neuroinflamação(89). Existe evidência de que níveis 

adequados de vitamina D estão relacionados com uma melhor prevenção e 

recuperação de lesões(90). Em indivíduos saudáveis, a vitamina D parece 

positivamente correlacionada com a densidade mineral óssea(91). No entanto, 

alguns estudos não demonstram associações entre a suplementação em vitamina 

D e a prevenção de LD(92). Apesar disso, o desenvolvimento de FS tem sido 

associado a deficiências de cálcio e vitamina D(17), mas o aumento da ingestão de 

vitamina D (800 UI/dia) e cálcio (2000 mg/dia) parecem diminuir o risco de 

desenvolver FS(93). Assim, será seguro referir que a suplementação deve ser feita, 

como forma de prevenção ou recuperação, em atletas que apresentem sinais ou 

mesmo diagnóstico de défice de vitamina D. 

Gelatina 

A gelatina ou colagénio hidrolisado é uma fonte de aminoácidos encontrados no 

colagénio, ambos derivados deste e contendo glicina, prolina, hidroxilisina e 

hidroxiprolina. O papel da gelatina na síntese de colagénio foi testado, sendo 
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revelado que indivíduos que consumiram 15 g de gelatina combinada com vitamina 

C, apresentaram o dobro da síntese de colagénio em comparação com o grupo 

controlo(94). Outro estudo revela que o consumo de 10g de colagénio hidrolisado 

em atletas diminuiu a dor no joelho na marcha e em pé(95). Isto poderá ser 

explicado pelo facto de o consumo da mesma quantidade de colagénio hidrolisado 

aumentar a síntese de colagénio da cartilagem(96). Estes dados sugerem que a 

gelatina ou o colagénio hidrolisado podem, aumentando a síntese de colagénio, 

diminuir a taxa de lesões no atletas ou potenciar uma recuperação mais rápida.(5) 

Sendo os efeitos adversos da gelatina ou do colagénio hidrolisado baixos ou nulos, 

vale a pena usá-los, uma vez que são suplementos baratos, com aparentes 

vantagens na saúde do tecido conjuntivo(78). 

Outros Suplementos 

Existem alguns suplementos que começam a ganhar popularidade no ramo das LD, 

nomeadamente a glucosamina(97), a condroitina(98) e o HMB(78). Estes parecem ter 

algum papel protetor ou de auxílio na recuperação de LD. No entanto, são ainda 

pouco estudados, sendo necessária mais pesquisa para uma conclusão sólida em 

relação à sua eficácia. 

Análise Crítica 

As LD são uma consequência frequente e inevitável, inerente à prática de desporto 

e exercício físico, provocando um impacto negativo a nível financeiro e de 

performance.  Muitas são as causas que podem aumentar o risco de ocorrência das 

LD e que podem prejudicar também a recuperação e atrasar o regresso a treinos 

e competições. Juntamente com outros fatores, a nutrição pode desempenhar um 

papel fundamental na prevenção, bem como na recuperação de LD, sendo 
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importante, numa primeira fase, identificar, evitar e, se necessário, corrigir os 

possíveis FR associados à sua ocorrência, através de uma alimentação equilibrada 

e ajustada às necessidades. Posteriormente, o foco deve incidir diretamente nos 

diferentes estádios de recuperação, quer através da alimentação, quer, se 

necessário, com o auxílio de suplementação. Assim, apesar de alguma evidência 

já conhecida de possíveis intervenções nutricionais, algumas delas exploradas 

nesta revisão, como uma IE e IP adequadas e ingestão de alguns suplementos e 

micronutrientes, há um vasto leque de potenciais estratégias que, devido à falta 

de evidência ou estudos, ainda não são colocadas em prática. É urgente que se 

façam mais estudos, de forma a que seja possível ao nutricionista fazer as 

melhores recomendações e tirar o máximo proveito da nutrição na prevenção e 

recuperação de LD.  

Conclusões 

Sendo impossível evitar a ocorrência de lesões no mundo do desporto, parece 

óbvio que o interesse geral será diminuir ao máximo a sua ocorrência e melhorar 

a recuperação destas. Sempre que possível, a primeira abordagem deverá ser a de 

uma dieta equilibrada, que garanta a IE e de macro e micronutrientes necessários, 

de forma a evitar défices. A realização de rastreios frequentes e atenção aos sinais 

de défices são importantes por parte do nutricionista e da equipa médica, de 

forma a que estes se possam corrigir a tempo de evitar LD ou de forma a melhorar 

a recuperação das mesmas.  
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