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Resumo

RESUMO

A presente investigação teórica pretendeu aprofundar e estruturar os
saberes sobre as principais áreas de conhecimento que o nutricionista desportivo
deve dominar para poder intervir, com sucesso, junto dos seus atletas/equipas:
- Avaliação nutricional do atleta (composição corporal, dietética e bioquímica);
- Determinação das necessidades energéticas;
- Nutrição aplicada ao treino e à competição (antes, durante e após) comuns às
diferentes modalidades desportivas;
- Características nutricionais em função do tipo de modalidade desportiva;
- Aspectos particulares da nutrição (grupos populacionais especiais e
suplementação/substâncias ergogénicas).
Para todas estas áreas de conhecimento foi feita uma revisão bibliográfica
da qual resultaram várias conclusões: os métodos da bioimpedância eléctrica e os
antropométricos são os mais utilizados para a análise e estudo da composição
corporal dos atletas; o diário alimentar como método mais exacto, enquanto que o
registo das últimas 24 horas como o mais utilizado para avaliarem o consumo de
alimentos; a importância que desempenham os indicadores bioquímicos como
auxiliares da avaliação do estado nutricional; a determinação das necessidades
energéticas através das equações, designadamente, de Harris & Benedict, da OMS
e de Ainsworth; a nutrição desportiva exerce um papel fundamental no
desempenho do atleta e deve ser enquadrada e distribuída em dieta de treino e de
competição (antes, durante e após); as necessidades nutricionais do atleta
dependem da modalidade desportiva praticada e, sobretudo, das suas
características metabólico-energéticas; os adolescentes, as mulheres e os idosos
desportistas necessitam de particular atenção na prescrição nutricional; a
suplementação é uma área de grande complexidade e deve ser encarada com
muita seriedade e enorme rigor.

Palavras chave: Atletas; Avaliação Nutricional; Necessidades Energéticas;
Treino; Competição; Características Nutricionais; Desportos; Suplementação
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Abstract

ABSTRACT
The objective of the theoretical investigation you’re now reading was to study
and categorize the different takes on the major knowledge areas the sports
nutritionist must master in order to a successful intervention with his
athletes/teams:
- Nutritional evaluation of said athlete (bodily structure, dietetics and
biochemistry);
- Determining the nutritional needs;
- Nutrition applied to practice and competition activity (before, during and after
these activities) which are common to the variety of sports;
- Nutritional features according to the sport modes;
-

Particular

nutrition

characteristics

(special

population

groups

and

supplementation/ergogenic substances).
For all these knowledge areas a bibliographical revision has been made,
after which we came into several conclusions: electric bioimpedance and
anthropometric methods are the most commonly used for the athlete’s body
structure study and analysis; diet journals the more exact method to evaluate food
consumption, though 24-hour registry being the one that’s more often being
chosen; the importance of biochemical indicators as tools of evaluating the current
nutritional status; determining energetic needs through equations, namely those by
OMS and Ainsworth’s Harries & Benedict; nutrition in sports plays a key role in
what regards the athlete’s performance and, therefore, must be framed and
distributed in the form of practice and competition specific diets (before, during
and after them); the particular nutritional needs of an athlete depend on the sport
they practice and, most of all, on their metabolic-energetic features; teenager,
women and elderly athletes must pay particular attention to their nutritional
prescription; supplementation is an area of enormous complexity and should be
taken on serious and thoroughly.

Keywords: Athletes; Nutritional Evaluation; Energetic Needs; Practice,
Competition; Nutritional Characteristics/Features; Sports.
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2.- INTRODUÇÃO

2.1- Definição do problema

"Minha dieta é horrível. Sou muito boa em praticar atividades físicas,
mas muito ruim em comer de forma correta."
"Estou treinando muito, mas não estou alcançando os resultados que
desejo. Algo deve estar errado na minha dieta."
"Sinto-me confuso em relação ao que comer. O que é uma dieta
balanceada?"
Esses são apenas alguns dos questionamentos e preocupações que
tanto praticantes ocasionais de atividades físicas quanto atletas
competidores dividem comigo quando os estou orientando a vencer
com uma boa nutrição. Mais do que nunca, eles se sentem confusos
sobre o que e quando comer, como alimentar-se antes, durante e após
o exercício e como encontrar seu caminho pela selva da engenharia
de alimentos desportivos e escolher a melhor dieta para ajudá-los a
perder gordura e desenvolver músculos.
Não tenho dúvida de que comer os alimentos certos nas horas certas
melhora significativamente o desempenho e o peso - assim como a
saúde e o bem-estar no futuro.

Fonte: Clark, N. (2009). Texto integral retirado do prefácio do livro
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Já na antiga Grécia se reconhecia que os atletas, nas mais variadas
competições, necessitavam de maior quantidade de energia para obterem bons
resultados. Os atletas envolvidos em actividades físicas pesadas necessitam de
mais alimento que as pessoas mais sedentárias e menos activas. O dispêndio de
energia de um homem ou mulher adulto sedentário é de aproximadamente 1.800 a
2.800 kcal/dia. Já um atleta, em resultado do treino ou da competição, aumentará
o seu dispêndio diário de energia em 500 a 1.000 kcal/hora, dependendo da
condição física, da intensidade e do tipo de modalidade desportiva (Brouns,
2005).
No entanto, foi nos últimos vinte anos que a nutrição desportiva assumiu
uma particular relevância no mundo do desporto. As pesquisas sobre o papel da
nutrição no exercício e no desporto têm crescido substancialmente ao longo destes
anos. A investigação tem demonstrado claramente os efeitos benéficos da nutrição
na performance. Actualmente, não subsistem dúvidas que aquilo que o atleta
come e bebe pode afectar a sua saúde, o seu peso, a sua composição corporal, a
disponibilidade de substratos energéticos durante o exercício, a sua capacidade de
recuperação após o exercício e, consequentemente, a sua prestação desportiva. Os
atletas que pretendam optimizar o seu rendimento desportivo necessitam de seguir
uma alimentação racional e equilibrada, de manter os níveis de hidratação
adequados, de utilizar criteriosamente os suplementos e as substâncias
ergogénicas (Marques & Roig, 2006).
Em suma, a nutrição exerce um papel fundamental no desempenho quer no
treino, quer na competição. Inclusive, nos atletas de elite, a nutrição desportiva
tem um papel vital na superação dos limites, podendo ser o ingrediente extra para
o sucesso (Carvalho & Hirschbruch, 2008).
Dito de outra forma, as práticas nutricionais correctas podem fazer a
diferença entre vencer ou perder, obter o melhor resultado pessoal ou
simplesmente terminar a prova (Burke & Maughan, 2002).
Apesar de tudo, a alimentação do atleta não difere muito da de qualquer
outra pessoa. A maior diferença está na adaptação da ingestão calórica (aumento
do consumo de alimentos), em conformidade com o nível de dispêndio diário de
energia, para atender às necessidades energéticas. Essa maior ingestão de
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alimentos deve ser bem equilibrada em relação aos macronutrientes (hidratos de
carbono, gorduras e proteínas) e aos micronutrientes (vitaminas, minerais e
oligoelementos) (Brouns, 2005).
Deste modo, o papel da dietética é o de adaptar o melhor possível, em
quantidade e qualidade, a dieta do atleta ao desporto realizado e às condições
concretas de tempo e local nas quais se desenvolve a prática desportiva (Roth,
2000).
Uma boa nutrição é uma parte essencial de todos os programas de treino
e/ou competição. O quê, quanto e quando se come e bebe faz uma grande
diferença no desempenho desportivo. Uma dieta saudável pode aumentar a
energia e a resistência, reduzir a fadiga, maximizar a força, ajudar ao
desenvolvimento dos músculos, acelerar a recuperação e melhorar a composição
corporal (Bean, 2009).
A tarefa de prescrição nutricional ao atleta compete ao Nutricionista,
depois de uma avaliação rigorosa do atleta (composição corporal, avaliação
dietética e bioquímica), tudo em íntima colaboração com a restante equipa
(médicos, treinadores e outros técnicos).
Nos países mais desenvolvidos, onde a prática desportiva é generalizada e
o nível competitivo é grande, a maior parte das equipas profissionais e os atletas
de elite contratam os serviços de Dietistas ou de Nutricionistas especializados em
nutrição desportiva para avaliá-los e orientá-los sobre alimentação e, assim, leválos a um melhor desempenho desportivo (Burke & Maughan, 2002).
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2.2- Motivos do estudo

Em Portugal a nutrição desportiva é uma área de conhecimento
praticamente inexistente. A bibliografia que existe sobre este tema, em português,
é muito generalista e escassa. Por outro lado, os Clubes e os atletas que usufruem
de acompanhamento dietético, por parte do Nutricionista, são muito poucos. Esta
situação está limitada a meia dúzia de clubes grandes e a outros tantos atletas de
elite e, geralmente, o aconselhamento nutricional é feito pelo médico.
No entanto, e apesar da nutrição desportiva ainda ser muito pouco
considerada, neste país, no contexto do mundo do desporto, começa-se a dar os
primeiros passos, embora tímidos, quer em relação à investigação, quer em
relação à elaboração de artigos e de um ou outro livro sobre este tema.
Assim, nesta perspectiva, os principais motivos que levaram ao
desenvolvimento deste trabalho foram os seguintes:
Em primeiro lugar, elaborar um documento, com base numa revisão bibliográfica,
sobre as principais áreas de conhecimento que o nutricionista desportivo deve
dominar para poder intervir, com sucesso, junto dos seus atletas/equipas.
Em segundo lugar, justificar e impulsionar o papel que o Nutricionista
(desportivo) e, por sua vez, a nutrição desportiva desempenham no rendimento
dos atletas e das equipas.
Dito de outro modo, esta investigação teórica, para além do
enriquecimento pessoal que trará, inexoravelmente, ao seu autor, pretende dar,
humildemente, um pequeno contributo para o desenvolvimento desta área da
nutrição (desportiva) em Portugal.
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3.- OBJECTIVOS DO ESTUDO

3.1- O objectivo geral

O objectivo geral deste trabalho é o seguinte:

Aprofundar e estruturar os saberes sobre as principais áreas de
conhecimento que o nutricionista desportivo deve dominar para poder intervir,
com sucesso, junto dos seus atletas/equipas.

3.2- Objectivos específicos

Decorrente do Objectivo geral, os objectivos específicos vão no sentido de
aprofundar e estruturar os conhecimentos em cada uma dessas áreas:

- Avaliação Nutricional do atleta (composição corporal, dietética e bioquímica);
- Determinação das necessidades energéticas;
- Nutrição aplicada ao treino e à competição (antes, durante e após) comuns às
diferentes modalidades desportivas;
- Características nutricionais em função do tipo de modalidades desportivas;
-

Aspectos

particulares

da

nutrição

(grupos

populacionais

especiais,

suplementação/substâncias ergogénicas).
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4.- CONTEÚDOS

4.1- Avaliação Nutricional do Atleta

A avaliação nutricional do atleta engloba três grandes domínios:

4.1.1- Avaliação composição corporal

São diversos os métodos para a avaliação da composição corporal.
Existem

métodos

de

avaliação

directa

e

muito

rigorosos

como

a

hidrodensitometria, a tomografia axial computorizada, a ressonância magnética
nuclear e métodos de avaliação indirecta menos rigorosos, como a bioimpedância
eléctrica, a interacção por raios infravermelhos ou os métodos antropométricos
(Horta, 2006).
Os primeiros, por serem mais fidedignos, são, por isso, muito dispendiosos
e de pouca aplicabilidade prática sendo utilizados essencialmente em
investigação, na validação dos métodos indirectos. Os segundos, sendo métodos
menos rigorosos, são naturalmente menos dispendiosos e de maior aplicabilidade
prática. No entanto, os resultados obtidos com a sua aplicação, apresentam erros
muito pouco significativos, se forem cumpridos, com rigor, os protocolos
definidos à partida.
Os dois métodos mais utilizados para a análise e estudo da composição
corporal dos atletas são os métodos da bioimpedância eléctrica e os
antropométricos (Horta, 2006).
A bioimpedância eléctrica estuda a resistência que a água dos tecidos
orgânicos e os seus electrólitos, oferece à passagem de uma corrente eléctrica,
estimando dessa forma a densidade corporal, a água corporal e a massa gorda. É
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um método prático e que se realiza em poucos minutos com aplicação de dois
eléctrodos no membro superior e outros dois no membro inferior.
No entanto, este método tem alguns inconvenientes para ser utilizado na
prática clínica em atletas, dos quais se destacam (Alves, Biesek & Guerra, 2005):
- Não poder tomar medicamentos diuréticos nos 7 dias que antecedem o teste;
- Não poder ingerir bebidas alcoólicas nas 48 horas anteriores ao teste;
- Não poder realizar actividades físicas extenuantes nas 24 horas anteriores ao
teste;
- Manter-se em jejum de sólidos e de líquidos pelo menos 4 horas antes do teste;
- Urinar pelo menos 30 minutos antes do teste;
- Permanecer pelo menos de 5 a 10 minutos deitado, em decúbito dorsal, em total
repouso, antes da execução do teste.
A antropometria estuda a composição corporal através da aplicação de
equações que levam em linha de conta as várias medidas corporais - perímetros,
diâmetros, pregas cutâneas, entre outros. Os métodos antropométricos são
práticos, exigem pouca tecnologia, são de fácil execução após treino adequado do
examinador, permitindo uma análise rápida, barata e frequente da composição
corporal dos atletas. No entanto, para que os resultados sejam rigorosos os
avaliadores deverão ter uma grande experiência e treino na execução das
medições,

respeitando

as

metodologias

e

os

protocolos

devidamente

estandardizados. Para além disso, as equações utilizadas deverão ser o mais
possível específicas em relação à população estudada, em termos de sexo, de
idade, de raça e dos tipos e dos níveis de actividade física (Horta, 2006).
Em função das variáveis atrás referidas, existem diversas equações de
predição antropométricas, que utilizam apenas as pregas adiposas, para o cálculo
da densidade corporal (Fragoso & Vieira, 2000). O quadro 4.1 que se segue
apresenta quatro equações a título de exemplo. No anexo 7.1 junta-se um
conjunto alargado dessas equações.
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Quadro 4.1- Equações de predição da densidade corporal
Método

Etnia/Sexo/Idade

Pregas

Não especificada

adiposas

Masculino

Equação

Referência

DC = 1.1765 - 0.0744(log10 somat. PA)
Somatório PA (mm)=(tricipital, bicipital,
subescapular, suprailíaca)

Durnin &
Womersley
(1974)

DC = 1.1567 - 0.0717(logl0 somat. PA)
Somatório PA (mm)=(tricipital, bicipital,
subescapular, suprailíaca)

Dumin &
Womersley
(1974)

DC = 1.1120 - 0.000434997(somat. PA) +
0.00000055(somat. PA)2 -0.00028826(id.)
Somatório PA (mm)=(peitoral, abdominal,
crural, tricipital, subescapular, suprailíaca,
midaxilar)
DC = 1.0994921 - 0.0009929(somat. PA) +
0.0000023(somat. PA)2 - 0.0001392(idade)
Somatório PA (mm)=(tricipital, crural,
suprailíaca)

Jackson &
Pollock
(1978)

17-72 anos
Pregas

Não especificada

adiposas

Feminino
16-68 anos

Pregas

Branca

adiposas

Masculino
18-61 anos

Pregas

Branca

adiposas

Feminino
18-55 anos

Jackson,
Pollock &
Ward (1980)

Fonte: Fragoso & Vieira, 2000:114

O estudo antropométrico de um atleta pode admitir uma grande
variabilidade na quantidade de dados recolhidos dependendo do objectivo da
investigação, ou seja, das variáveis que queremos avaliar.
A metodologia de investigação antropométrica que a seguir se descreve, a
título de exemplo, para materializar na prática, os fundamentos teóricos, tem dois
objectivos:

- Estudar a Estatura, o Peso, o Índice de Massa Corporal (IMC), a percentagem de
massa gorda (% MG) e a percentagem de massa magra (% MM);
- Possibilitar a comparação dos resultados obtidos com as tabelas já existentes
(muito poucas!), em Portugal, referentes a atletas praticantes de diversas
modalidades desportivas.
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Proposta metodológica a utilizar na avaliação da composição corporal de
um atleta (Horta, 1995):

1.- Serão recolhidos de cada atleta os seguintes dados antropométricos:
1.1- Peso corporal (kg);
1.2- Estatura (cm) (A);
1.3- Pregas adiposas bicipital, tricipital, subescapular e supra-íliaca (mm);
1.4- Perímetro braquial (cm);
1.5- Diâmetro Bicôndilo-umeral (DBCH) (mm);
1.6- Diâmetro do pulso (DPLS) (mm);
1.7- Diâmetro Bicôndilo-femural (DBCF) (mm);
1.8- Diâmetro do tornozelo (DTRNZL) (mm).
2.- Para avaliar o IMC, usar o Índice de Quetelet que é o quociente do peso, em
kilogramas, com a estatura, em metros ao quadrado: IMC=peso(kg)/estatura (m2);
3.- Para avaliar a % de massa gorda:
3.1- Calcular primeiro a densidade corporal através da fórmula de Durnin e
Womersley: DC=C-Mxlog (somatório das pregas adiposas). Os valores de C e M
variam consoante a idade e o sexo (consultar fórmulas no anexo 7.1);
3.2- Determinar a percentagem de massa gorda corporal com base na fórmula de
Siri: %MG= (4.95/DC-4,5)100
4.- Para avaliar a % de massa muscular:
4.1a- Calcular primeiro a massa muscular através da fórmula de Heymsfield: área
muscular do braço (*AMB)= PB-(3,14xPCT)2
4x3,14
em que:
PB = Perímetro braquial (cm)
PCT = Prega adiposa tricipital (cm)
* AMB corrigida (AMBC) = AMB - 10,0
* Massa muscular (kg) = A x 0,0264 + (0,0029 x AMBC)
em que:

A = Estatura (cm)
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4.1b- Ou calcular a massa muscular através da fórmula de Martin que segundo
Horta (2005) é mais rigorosa: MM (kg) = [(DBCH + DPLS + DBCF +
DTRNZL)/4]2 x A x 0.92 x 0.001
4.2- Para determinar a massa muscular em percentagem do peso corporal, utilizar
a seguinte fórmula: %MM= Massa muscular (kg) x 100
Peso corporal (kg)

Naturalmente que, hoje em dia, já existem diversos programas
informáticos que fazem todos estes cálculos, bastando para tal a introdução dos
dados. É preciso, no entanto, e antecipadamente, ter a certeza que o software que
estamos a utilizar tem as fórmulas certas, ou seja, se são adequadas às
características dos atletas que estão a ser alvo de estudo.
Depois dos cálculos feitos, ficamos com a avaliação da composição
corporal dos atletas. Estes dados só por si, isoladamente, têm pouca validade. É
preciso compará-los com tabelas já existentes para serem aferidos.
A composição corporal dos atletas é muito particular e depende de
múltiplos factores: sexo, idade, modalidade praticada, posição no campo ou
especialidade dentro da modalidade, nível de prestação desportiva, factores
étnicos, entre outros.
Em Portugal são raras as tabelas existentes que se reportam a atletas. Horta
(2005) construiu tabelas (quadros 4.3 e 4.4) com valores de referência dados
pelas médias e respectivos desvios padrão, assim como pelos percentis, para os
parâmetros de Estatura, peso, IMC, % de MG e % de MM consoante a
modalidade praticada e a posição no campo ou especialidade exercida.
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Quadro 4.2- Médias e desvios padrão de parâmetros antropométricos
(estatura, peso, IMC, %MG e %MM) de várias modalidades desportivas
Modalidade

n

Idade

Estatura
(cm)

Peso
(kg)

IMC

MG
(%)

MM
(%)

25.5(2.1)

13.2(3.7)

39.6(7.0)

Andebol

16

22.8(3.6)

183.7(5.8) 85.9(6.6)

Atletismo

122

23.0(4.8)

175.4(5.9) 66.1(10.5) 21.4(2.5)

8.1(2.5)

38.2(6.1)

Basquetebol

28

25.9(4.3)

187.8(7.3) 84.0(10.1) 23.7(1.6)

11.7(3.1)

39.8(4.7)

Ciclismo

13

25.0(3.4)

171.8(5.4) 68.4(5.3)

23.2(1.2)

8.9(2.7)

38.5(2.6)

Hóq. em Patins 25

22.4(4.6)

175.2(5.2) 71.8(6.4)

23.4(1.9)

11.5(2.3)

39.1(3.9)

Futebol

119

24.5(4.3)

177.3(5.4) 74.5(6.4)

23.7(1.4)

10.4(2.3)

39.1(4.1)

Remo

22

20.6(3.3)

180.8(4.9) 79.3(10.2) 24.2(2.4)

11.0(3.5)

40.3(3.3.)

Voleibol

14

25.5(4.6)

189.7(7.3) 86.5(9.5)

11.2(2.1)

40.1(3.1)

24.0(1.6)

Fonte: Horta, 1995:87

Quadro 4.3- Valores de percentil 50 de parâmetros antropométricos
(estatura, peso, IMC, %MG e %MM) de várias modalidades desportivas

Modalidades

n

Estatura

Peso

IMC

M.
Gorda

M.
Muscular

Andebol

16

183.6

87.0

25.1

13.1

40.7

Fundista (Atlel.)

51

172.0

59.5

20.1

6.5

34.0

M. Fundistas (Atlet.)

14

174.1

59.8

19.8

7.2

32.8

Velocistas (Atlel.)

25

175.0

68.9

22.5

8.1

39.7

Saltadores (Atlet.)

21

177.0

72.2

22.8

9.8

40.9

Lançadores (AtIet.)

11

179.0

83.5

26.2

12.8

44.1

Basquetebol

28

189.5

85.0

23.7

11.2

41.1

Ciclismo

13

170.0

69.0

22.8

9.1

38.5

Hóquei em Patins

25

176.0

73.0

23.6

11.2

38.9

Guarda-redes (Fut.)

13

179.0

80.5

24.5

11.7

43.5

Defesas centrais (Fut.) 26

180.3

no

23.5

9.9

40.0

Defesas laterais (Fut.) 21

172.0

70.0

23.4

10.4

36.0

Médios (Fut.)

33

176.0

72.0

23.3

10.1

38.3

Avançados (Fut.)

26

177.3

72.0

23.7

10.2

37.8

Ligeiros (Remo)

16

179.0

74.5

23.4

9.9

40.3

Pesados (Remo)

6

187.0

85.8

24.9

12.0

39.2

Voleibol

14

190.0

85.8

23.8

10.6

39.4

Fonte: Horta, 1995:107
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A consulta destas tabelas é muito importante na avaliação da composição
corporal ideal dos atletas portugueses, não só através da comparação dos valores
de composição corporal do atleta com os da tabela mas também na determinação
dos objectivos a atingir para obtemos a composição corporal ideal de um atleta.
As tabelas de percentis são de grande utilidade, uma vez que permitem
situar um determinado atleta ou grupo de atletas em relação ao grupo que permitiu
a elaboração dessa tabela, nos diversos parâmetros antropométricos (anexo 7.2).
Todos estes dados são muito importantes para todos aqueles que trabalham
na área da nutrição e no controlo da composição corporal dos atletas.
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4.1.2- Avaliação dietética

A avaliação dietética é muito importante para conhecer os hábitos
alimentares, o nível de conhecimento em relação à alimentação correcta, as
insuficiências e os excessos de ingestão de nutrientes de um atleta ou de um grupo
de atletas em relação a uma determinada modalidade desportiva. Além disso, com
esta técnica podemos avaliar o uso de suplementos alimentares e o consumo de
nutrientes em fases específicas do treino ou competição, como os hábitos
dietéticos do atleta antes, durante e após a actividade física, aspecto de essencial
importância para um bom resultado durante as competições, bem como para a
recuperação desse(s) desportista(s) (Alves, Biesek, & Guerra, 2005).
O estudo do consumo alimentar fornece informação quantitativa e
qualitativa sobre a ingestão alimentar, quer a nível individual, quer a nível
colectivo de uma dada população, que posteriormente será convertida em energia
e em nutrientes, através do uso de tabelas de composição de alimentos. Os vários
métodos utilizados para avaliar o consumo de alimentos, a nível individual podem
classificar-se em dois grandes grupos. No primeiro grupo inserem-se os métodos
prospectivos que recolhem informação sobre a ingestão actual de alimentos no
momento do seu consumo e no segundo grupo há uma série de métodos
retrospectivos que recolhem dados relativos à ingestão realizada num passado
próximo, recente ou bem remoto (Silva, 2007).
Ainda segundo a mesma autora, no primeiro grupo inserem-se o diário
alimentar, o método de dupla pesagem, o registo alimentar por estimação do peso,
o método de observação e pesagem e o registo combinado com análise química
directa. No segundo grupo incluem-se o registo de 24 horas, a história alimentar e
o questionário de frequência alimentar.
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As vantagens e desvantagens da utilização de cada um destes métodos, são
inúmeras e, por isso, estão desenvolvidas nos anexos 7.3 deste trabalho. No
entanto, segue-se uma pequena reflexão sobre os métodos mais usados no dia-adia.
Os métodos prospectivos são bem mais confiáveis e precisos para estimar
a ingestão média individual uma vez que reduzem a variabilidade individual
atribuída às variações diárias da dieta, e são muito menos afectados por
esquecimentos que os retrospectivos. A pesagem directa é o método mais preciso
para estimar a ingestão habitual de alimentos e/ou nutrientes de indivíduos,
apresentando maior exactidão e fidelidade em relação a outros métodos, uma vez
que regista as porções e o peso de cada alimento e bebidas ingeridas. Por isso, é
considerada o padrão-ouro para a avaliação dietética. Não é por acaso que o diário
alimentar (com ou sem pesagem) é o instrumento mais adoptado para estudo
dietéticos entre atletas (Alves, Biesek & Guerra, 2005).
Bartina & Rodrigo citados por Silva (2007) também defendem que o diário
alimentar é o método mais exacto de avaliação da ingestão alimentar, contudo
requer um grande esforço, dedicação e vontade por parte da pessoa avaliada.
Junta-se no anexo 7.4 um exemplo de um registo diário alimentar.
Em relação aos métodos retrospectivos, destaca-se o registo das últimas 24
horas que segundo Marjem & Barba, citado por Silva (2007) é o método de
avaliação da ingestão alimentar mais utilizado em todo o mundo. É barato e de
rápida aplicação e é bem aceite pelos indivíduos. No entanto, requer memória de
curto prazo para fornecer informações detalhadas sobre as comidas ingeridas.
No anexo 7.5 pode-se consultar um exemplo de um inquérito alimentar
utilizado por Horta (2006) para estudar os hábitos alimentares da Comitiva
Portuguesa aos Jogos Olímpicos de Seul em 1988. Este protocolo é constituído
por duas partes. Na primeira avalia-se qualitativamente os hábitos alimentares dos
atletas através de questões de resposta múltipla, respondidas autonomamente. Na
segunda avalia-se a qualidade e a quantidade de alimentos ingeridos pelo atleta
em cada refeição de um dia. O preenchimento desta segunda parte é feita por um
técnico de nutrição credenciado.
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Perante a necessidade de avaliar o consumo dietético do(s) seu(s) atletas, o
Nutricionista tem que decidir, de entre todos os métodos, qual é o mais adequado.
É fundamental que ao escolher o método de avaliação dietética para um dado
público-alvo tenha-se em consideração, designadamente, o que se pretende medir
e se definam estratégias para minimizar os erros que todos os instrumentos
patenteiam na sua aplicação, em particular, os erros causados por sob ou
superestimação na ingestão durante o período pesquisado que parecem ser comuns
na população de atletas.
Segundo Gibson e Pennington, citado por Alves (2005) a decisão sobre
qual é o melhor método de avaliação do consumo alimentar, a usar, deve levar em
consideração os seguintes aspectos:
- A proposta do estudo e a disponibilidade de recursos;
- O tamanho da amostra (número de entrevistados);
- A necessidade de dados individuais ou de um grupo;
- As características da população (idade, motivação, grau de alfabetização,
diversidade cultural);
- A capacidade e a cooperação dos indivíduos (para avaliar a responsabilidade que
pode ser imposta aos entrevistados);
- A capacidade dos entrevistadores/staff (para avaliar a responsabilidade que lhe
pode ser imposta);
- O tempo disponível para o estudo.
Após a tomada de decisão quanto ao método a aplicar e depois das
informações dietéticas terem sido recolhidas com a sua aplicação, torna-se
necessário processar, analisar e interpretar esses dados.
Hoje em dia, todo este trabalho está muito mais facilitado, com o
aparecimento de programas informáticos que fazem os cálculos depois de
introduzidos os respectivos dados. A manipulação deste tipo de programas é
relativamente fácil, pois basta inserir as quantidades em gramas dos alimentos que
compõem determinada refeição, e o programa converte-os nos valores dos
diversos nutrientes, uma vez que já têm as tabelas introduzidas, dando o cálculo
calórico total e os valores dos diversos macro e micronutrientes. Para além disso,
estes programas, possuem uma série de hipóteses de utilização, tais como:
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- Fazer médias por 24 horas, 48 horas, 3 dias ou mais;
- Dar valores por alimento;
- Dar valores totais por dia;
- Dar valores parciais por dia e por refeição;
- Converter medidas caseiras em gramas;
- Fornecer valores nutricionais adaptados à idade e ao sexo;
- Possibilidade de introdução de novos alimentos;
- Adaptar ementas em função do seu valor calórico;
- Dar o valor do IMC (índice de massa corporal) do indivíduo após introdução do
seu peso e da sua estatura;
- etc.
Em Portugal os softwares existentes que são com maior frequência
utilizados, são os seguintes:
- Dietplan – tabela de alimentos Inglesa
- Food processor – tabela de alimentos Norte-americana
- Medpoint – Tabela de alimentos Portuguesa (Instituto Ricardo Jorge)
Este último é muito recente.
Coloca-se a questão: qual destes ou de outros softwares é o mais indicado
para a população portuguesa? É com certeza o Medpoint. No entanto, no mundo
actual em que vivemos, absolutamente globalizado, nada nos garante que ao irmos
a um supermercado vamos encontrar só alimentos de proveniência portuguesa.
Nesta perspectiva, pode ser questionável a utilização exclusiva da tabela
portuguesa de alimentos.
Apesar de tudo, esta nova forma de cálculo, através do computador, foi um
grande salto qualitativo na avaliação nutricional. Uma correcta recolha de dados
associada a uma introdução dos mesmos com o máximo cuidado no programa
informático, dá-nos um cálculo calórico correcto, o que nos vai ajudar bastante na
avaliação nutricional dos atletas e nas correcções que se tenham que fazer. Estes
programas representam uma importante ajuda na elaboração de ementas para
programas alimentares de atletas em treino ou em competição.
No entanto é necessário comparar estes dados recolhidos (avaliação
dietética) com o cálculo das necessidades energéticas diárias e também com
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tabelas de consumo energético de atletas na mesma situação em termos de idade,
sexo, modalidade desportiva, etc.
Só com todos estes elementos se consegue uma correcta e adequada
nutrição dos atletas, ou seja, uma prescrição nutricional direccionada,
contribuindo decisivamente para melhoria da sua performance.
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4.1.3- Avaliação Bioquímica

O interesse pelos indicadores bioquímicos como auxiliares na avaliação do
estado nutricional do atleta surge na medida em que se evidenciam alterações
bioquímicas anteriores às lesões celulares e/ou orgânicas. Apesar disso, alguns
factores e condições podem limitar o uso desses marcadores na avaliação do
estado nutricional, como utilização de algumas drogas, condições ambientais,
estado fisiológico, stress, lesão e inflamação. Assim, embora os parâmetros de
avaliação laboratorial sejam fundamentais para auxiliar na identificação precoce
de alterações nutricionais, eles não devem, de modo nenhum, ser utilizados
isoladamente para estabelecer um diagnóstico nutricional (Cuppari, 2005).
Os exames laboratoriais são usados geralmente para detectar estados
subclínicos de deficiência nutricional, sendo importantes para a adopção de
medidas preventivas. No entanto, é importante considerá-los em conjunto com as
informações clínicas, dietéticas e antropométricas para realizar uma avaliação
integrada, correcta e segura. A avaliação bioquímica do estado nutricional pode
incluir vários indicadores laboratoriais, como medição da actividade enzimática e
de concentração de componentes específicos no sangue de acordo com o nutriente
em estudo, produção anormal de um metabólito específico desse nutriente e/ou
medição de sua excreção por suor, urina ou fezes (Alves, Biesek& Guerra, 2005).
Apesar desta área ser, obviamente, da competência do médico que faz
parte da equipa de acompanhamento do(s) atleta(s), o nutricionista pode e deve,
em íntima colaboração com o seu Colega, colocar-lhe à consideração os exames
que achar importantes serem feitos naquele momento (início da época, período
competitivo, etc.). Quando o médico não faz parte da equipa (situação mais
comum), o nutricionista deve solicitar ao médico de família do atleta a realização
desses mesmos exames.
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Segundo Barata (1997), tendo em conta que estamos a fazer uma avaliação
bioquímica a atletas torna-se imprescindível que se façam, em regra geral, os
seguintes exames laboratoriais:

- A nível de hematologia, justifica-se o hemograma anual, dada a dificuldade de
detectar anemia nos desportistas devido à sua hemodiluição. Se houver razões
para suspeitar de ferropénia, deverá também analisar-se a ferritina sérica e não
apenas a siderémia, dadas às oscilações que a mesma sofre com a actividade
física;
- A ficha lipídica deverá ser feita logo na primeira avaliação, de preferência em
criança, idade em que o impacto da intervenção médica ou nutricional, sobre uma
eventual dislipidémia, é crucial. Se o perfil lipídico for normal, não justifica ser
avaliado todos os anos. Nos adultos com factores de risco, ou em todos os
indivíduos com dislipidémia, a frequência destas análises deve ser maior,
permitindo, inclusive, avaliar a resposta do perfil lipídico ao exercício físico.
Usualmente pedir-se-á o colesterol total, a fracção HDL e os triglicéridos. O
doseamento das apoproteínas e de outras lipoproteínas apenas se justifica quando
os valores anteriores estão modificados;
- Na bioquímica é habitual pedir-se a glicémia, a função renal, o ácido úrico, a
função hepática, e a urina tipo 2. A ureia é um razoável indicador de
hemoconcentração. O ionograma com cálcio e magnésio também é de avaliar,
designadamente em atletas com sintomas relacionáveis com excitabilidade neuromuscular, ou com fadiga muscular. Em relação a outros electrólitos apenas em
casos particulares. A hiperuricémia correlaciona-se com lesões de repetição;
- Nos desportistas de competição que apresentam sintomas de sobretreino
“overtraining” devem ser recolhidos, no primeiro exame de cada época, os valores
basais dos indicadores laboratoriais de fadiga, os quais poderão ser verificados
várias vezes ao longo da época. Os mais comuns são a creatinaquinase (CK) total
e a microalbuminúria, um dos mais sensíveis indicadores de sobretreino que
actualmente dispomos. Outros indicadores de "overtraining" de mais difícil
acesso, pelo que não constituem rotina são: a iso-enzima MM da CK, a amónia, a
ferritina, o magnésio urinário e o intra-eritrocitário, etc.
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Para analisarmos os resultados dos exames laboratoriais obtidos é
necessário compará-los com valores de referência ou intervalos de referência que
reflectem o perfil de grande número de indivíduos sadios e se mantêm em uma
curva de distribuição normal. Como não há valores de referência de indicadores
bioquímicos para atletas, o importante é fazer do atleta seu próprio controlo,
comparando-se resultados de exames realizados após o repouso e após a
actividade física em diferentes graus de intensidade. As diferentes modalidades
desportivas causam adaptações fisiológicas e metabólicas bastante específicas,
dificultando ainda mais a padronização dos resultados. Muitos factores
influenciam os indicadores bioquímicos e podem levar a uma interpretação
equivocada dos resultados obtidos nos exames laboratoriais. Esses factores
incluem: estado fisiológico, regulação homeostática, ciclo circadiano, estado
hormonal, exercício físico intenso, estado patológico, interacção de nutrientes,
stress emocional, idade, sexo, etnia, ingestão dietética recente, hemólise e uso de
drogas, entre outros (Alves, Biesek & Guerra, 2005).
Para além disso, a avaliação bioquímica do estado nutricional dos atletas é
de difícil interpretação pois cada modalidade tem as suas especificidades que
devem ser consideradas e, com certeza, alteram o metabolismo, causando
adaptações que não permitem que os resultados bioquímicos obtidos sejam
comparados com resultados encontrados em indivíduos não activos fisicamente.
Para minimizar este problema, o ideal será que o atleta seja seu próprio controlo,
mantendo a realização de exames laboratoriais com periodicidade adequada para
que haja intervenção nutricional, quando necessário, e assim manter-se em
constante estado nutricional adequado.
Apesar desta grande dificuldade que existe no desporto em encontrar, com
propriedade, valores de referência, para os dados bioquímicos, por aquilo que já
foi exposto, seguidamente apresentam-se uns quadros (quadros 4.4, 4.5 e 4.6)
com valores de hemoglobina, de hematrócito, de VCM (volume corpuscular
médio), de HCM (hemoglobina corpuscular média) e de CCMH (concentração
corpuscular média de hemoglobina), referentes a atletas de diversas modalidades
desportivas. Naturalmente que estes dados devem ser encarados, quando
comparados com os de outros atletas, com a devida prudência.
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Quadro 4.4- Valores de hemoglobina e de hematrócito em atletas

Hemoglobina (g/dl)

Hematócrito (%)

MULHERES
Andebol (n = 11)

13,0 ± 1,2

39,3 ± 2,8

Natação (n = 4)

12,9 ± 0,9

41 ± 1,2

Corrida (n = 3)

14,0 ± 0,4

40 ± 2,0

Volebol (n = 18)

12,9 ± 1,1

40,4 ± 2,7

Futebol (n = 17)

14,6 ± 1,9

43,5 ± 2,4

Natação (n = 13)

15,5 ± 0,8

46,2 ± 2,8

Corrida (n = 9)

15,2±O,9

44,2 ± 3,0

HOMENS

Fonte: Alves, Biesek & Guerra, 2005:184

Quadro 4.5- Valores de VCM e HCM para atletas de diferentes modalidades
desportivas
Atletas

VCM, fl

HCM, pg

90,0 ± 0,4

31,0±0,2

ciclistas
(n = 11)

89,0 ± 0,9

90,0 ± 0,4

corredores
(n = 20)

90,3 ± 0,4

34,3 ± 0,2

nadadores
(n = 13)

89,1 ± 2,5

29,6 ± 1,3

corredores
(n = 9)

90,0 ± 1,3

31,0 ± 1,3

diferentes modalidades
(n = 146)

Fonte: Alves, Biesek & Guerra, 2005:186
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Quadro 4.6 – Valores de hemoglobina e hematrócito em atletas
VCM (fL)

CCMH (g/dl)

Anemia microcítica e
hipocrómica

< ou =80

< ou =32

Anemia normocítica e
normocrómica

80-98

32-35

Anemia macrocítica e
normocrómica

> 99

32-35

Fonte: Alves, Biesek & Guerra, 2005:186
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4.2- Determinação das necessidades energéticas

Deve existir permanentemente um equilíbrio entre a ingestão de energia (a
soma da energia ingerida pelos alimentos, líquidos e suplementos) e o gasto
energético (a soma da energia gasta com o metabolismo basal, o efeito térmico
dos alimentos e a actividade física. O balanço energético corporal é considerado
um dos parâmetros essenciais da função homeostática sendo definido como o
estado no qual a ingestão energética é igual ao gasto energético. O balanço
energético deve ser zero, ou isoenergético, para manter um peso corporal estável.
A manutenção do equilíbrio energético é essencial para a conservação da massa
corporal magra, da função imune e para garantir óptimo rendimento atlético. O
desequilíbrio contínuo, entre ingestão e o gasto de energia, poderá resultar em
mudanças na composição corporal, podendo afectar a saúde e o desempenho de
um indivíduo. Sempre que a ingestão energética é deficitária (balanço energético
negativo), a massa gorda e a massa magra serão utilizadas pelo organismo como
combustível. A perda de massa magra pode resultar em perda de força e queda do
rendimento físico. Ao contrário, se a ingestão energética for excessiva (balanço
energético positivo), há a tendência para um aumento da massa gorda com todos
os inconvenientes, daí decorrentes, em termos de saúde e de performance, (Alves,
Biesek. & Guerra, 2005).
No acompanhamento nutricional de atletas é essencial estimar a ingestão
energética adequada. No entanto, não é tarefa fácil, já que, são inúmeras as
variáveis que estão em jogo nesse cálculo: as componentes do consumo
energético e os factores que afectam as necessidades energéticas.
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4.2.1- Componentes do consumo energético

As principais componentes do consumo energético são:

- Taxa metabólica basal (TMB): representa a quantidade de energia
mínima necessária à manutenção da vida;
- Taxa metabólica de repouso (TMR): representa a energia gasta para a
manutenção

das

funções

orgânicas

normais

(funções

cardiovasculares,

pulmonares, cerebrais e todas as reacções bioquímicas envolvidas na manutenção
do metabolismo) o que corresponde a cerca de 60 a 75% do GEDT. A TMR está
relacionada essencialmente com a MLG, sendo por isso condicionada pela idade,
sexo, composição corporal, etc. O género masculino tende a ter uma TMR maior
que o género feminino. A TMR é cerca de 10% maior que a TMB devido ao ETA
e à actividade física;
- Efeito térmico dos alimentos (ETA): representa a energia gasta com os
custos de absorção, do metabolismo e do armazenamento dos alimentos que ronda
cerca de 10% do GEDT;
- Efeito térmico da actividade Física (ETAF): Representa a energia
consumida com os exercícios voluntários e involuntários e constitui, por isso, a
componente mais variável do GEDT. Pode ir de 13 a 30% ou seja, de 100 a 3000
kcal.

4.2.2- Factores que afectam as necessidades energéticas

Os principais factores que afectam o consumo energético são os seguintes:

- Idade: as mudanças da composição corporal que se verifica ao longo da
vida vai afectar o GEDT. Nos adultos o TMR reduz-se, a cada década, cerca de 2
a 5%;
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- Composição corporal: indivíduos com maior percentagem de massa
muscular apresentam maior GEDT;
- Clima: As temperaturas extremas (altas ou baixas) levam a um aumento
de consumo de energia;
- Stress: aumenta a actividade do sistema simpático que faz com que
provoque também um aumento da TMB.

4.2.3- Cálculo das necessidades energéticas

Quando não é possível avaliar o gasto energético por técnicas mais
sofisticadas, como calorimetria directa, a indirecta e a técnica de água duplamente
marcada, as estimativas das necessidades de energia devem ser calculadas com
base nas equações de predição.
Existem várias equações de predição para esse efeito. Destacam-se as
equações de Harris & Benedict (1919) e da OMS (1985).

A primeira calcula a TMB:
TMB (homem)= 66,47+13,75xP+5xA-6,75xE
TMB (mulher)= 655,0+9,56xP+1,85xA-4,7xE
Em que:
P- Peso (kg); A- Altura (cm); E- Idade (anos)

A segunda calcula a TMR ou GER (quadro 4.7):
Em 1985, a OMS passou a recomendar o cálculo das NED com base na
TMR e não na TMB dado que, na maioria das situações não é possível medir a
TMB devido às condições que são exigidas para tal.

25

4.- Conteúdos

Quadro 4.7- Equações para cálculo de GER

Sexo e faixa de Equação para o cálculo de GER
idade
(Kcal/dia)

R a)

SD b)

Homens
0-3

(60,9 x p c) -54

0,97

53

3-10

(22,7 x p) + 495

0,86

62

10-18

(17,5 x p) + 651

0,90

100

18-30

(15,3 x p) + 679

0,65

151

30-60

(11,6 x p) + 879

0,60

164

>60

(13,5 x p) + 487

0,79

148

0-3

(61,0 x p) -51

0,97

61

3-10

(22,S x p) + 499

0,85

63

10-18

(12,2 x p) +746

0,75

117

18-30

(14,7 x p) + 496

0,72

121

30-60

(8,7 x p) + 829

0,70

108

>60

(10,5 x p) + 596

0,74

108

Mulheres

a) Coeficiente de Correlação (R) de valores de metabolismo basal
b) Desvios padrão
c) Peso corporal (kg).
Fonte: disciplina da Pós-graduação em Nutrição e dietética Aplicada ao Desporto –
Necessidades Nutricionais no Esporte, 2009:70

Para o cálculo dos GET, devem ser considerados os valores expressos na
tabela que se segue (quadro 4.8), a qual permite quantificar as diferentes
actividades que são realizadas ao longo de todo o dia (24h). Para chegar ao GET,
basta levar em linha de conta as horas dedicadas a cada uma dessas actividades,
para encontrar o factor de actividade (média=factor GER compensado:24h) e
depois multiplicar esse valor pelo GER
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Quadro 4.8- Consumo calórico aproximado para várias actividades, em
relação às necessidades basais, para homens e mulheres de médio porte

Categoria da actividade a)

Valor representativo do factor de
actividade por unidade de tempo

Repouso:
GER b) X 1,0
Sono, deitado
Muito leve:
Actividades que se fazem sentado ou de pé, como
pintar, dirigir, trabalho de laboratório, digitar, GER x 1,5
passar ferro, cozinhar, jogar cartas, tocar um
instrumento musical.
Leve:
Caminhar sobre superfície plana a 4-5 km/h,
trabalho de escritório, instalações eléctricas, GER x 2,5
carpintaria, camareira, limpeza doméstica, cuidar
de crianças, jogar golfe, velejar, jogar ténis de
mesa.
Moderada:
Caminhar a 5,5-6,5 km/h, arrancar erva e cavar, GER x 5,0
transportar uma carga, andar de bicicleta, jogar
esqui, ténis, dançar.
Intensa:
Caminhar com peso ladeira acima, cortar árvores, GER x 7,0
cavar com força, jogar basquetebol, escalada,
futebol, rugby.
a) Quando são expressos como múltiplos das necessidades basais, os consumos de homens e
mulheres são similares.
b) GER = Gasto Energético de Repouso.

Fonte: disciplina da Pós-graduação em Nutrição e dietética Aplicada ao Desporto –
Necessidades Nutricionais no Esporte, 2009:71
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4.2.4- Cálculo do dispêndio energético com as actividades físicas

Também para este cálculo existem várias equações (Alves, Biesek &
Guerra, 2005 e Departamento de Exercício e Saúde, 2004). Destacam-se as
equações de Pollock & Wilmore (1993), Katch & McArdle (1996), Clark (1998) e
Ainsworth e tal. (2000).

Pollock & Wilmore (1993), propuseram o seguinte (quadro 4.9):
- Estimativas baseadas de volume de O2 captado por minuto, durante a
actividade física, a serem multiplicadas pelo peso corporal. Partindo do princípio
que por cada litro de O2 captado são gastas, em média, 5 kcal, é possível calcular
o consumo calórico em determinada actividade: 5 kcal[O2 captado (ml) x peso do
individuo (kg) x actividade (min.)];
- Estimativas de gasto energético por minuto com base em um individuo
de 70 kg: [Kcal gastas com a actividade física x tempo de prática (min)].

Quadro 4.9- Gasto energético associado a várias actividades

Actividade
Alpinismo
Arco-e-flecha
Basq., lançamentos simples
Basq., jogo completo
Boliche
Caminhada 3,2 km/h
Caminhada 4,0 km/h
Caminhada 4,8 km/h
Caminhada 5,6 km/h
Caminhada 6,0 km/h
Caminhada 6,4 km/h
Caminhada 7,2 km/h
Caminhada 8,0 km/h
Corrida 8,8 km/h
Corrida 9,6 km/h
Corrida 11,2 km/h
Corrida 12,6 km/h

Calorias
(Kcal/min)
6-12
3,7 - 5
3,7 - 11
8,5 - 15
2,5 - 5
2,5
3,0
3,7
4,2
4,9
5,5
7,0
8,3
10,1
12,0
14,0
15,6

Captação de
oxigénio
(ml/kg/min)
17,5 - 35,0
10,5-14
10,5-31,5
24,5 -42,0
7,0 - 14,0
7,0
8,7
10,5
12,3
14,0
16,1
20,0
24,0
29,0
35,0
40,3
44,8
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Actividade
Corrida 14,4 km/h
Corrida 16,0 km/h
Corrida 17,6 km/h
Corrida 19,2 km/h
Ciclismo recreação
Cross-country (terreno acidentado)
Dança de salão
Dança aeróbica
Frescobol
Futebol
Andebol
Mergulho
Musculação
Natação
Saltar à corda
Squash
Subida de escadas
Ténis
Ténis de mesa
Voleibol

Captação de
oxigénio
(ml/kg/min)

Calorias
(Kcal/min)
17,5
19,6
21,7
24,5
3,7 - 10,0
3,7 - 8,5
3,7 - 8,5
7,5 - 11
10-15
6 -15
10-15
6 -12
10
5 - 10
10-14
10-15
5-10
5 - 11
3,7 - 6
3,7 - 7,5

49,7
56,0
62,0
70,0
10,5 - 28,0
10,5 - 24,5
10,5 - 24,5
21 - 31,5
28,0- 42,0
17,5-42,0
28,0- 42,0
17,5 - 35,0
28,0
14,0 - 28,0
28,0 - 42,0
17,7-42,0
14,0 - 28,0
14,0-31,5
10,5-17,5
10,5 - 21,0

Fonte: Alves, Biesek & Guerra, 2005:265

Katch & McArdle (1996), para calcular o consumo energético de
actividades

domésticas,

recreativas

e desportivas,

estimaram

constantes

específicas de gasto energético (quadro 4.10), por peso corporal, por minuto:
[kcal gastas com a actividade física x peso do praticante (kg) x tempo de prática
(min.)].

Quadro 4.10- Gasto energético nas actividades desportivas

Actividade

Kcal/kg/min

Basquetebol

0,138

Boxe, no ringue

0,222

Boxe, no treino

0,138

Caminhada, estrada de asfalto

0,080

Caminhada, campos e colinas

0,082
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Actividade

Kcal/kg/min

Caminhada, pista de relva

0,081

Escalada de montanhas, sem carregar carga

0,121

Escalada, com carga de 5 kg

0,129

Escalada, com carga de 10 kg

0,140

Escalada, com carga de 20 kg

0,147

Karaté

0,202

Ciclismo, 8,8 km/h

0,064

Ciclismo, 15 km/h

0,100

Corrida

0,163

Dança de salão

0,051

Futebol

0,138

Ginástica

0,066

Andebol

0,146

Judo

0,195

Marcha rápida

0,142

Marchando a 3,2 km/h

0,051

Marchando a 4,0 km/h

0,063

Marchando a 4,8 km/h

0,076

Marchando a 5,6 km/h

0,085

Marchando a 6,4 km/h

0,097

Mergulhar, mobilidade considerável

0,276

Mergulhar, mobilidade moderada

0,206

Nadando com tubo de respiração

0,091

Natação, nado costas

0,169

Natação, nado peito

0,162

Natação, nado crawl, braçadas rápidas

0,156

Natação, nado crawl, braçadas lentas

0,128

Natação, nado com braçadas laterais

0,122

Squash

0,212

Surf

0,082

Ténis de mesa

0,068

Ténis, competição

0,146

Ténis, recreação

0,108

Treino com resistência hidráulica [isocinética]

0,131

Voleibol

0,050

Fonte: Alves, Biesek & Guerra, 2005:266
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Clark (1998), propôs uma tabela (quadro 4.11) com as calorias gastas
durante a prática de actividade física por quilo, hora: [Kcal gastas com a
actividade física x peso do atleta (kg) x tempo de prática (h)].

Quadro 4.11- Calorias consumidas durante o exercício

Actividade

Calorias por hora por quilo de peso
corporal

Ciclismo 16 km/h

5,9

Dança de salão

3,5

Equitação

7,7

Caminhada em montanhas

7,9

Trote

6,2

Corrida 10 km/h

9,3

Saltar à corda

8,4

Remo

6,8

Mergulho

8,4

Patinagem no gelo

5,7

Squash

9,4

Natação, crawl lento

7,7

Futebol

8,2

Ténis de mesa

4,2

Ténis jogo de singulares

6,4

Ténis jogo de pares

4,0

Voleibol

4,9

Caminhada 3,5 mph

5,3

Musculação

4,2

Fonte: Alves, Biesek & Guerra, 2005:268

Ainsworth e al. (2000), reviram o MET, definido como o múltiplo da TMR
que equivale a 3,5 ml/kg/min. de VO2 ou 1 kcal/kg/hora.
Porque os valores de METs representam aproximadamente múltiplos da
TMR, uma forma de proceder ao cálculo do DE é utilizar o valor da TMR (em
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kcal/kg/h) multiplicá-lo pelo valor de METs da actividade, pelo peso do indivíduo
(em kg) e pela duração (em horas). Por exemplo, se a TMR para um indivíduo de
70 kg for de 1,05 kcal/ kg/h (correspondente a uma TMR absoluta de 1764
kcal/dia), então o dispêndio da prática de uma actividade de 6 METs durante 30
minutos seria calculada assim: DE = 1,05 x 6 METs x 70 kg x 0,5 h = 221 kcal.
Frequentemente, o valor da TMR não está disponível e não pode ser
estimado de forma precisa. Neste caso, deve assumir-se o valor de 1,0 kcal/kg/h
para a TMR (ou 3,5 ml/kg/min de VO2). Assim, para cada episódio de actividade
física (ou somatório de episódios com a mesma intensidade) e utilizando minutos
em vez de horas, deve utilizar-se a seguinte equação: DE(kcal) = METs x peso
corporal (kg) x duração (min)/60.
Na tabela que se segue (quadro 4.12) para cada actividade é indicado um
valor em METs ou equivalente metabólico, que representa a sua intensidade
relativa em múltiplos da taxa metabólica de repouso (TMR) definida em 1,0
kcal/kg (peso)/hora

Quadro 4.12- Resumo dos METs referentes a algumas modalidades
desportivas

Actividade Física

METs

Actividade Física

METs

Aeróbica

6,50

Futebol eventual

7,00

Aeróbica de baixo impacto

5,00

Futebol, competição

10,00

Aeróbica de alto impacto

7,00

Futebol americano

8.00

Alongamento

2,50

Futebol americano competição 9,00

Arco-a-flecha

3,50

Ginástica em geral

4,00

Asa-delta

3,50

Golfe

4,50

Atletismo (peso, disco, martelo)

4,00

Hidroginástica

4,00

Atletismo (s. altura, triplo, dardo, s. vara)

6,00

Hóquei de campo

8,00

Atletismo (barreiras)

10,00

Hóquei no gelo

8,00

Ballet

4,80

Jazz

4,80

Basquetebol ocasional

6,00

Jiu-jítsu

10,00

Basquetebol oficial

7,00

Judo

10,00

Basquetebol, competição

8,00

Karaté

10,00
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Actividade Física

METs

Actividade Física

METs

Badminton

4,50

Kick-boxing

10,00

Badminton, competição

7,00

Mergulho

3,00

Boliche

3,00

Motocross

4,00

Boxe, luta

12,00

Musculação leve

3,00

Boxe, sparring

9,00

Musculação média

4,50

Boxe, treino saco

6,00

Musculação pesada

6,00

Caminhada (marcha)

6,50

Natação (livre/fartei

10,00

Caminhada 4,8 km/h (leve]

3,30

Natação (livre/leve]

7,00

Caminhada 5,63 km/h [média]

3,80

Natação (livre/médio)

8,50

Caminhada 6,5 km/h (mod/forte]

5,00

Natação 45 m/min

8,00

Caminhada 7,24 km/h (forte)

6,30

Natação 68 m/min

11,00

Caminhada 8,0 km/h

8,00

Patinagem

7,00

Ciclismo <16,0 km/h

4,00

Pular corda (rápido)

12,00

Ciclismo 16,0 a 19,0 km/h

6,00

Pular corda (moderado)

10,00

Ciclismo 19,0 a 22,0 km/h

8,00

Pular corda (lento)

8,00

Ciclismo 22,0 a 25,0 km/h

10,00

Remo (forte)

8,50

Ciclismo 25,0 a 30,0 km/h

12,00

Remo (leve)

3,50

Ciclismo> 32,3 km/h

16,00

Remo (moderado)

7,00

Corrida 17,5 km/h

18,00

Remo (muito forte)

12,00

Corrida 16,0 km/h

16,00

Remo ergométrico

7,00

Corrida 14,4 km/h

15,00

Skate

5,00

Corrida 13,8 km/h

14,00

Squash

12,00

Corrida 12,8 km/h

13,50

Step 1 5-20 cm

8,50

Corrida 12,0 km/h

12,50

Step 25-30 cm

10,00

Corrida 11,2 km/h

11,50

Surf

3,00

Corrida 10,7 km/h

11,00

Tae kwon do

10,00

Corrida 9,7 km/h

10,00

Tai chi chuan

4,0

Corrida 8,3 km/h

9,00

Ténis

7,00

Corrida 8,0 km/h

8,00

Ténis de mesa

4,00

Corrida cross-country (plano)

9,00

Ténis, pares

5,00

Corrida de orientação

9,00

Voleibol ocasional

3,00

Dança de salão [rápida]

5,50

Voleibol competição

8,00

Dança de salão [devagar]

3,00

Voleibol de praia

8,00

Equitação [galope]

8,00

Pólo aquático

10,00

Equitação [trote]

6,50

Fonte: Alves, Biesek & Guerra, 2005:263 e 264
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Junta-se no anexo 7.6 uma tabela mais extensa, com variadíssimas
actividades, cujos valores de METs vão desde os 0,9 (dormir) até aos 18,5
(corrida a 18,5 km/hora).
O nutricionista desportivo deverá aferir os cálculos das necessidades
energéticas a que chegou, com determinado atleta, com tabelas já existentes.
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4.3- Nutrição desportiva aplicada ao treino e à competição (antes,
durante e após) comuns às diferentes modalidades desportivas

A nutrição desportiva abrange a dieta que é aplicada ao treino e à
competição. E nesta, em três momentos distintos: antes, durante e depois da
prova.

4.3.1- Dieta de treino equilibrada

4.3.1.1- Características

A dieta do treino é muito importante uma vez que fornece, ao longo de
todo o ano, os alimentos necessários ao equilíbrio orgânico do desportista. Esta
dieta deverá ter mais calorias e mais hidratos de carbono do que a dieta de um
indivíduo normal (não atleta), assim como deverá igualmente conter quantidades
acrescidas de vitaminas A, C e E e do complexo B e de minerais, designadamente
sódio, cálcio, potássio, cloro, ferro, magnésio, cobre, selénio, zinco, manganésio e
de água (Horta, 2006).
Mas vejamos, em concreto, as quantidades de cada um deles nutrientes
(Meseguer & Soler, 2001; Riché, 2001; Horta, 2006):

- Os hidratos de carbono devem representar, entre 55 e 60% do valor calórico
total, uma vez que é o principal nutriente utilizado pelo atleta. Os glúcidos
simples não devem ultrapassar 10% do total dos mesmos. Um consumo excessivo
deste tipo de açúcares, pode ocasionar problemas digestivos/intestinais (diarreias,
cólicas abdominais, etc.) e um aumento de peso;
- Os lípidos devem aproximar-se dos 30% do valor calórico total sendo, de
preferência, dois terços de gorduras mono e polinsaturadas e apenas um terço de
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saturadas. Uma ingestão, muito abaixo destes valores, pode levar a uma
diminuição das reservas lipídicas que, embora existam em grandes quantidades,
são muito importantes como carburantes durante o esforço prolongado. Para além
disso, os lípidos têm um papel muito importante no armazenamento das vitaminas
liposolúveis (A, D, E e K) e na função de protecção dos órgãos internos e
estruturas osteo-músculo-articulares por almofadamento dos mesmos, sobretudo,
em modalidades desportivas que envolvem contacto físico. Um consumo acima
dos 30% de lípidos pode originar um aumento de peso à custa da massa gorda
corporal, criando, não só condições para o aumento de doenças (cardiovasculares,
etc.) como também para criar dificuldades no desempenho desportivo devido à
parcial e/ou total desadequação do soma à respectiva modalidade desportiva;
- As proteínas devem contribuir com 10 a 15% do valor calórico total. Um
consumo acima dos 15% originará digestões difíceis e prolongadas, nada
favoráveis à prática desportiva, para além de poder levar também a um aumento
de peso à custa da massa gorda. Uma ingestão de proteínas inferiores a 10% pode
levar a um deficit de regeneração celular e a alterações do tónus neurovegetativo
que é responsável pelos fenómenos neuro-hormonais que comandam o
funcionamento do nosso organismo durante a actividade física;
- As vitaminas mais importantes para suprir as necessidades de um atleta são a A,
C, E e do complexo B. As primeiras actuam, sobretudo, como substâncias
antioxidantes, neutralizando, assim, a produção em grande escala de radicais
livres de oxigénio. As do complexo B são muito importantes pois participam,
sobretudo, no metabolismo dos glúcidos que, com já foi referido, é o nutriente
mais importante e em maior quantidade que o atleta consome;
- Os minerais necessários, por dia, são alguns gramas de potássio (2,0), de
cloro/sódio (5,0) e de cálcio (1,2); alguns miligramas de ferro (24,0 - homens e
30,0 - mulheres) e de magnésio (400,0 - homens e 300,0 - mulheres) e alguns
microgramas de cobre (4,0 – homens e 2,0 - mulheres), de zinco (15,0), de iodo
(150,0), de manganésio (5,0) e de selénio (100,0 - homens e 24,0 - mulheres).
Quando o treino e/ou a carga competitiva é grande, há um aumento de perda de
água e de minerais, devendo, por isso, haver um acréscimo da sua ingestão;
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- A quantidade de água a ingerir, diariamente, deverá situar-se entre os 3 e os 5
litros. Destes, metade integra os alimentos e, por isso, o atleta deverá beber cerca
de 2 a 3 litros por de água por dia;

Observações:
1ª- As percentagens de macronutrientes e micronutrientes anteriormente referidas,
podem sofrer adaptações devido ao nível e tipo de treino, às condições
climatéricas, às características energéticas da modalidade desportiva, às
necessidades de correcção na composição corporal dos atletas, etc. Os praticantes
de disciplinas de endurance (maratona, etc.), por exemplo, necessitarão de
ingestões mais volumosas de glúcidos do que os praticantes de disciplinas
explosivas (provas de velocidade, etc.).

2ª- Durante a fase de treino de Inverno, em que na maioria das modalidades
desportivas o treino é mais quantitativo e menos qualitativo, a dieta deverá ser um
pouco mais rica em proteínas, pois desejamos aumentar as massas musculares, e
em calorias, pois a actividade física é mais intensa. No Verão, geralmente o
período mais competitivo, o treino é mais qualitativo e menos quantitativo. Neste
período, deveremos diminuir o total das calorias e de proteínas da dieta e fornecer
mais glúcidos ao atleta, principalmente após treinos de qualidade.

3ª- Se o clima onde o atleta treina é quente e/ou húmido, temos que aumentar a
ingestão de fluidos e minerais e diminuir a ingestão calórica que geralmente é
espontânea, pois o calor diminui o apetite. Se o atleta treina em clima frio deverá
aumentar a quantidade total de calorias e lípidos da sua dieta. Deverá ingerir
bebidas quentes e alimentos ricos em vitamina C (citrinos, tomate, batata, vísceras
de animais e legumes frescos) pois esta parece proteger o organismo do frio.
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4.3.1.2- Refeições distribuídas ao longo do dia

As necessidades diárias (média) calóricas de um atleta, em período de
treino, serão, aproximadamente, entre 3000 e 5000 kcal, dependendo sobretudo do
nível competitivo (dias de treino e nº de treinos diários).
A alimentação de treino deve repartir-se por 5/6 refeições. Para conseguir
o equilíbrio, em cada uma delas, deve-se respeitar a regra do “4/2/1-G/L/P”
(glúcidos/lípidos/prótidos)
Assim, nas cinco a seis refeições por dia, a percentagem de calorias deverá
apresentar a seguinte distribuição relativamente ao valor calórico total (Roth,
2000; Horta, 2006):

- Pequeno-almoço - 25%;
- Meio da manhã - 10%;
- Almoço - 30%;
- Lanche - 10%;
- Jantar - 25%.

Poder-se-á fazer ainda uma pequena refeição suplementar antes de deitar,
para evitar um jejum tão prolongado durante o período nocturno.
O princípio é repartir os alimentos por diversas (e pequenas) refeições, não
só para que o aparelho digestivo tenha uma maior facilidade em absorver e digerir
os alimentos como também para criar condições para que o atleta esteja mais
disponível para o treino.

4.3.1.3- Cuidados a ter na elaboração de uma dieta de treino

São inúmeros, no entanto, fixemo-nos nos mais importantes (Meseguer &
Soler, 2001; Horta, 2006):
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- Individualizar, isto é, ajustá-la às necessidades individuais e à altura da época
desportiva de cada atleta;
- Diversificar, usando para isso os diferentes grupos de alimentos;
- Evitar, ao máximo, produtos manipulados industrialmente;
- Comer várias vezes durante o dia e pouco de cada vez;
- Evitar alimentos que só contribuem com calorias e que não são nutritivos como
os bolos, guloseimas, bebidas gasosas e alcoólicas, etc.;
- Evitar o café e o álcool, já que podem causar uma indesejável diminuição da
eficiência muscular, uma vez que são diuréticos e obrigam os rins a eliminar água
e minerais tão importantes para o desempenho físico;
- Dar preferência aos alimentos do grupo pão-cereais (integrais) e vegetais-frutas,
devido às grandes necessidades calóricas dos atletas e por serem boas fontes de
vitaminas e minerais;
- Mastigar bem os alimentos, pois uma boa fragmentação e salivação é essencial
para uma boa e eficiente digestão e, de preferência, num ambiente calmo e
tranquilo, de forma a aproveitar ao máximo todos os nutrientes dos alimentos;
- Beber poucos líquidos às refeições, principalmente no seu início, pois estes
levam a uma diluição dos sucos digestivos, originando uma má digestão e má
absorção dos alimentos, além de darem uma noção de saciedade precoce pela
dilatação do estômago pelos líquidos;
- Ingerir cerca de um mililitro de água por cada kcal ingerida. A quantidade de
água adequada é essencial. Um organismo desidratado pode predispor-se mais a
tendinites e lesões musculares por perda das qualidades funcionais da fibra
muscular desidratada;
- Preferir água e sumos naturais em detrimento de bebidas artificiais, alcoólicas e
gaseificadas;
- Consumir maior quantidade de vitamina A, C, E, e do complexo B, no entanto,
dentro das necessidades em causa. A ingestão de vitaminas em quantidade
excessiva em nada melhora o nível de competição, energia, força e saúde do
atleta. Por outro lado, um consumo vitamínico deficiente pode levar a um baixo
nível competitivo;

39

4.- Conteúdos

- Evitar comidas gordurosas pois atrasam a digestão por uma diminuição da
motilidade intestinal e do esvaziamento gástrico (do estômago). Um estômago
cheio durante o esforço físico pode originar náuseas, vómitos, cólicas abdominais
e dificultar a expansão do diafragma;
- Abster-se de alimentos que provoquem muitos gases abdominais, pois estes
podem originar cólicas e indisposições abdominais. A formação de gases com um
ou outro alimento depende muito do tipo de flora intestinal (conjunto de
microrganismos não patogénicos que vivem no intestino humano) do indivíduo. A
experiência pessoal de cada um é muito importante, pois alimentos toleráveis por
uns podem ser intoleráveis para outros. Os ovos, as cebolas, o feijão, o grão, a
fava, a ervilha, são dos alimentos mais frequentemente citados como
provocadores de gases abdominais;
- Evitar tomar o café e o leite juntos. Quando ingeridos simultaneamente são
indigestos por formação de tanato de caseína no estômago, prolongando a
digestão;
- Ingerir moderadamente e, de preferência, juntamente com as refeições os
alimentos ricos em glúcidos simples. Quando são ingeridos isolados são
rapidamente absorvidos, havendo um aumento da glicemia. A glucose supérflua é
rapidamente armazenada no tecido adiposo sob a forma de triglicéridos, havendo
assim um ganho de peso para o atleta;
- Usar menos proteínas animais e mais proteínas vegetais pois são menos ricas em
gorduras saturadas e mais ricas em glúcidos;
- Utilizar gorduras, de preferência, vegetais e dentro destas as que são mais ricas
em ácidos gordos insaturados que contêm os ácidos gordos essências;
- Acompanhar às refeições as proteínas vegetais com algumas proteínas animais
pois as primeiras não contêm todos os aminoácidos essenciais e necessitam dos
aminoácidos essenciais das segundas;
- Ter cuidado com a composição das refeições intermédias pois muitas vezes a
existência de excesso de peso nos atletas justifica-se pela riqueza em glúcidos
simples das mesmas;
- Ingerir moderadamente o sal.
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4.3.1.4- Composição diária da dieta de treino

Exemplo de uma composição de uma dieta diária de um atleta com treino
bidiário (Horta, 2006):
- Leite gordo ou meio gordo - 500 cc (2 copos grandes);
- Ovos - 1 ovo (à volta de três a quatro ovos por semana);
- Iogurte - 1 iogurte;
- Pão integral - 300 gramas;
- Carne ou peixe - 300 gramas (alternando com proteínas vegetais de
soja e leguminosas);
- Citrinos - 150 gramas (1 laranja);
- Outros frutos - 150 gramas (1-2 peças);
- Manteiga - cerca de 10 gramas;
- Óleo vegetal ou azeite - cerca de 20 gramas (2 colheres de sopa);
- Margarina vegetal - 10 gramas;
- Sumos naturais - 1 copo;
- Cereais em flocos ou farinha - 30 gramas (3 colheres de sopa);
- Legumes verdes ou tubérculos - 500 gramas.
- Batatas, arroz e massas alimentícias - 400 gramas;
- Açúcar de mesa ou mel - 40 gramas. (p. 181-182)
4.3.1.5- Exemplo de uma dieta diária com 5 refeições

Exemplo de uma dieta diária com 5 refeições (Horta, 2006):

Pequeno-almoço – 25% das calorias diárias totais:
- Leite com flocos de cereais integrais ou enriquecidos. Juntar passas
de uva, amendoins, amêndoas, avelãs ou nozes;
- Pão integral ou «croissant» com fiambre, queijo ou compota;
- Sumo de laranja natural.
Almoço ou Jantar – o almoço deverá ter 30% das calorias diárias totais
e o jantar 25%:
- Sopa de legumes;
- Carne ou peixe ou leguminosas ou soja;
- Batatas ou massas alimentícias ou arroz;
- Salada de legumes frescos com azeite e limão;
- Pão integral;
-Um fruto maduro.
Refeição do meio da manhã ou merenda – 10% das calorias diárias
totais:
- 1 copo de leite ou um iogurte;
- Pão integral ou «croissant» com fiambre e manteiga. (p. 182)
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4.3.2- Dieta de pré-competição

A dieta pré-competição abrange uma semana, 2/3 dias ou somente o
próprio dia de competição (Roth, 2000).

4.3.2.1- Modelo escandinavo

O modelo mais conhecido e utilizado é designado de escandinavo e
concilia a alimentação com o programa de treino durante 7 dias e tem como
objectivo aumentar as reservas de glicogénio antes da competição contribuindo
assim para melhorar os resultados, sobretudo quando se realizam esforços
intensos e de longa duração (90 minutos ou mais). Os atletas que mais retiram
benefício são aqueles que competem nas modalidades desportivas, chamadas de
“resistência”, como o esqui de fundo, a maratona, o triatlo, etc.
A figura 4.1 que se segue resume, em pormenor, as principais
características deste modelo:

Figura 4.1- Modelo escandinavo

Fonte: Roth, 2000:68
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4.3.2.2- Modelo comum

O método escandinavo não está acessível a todos os atletas e à maioria das
modalidades desportivas. Assim, e de forma simplificada, o mais comum é
adoptar-se, nos dias que antecedem a competição (1 até 7), uma dieta com as
seguintes características (Meseguer & Soler, 2001; Brouns, 2005; Horta, 2006):

- Alterar, o mínimo possível, os hábitos alimentares;
- Consumir aproximadamente 600g/dia de hidratos de carbono, sobretudo nos
últimos 3 dias antes da competição;
- Beber grandes quantidades de líquidos durante o dia que precede a competição,
para que haja a certeza que aquando da competição o atleta está convenientemente
hidratado;
- Evitar os alimentos com alto teor de fibras dietéticas, ao longo de todo este
período, a fim de prevenir problemas intestinais;
- Tomar a última refeição 3 horas antes da competição.

Figura 4.2- Horário

Fonte: Roth, 2000:69
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São necessárias 3 horas uma vez que durante a digestão o sangue deslocase para o estômago e para o intestino em detrimento do músculo. Se o atleta
começar a sua actividade demasiado depressa, durante a digestão, o rendimento
muscular diminuirá, uma vez que o afluxo sanguíneo, que proporciona oxigénio e
nutrientes e que é necessário para o bom funcionamento muscular, será menor.
Por outro lado, podem surgir distúrbios digestivos à competição (cãibras
estomacais, náuseas, vómitos, etc.) se o esforço se faz durante a digestão.

4.3.2.3- Características da última refeição antes da prova

Segundo Meseguer & Soler (2001), Riché (2001), Brouns (2005) e Horta
(2006) a última refeição antes da prova deve ter as seguintes características:

- Evitar alimentos desagradáveis para o atleta. O equilíbrio psicológico é muito
importante antes da prova;
- Evitar utilizar novos alimentos, anteriormente não experimentados, antes de uma
competição importante;
- Ser bastante digestiva;
- Conter um valor calórico de aproximadamente 600 Kcal. A quantidade ingerida
não deverá produzir um efeito de profunda saciedade no atleta;
- Conter uma elevada proporção de hidratos de carbono complexos, de
assimilação lenta, com o fim de preservar as reservas de glicogénio antes do
esforço;
- Evitar alimentos ricos em gordura uma vez que vão atrasar a digestão e, por sua
vez, o esvaziamento gástrico;
- Consumir o suficiente em proteína no sentido de manter um bom tónus
neurovegetativo. O excesso de proteína contribui para o atraso da digestão e pode,
inclusive, provocar uma indesejável acidose, pois os produtos resultantes da
metabolização das proteínas são ácidos;
- Conter salada e verduras;
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- Evitar comidas muito condimentadas e cozinhadas. No entanto, não esquecer de
acrescentar o sal adequado ao peixe e à carne, com a finalidade de obter um
fornecimento suficiente de sódio e de cloro;
- Evitar alimentos que provoquem flatulência como as cebolas, ovos, feijão, grão,
favas, ervilhas, couve-galega, couve-flor, nabos, etc.;
- Evitar sumos de fruta puros, provenientes de cítricos ácidos, que podem
provocar distúrbios esófagogástricos;
- Evitar comer ameixas e figos, pois são laxantes e podem causar diarreia;
- Evitar o chá, café, bebidas alcoólicas, morangos e cerejas, pois são diuréticos e
podem predispor à desidratação no decorrer da competição.

4.3.2.4- Exemplos de refeições pré-competitivas, consoante a hora da prova

Exemplos de refeições pré-competitivas (Horta, 2006):

Pequeno-almoço ou merenda
- Fruta ou sumos de fruta;
- Queijo magro ou fiambre (pequena quantidade);
- Croissants ou tostas ou flocos de cereais com leite;
- Compotas ou mel;
- Não usar manteiga;
- Café ou chá açucarados.
Almoço ou jantar
- Sopa de legumes;
- Pequena porção de carne ou peixe grelhado;
- Batatas cozidas e cenoura; ou esparguete ou arroz;
- Iogurte ou fruta; ou pudim flan ou bolo;
- Café ou chá açucarados. (p. 192)
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4.3.2.5- Período de espera entre a última refeição e o início da competição

No período de espera (entre o fim da refeição e o começo da actividade
física/prova), e de acordo com Roth (2000), deve-se evitar os fornecimentos
excessivos de açúcar de assimilação rápida (bebidas muito açucaradas, torrões de
açúcar), uma vez que esses fornecimentos podem provocar uma hipoglicemia
(descida da taxa de açúcar no sangue) como reacção a uma descarga importante de
insulina como se pode ver na figura 4.3. Essa hipoglicemia tem um efeito ainda
pior se se vier a verficar durante a competição.

Figura 4.3- Fenómeno da hipoglicemia reactiva

Fonte: Horta, 2006:193

Durante o dito período de espera costuma ser necessário beber, sobretudo
no Verão, quando está mais calor. Deve-se beber em pequenas quantidades (1/8
de litro ou 1/4 de litro), em intervalos regulares (cada 1/2 hora ou cada hora). A
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última ingestão de líquido deve fazer-se nunca depois de faltar meia hora para o
início da competição.
A bebida pode ser, simplesmente, água pura ou água com frutose com uma
concentração baixa (20%) e com (ou sem) umas gotas de limão.

4.3.2.6- Durante o aquecimento

Não há inconveniente que um atleta, principalmente se pratica uma
modalidade desportiva com predominância da resistência, onde o deficit de
glucose sanguínea pode ser uma das causas da fadiga, ingira uma bebida com
glúcidos, após o início do aquecimento desde que a mesma tenha uma
concentração adequada (2 a 6%).
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4.3.3- Dieta de competição

Os principais objectivos da dieta, durante a competição, são fornecer água
e glucose para prevenir a desidratação e manter a glicemia em níveis adequados,
respectivamente.
A dieta de competição depende das características/duração da prova.
Se a prova tem uma duração inferior a 30 minutos parece haver pouco
interesse em fazer o atleta ingerir o que quer que seja.
A partir desta duração, a dieta passa a desempenhar um papel importante
no rendimento desportivo.

4.3.3.1- Características da dieta

Deve ser ingerida uma bebida com as seguintes características e regras
(Roth, 2000; Brouns, 2005; Horta, 2006):

- Água simples ou água com glúcidos (mais frequentemente glucose e/ou frutose)
em concentrações que podem variar entre 20 e 80 gramas de glúcidos por litro;
- Climas quentes e/ou húmidos - Água ou água com glúcidos em concentrações
não superiores a 20/40 gramas por litro, pois a prioridade absoluta é a hidratação.
O fornecimento de substâncias energéticas é secundário;
- Climas temperados - Água com glúcidos em concentrações entre 40 e 60 gramas
por litro;
- Climas frios e/ou humidades relativamente baixas em que não se prevejam
grandes perdas de suor - Água com glúcidos em concentrações nunca superiores a
60/80 gramas por litro. Aqui, a desidratação e o sobreaquecimento não são
problemas importantes. A necessidade de líquidos é menor, mas a necessidade de
glúcidos mantém-se;
- Todas as bebidas competitivas deverão conter sódio, na concentração de 0,4 a
1,1 g por litro, sob a forma de cloreto de sódio. Este mineral não só facilita o
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esvaziamento gástrico da bebida como aumenta a sua capacidade de absorção no
intestino. Valores mais elevados deste mineral, embora possam facilitar ainda
mais a absorção ao nível do intestino, tornam-se pouco agradáveis ao paladar do
atleta, levando à rejeição, por parte deste, à bebida com essas características;
- A bebida poderá conter umas gotas de limão, aromatizantes ou um pouco de chá,
com a finalidade de dar um sabor agradável. Os aromatizantes de lima/limão são
utilizados frequentemente nas bebidas comerciais. Os gostos palatais parecem
ficar um pouco modificados durante o exercício e geralmente os atletas não
gostam de bebidas muito aromatizadas ou muito insípidas;
- Em climas quentes a bebida deverá ser servida fria (ligeiramente refrigerada ou à
temperatura a que a água sai da torneira) e em climas frios poderá ser servida
quente. No primeiro caso, o esvaziamento gástrico dos líquidos frescos (5º-15ºC)
é mais rápido e, inclusive, pode ajudar a reduzir a temperatura central;
- Deve ser tomada logo após o início da competição, pois durante o exercício o
mecanismo da sede parece estar «avariado» e subestima carências hídricas.
Podemos não ter sede, tendo no entanto necessidade de água;
- Não devemos tomar um volume total de líquido superior à capacidade média
absortiva do intestino, ou seja, 12 ml/Kg/hora de competição (atleta com 60 kg720 ml/hora). O excesso de líquidos no intestino ocasiona distúrbios no aparelho
digestivo;
- Dividir o total do volume de líquido por várias tomas, distribuídas regularmente
ao longo do período competitivo, nas provas que o permitam. Nunca ingerir mais
de 1 a 1,5 dl em cada toma, não só para facilitar a absorção intestinal do líquido,
mas também para evitar náuseas, vómitos ou indisposição abdominal;
- Aproveitar todos os tempos mortos das competições para proceder à hidratação;
- Nas provas longas (competições com mais de 3 horas - provas de ciclismo, esqui
de fundo, triatlo e ultramaratonas), o atleta tem que ingerir obrigatoriamente uma
bebida glucídica ou mesmo comer alimentos sólidos ricos em glúcidos, como
frutos secos, bananas, maçãs, bolos secos pouco açucarados, uvas, etc., caso
contrário, arrisca-se ao aparecimento de hipoglicemia, por esgotamento do
glicogénio muscular, sanguíneo e hepático, resultando daí um mau rendimento
desportivo.
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4.3.4- Dieta de pós-competição

A recuperação rápida do(s) atleta(s), após uma competição é cada vez mais
importante no desporto moderno.
Durante a competição as reservas de glicogénio, gorduras, vitaminas e
minerais ficam muito diminuídas ou até mesmo esgotadas. Para além disso
acumulam-se muitas substâncias tóxicas resultantes do metabolismo energético.
A dieta de recuperação deve ser hiperhidrica, hiperglicida e hipoproteica
de forma a atingir os seguintes objectivos (Roth, 2000; Brouns, 2005; Horta,
2006):
- Restaurar a perda de água e de sais minerais;
- Eliminar rapidamente as toxinas (em especial o ácido láctico dos músculos)
produzidas durante o esforço, que se acumulam no organismo;
- Reconstituir as reservas energéticas (especialmente o glicogénio) que se
esgotaram;
- Reparar o desgaste dos tecidos.

4.3.4.1- Imediatamente após o final da competição

Deve-se beber líquidos não só para hidratar o organismo, como também
para estimular a produção de urina pelos rins e aumentar a excreção das
substâncias tóxicas.
A ingestão de água pura na fase de recuperação, não é o mais
aconselhável, pois esta provoca uma diluição do líquido extracelular com
diminuição do sódio plasmático, o que origina diminuição da sede e aumento da
produção de urina, dificultando o processo de recuperação.
Devemos então ingerir uma bebida energética contendo cerca de 60
gramas por litro de um glúcido (glucose e/ou frutose) e os principais minerais
perdidos no suor (sódio, cloro, potássio, cálcio c magnésio), em concentrações
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iguais àquelas em que se encontram no suor (sódio 400-1100 mgl/l, cloro 5001500 mg/l, potássio 100-225 mg/l, cálcio 45-225 mg/l, magnésio 10-100 mg/l).
Em alternativa podemos utilizar uma bebida caseira composta por água, de
preferência alcalina e não hipossalina (Vimeiro, Melgaço e Pedras Salgadas),
glucose e/ou frutose numa concentração de 60 gramas por litro e uma pitada de sal
(cloreto de sódio) (Horta, 2006).

4.3.4.2- A primeira refeição após a competição

A refeição que se segue a uma competição (normalmente o jantar) deve ser
pobre em lípidos, pobre em proteínas (e deve-se recorrer de preferência a
proteínas de origem vegetal), a fim de limitar a acumulação de resíduos no
organismo, e rica em glícidos de assimilação lenta, que servirão para reconstituir
as reservas de glicogénio muscular e hepático. A verdura e a fruta fornecem
vitaminas e sais minerais.
Deve-se evitar bebidas alcoólicas e bebidas não naturais (cola, laranjadas,
etc.). Tanto o álcool como a cafeína (cola, café, etc.) são diuréticos e assim,
embora ajudem a eliminar, pelos rins, os detritos metabólicos formados durante o
trabalho muscular, obrigam os rins a eliminar água e minerais que deveriam ser
retidos para compensar a desidratação. Os minerais, agora e ao contrário do que
acontecia durante a competição, têm concentrações baixas, pois a retenção e os
ganhos de líquidos após a competição diluíram o líquido extracelular (Roth,
2000).
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4.3.4.3- Composição da primeira refeição após a competição

A primeira refeição, à mesa, poderá ter a seguinte composição (Horta,
2006):

- Sopa de legumes com um pouco mais de sal que o habitual;
- Massas alimentícias (esparguete, macarrão, piza), ou arroz ou batatas;
- Salada de vegetais temperada com limão e azeite ou óleo vegetal;
- Fruta (bananas, alperces, pêssegos, laranjas ou ananás ricos em
potássio);
- Água mineral alcalina ou leite magro ou meio gordo;
- Não devemos ingerir produtos proteicos e bebidas alcoólicas. (p. 203)

4.3.4.4- Dias seguintes

No dia a seguir à competição a dieta alimentar deve ser mais ligeira que o
habitual e deve-se (Roth, 2000):

- Continuar a beber muitos líquidos (2 a 3 litros de água, sumos de frutas e leite,
por dia). Estas bebidas servem para eliminar as toxinas e lutar contra a acidez
produzida pelo ácido láctico;
- Não consumir proteínas de origem animal em excesso, já que são acidificantes.
Só o jantar deve incluir uma porção de carne ou de peixe;
- Comer fundamentalmente verdura e fruta, que fornecem vitaminas e sais
minerais, e glícidos de assimilação lenta para reconstituir as reservas de
glicogénio.
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4.3.4.5- Exemplos de refeições pós-competição

Roth (2000) aconselha as seguintes refeições pós-competição:

Pequeno-almoço
- Uma chávena de café ou de chá com açúcar;
- 2 ou 3 tostas ou fatias de pão torrado com manteiga e marmelada;
- Um copo de sumo de frutas.
Almoço
- Salada de verdura com óleo de girassol e limão;
- Um prato de fécula com sal, acompanhado de um pedaço de manteiga
fresca e queijo ralado;
- Uma peça de fruta madura ou frutos secos;
- 1 ou 2 fatias de pão.
Meio da tarde
- Uma chávena grande de chá ou de café, ou dois copos de leite com
açúcar, ou dois copos de sumos de frutas.
Jantar
- Sopa de legumes com sal;
- Um prato de verdura;
- Uma porção de carne (frango ou vitela), ou 2 fatias de fiambre, ou 2
ovos cozidos, ou uma porção de peixe cozido;
- Uma peça de fruta madura ou cozida, ou frutos secos;
- 1 ou 2 fatias de pão. (p. 78-79)

Dois dias depois da competição a ração calórica deve ser aumentada em relação
à normal e o fornecimento de proteínas terá de ser ligeiramente superior ao
normal, a fim de reparar o desgaste muscular produzido pelo esforço. As três
refeições principais devem incluir uma porção de carne ou de peixe.

A partir do terceiro dia o atleta pode retomar a dieta de treino.
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4.4- Características nutricionais em função do tipo de Modalidade
desportiva

Sempre que queremos organizar um plano nutricional para qualquer
modalidade desportiva devemos de levar em consideração os seguintes factores:
- Características energéticas da modalidade em geral;
- Sistema organizativo da modalidade em termos de competição, treino, estágios,
deslocações, entre outros;
- Idade, sexo, composição corporal e nível competitivo dos jogadores e/ou da
equipa;
- Hábitos nutricionais habituais dos jogadores.
As características metabólico-energéticas de cada modalidade são o factor
que mais contribui para as diferenças que existem entre as diversas modalidades
relativamente às necessidades nutricionais (Barata, Sardinha & Teixeira, 2008).
Com base neste critério, e de forma muito genérica, é comum dividir-se as
actividades desportivas em desportos de força e em desportos de resistência.
Para o primeiro grupo de desportos estima-se que as necessidades
energéticas diárias se situem entre as 4.000 e as 4.500 kcal, enquanto que para o
segundo grupo estejam compreendidas entre as 3.200 e as 3.500 kcal.
Nos desportos de força existe uma maior necessidade de ingerir proteína
devido sobretudo a três razões:
- Existe maior destruição de fibras musculares;
- Existe maior reparação de células musculares;
- Existe maior necessidade de aumentar a massa muscular.
Nos desportos de resistência é preciso dar mais atenção aos seguintes
aspectos:
- À enorme quantidade de energia consumida, sobretudo, à base de HC;
- À aplicação dos métodos de supercompensação;
- À reposição do glicogénio após o treino e/ou competição;
- Hidratação.
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Para além desta classificação dos desportos, (em força e em resistência),
existem outras. Aquela que seguidamente vai ser apresentada, apesar de se basear
no mesmo critério da anterior (características metabólico-energéticas modalidade
desportiva) faz uma diferenciação mais detalhada entre os diferentes desportos
(Barata, Sardinha & Teixeira, 2008).

4.4.1- Modalidades desportivas que envolvem actividades de longa duração e
de baixa ou média intensidade (marcha, corrida, ciclismo em estrada, triatlo,
orientação, remo de fundo, natação de fundo, etc.)

Neste tipo de modalidades, o metabolismo utilizado é, preferencialmente,
o aeróbio. Para além disso, existem perdas hídricas importantes através da
sudação, sobretudo, se as condições de arrefecimento organismo são más
(temperatura ambiente e humidade relativa elevadas). Os factores que limitam o
rendimento desportivo estão relacionados com o défice de glicogénio muscular,
e/ou com o défice de glicogénio hepático e a consequente hipoglicémia e/ou com
o défice de hidratação.
Os défices de glicogénio muscular e hepático podem estar intimamente
relacionados com a ingestão de hidratos de carbono, não só em termos da
quantidade de glícidos ingeridos, mas também da escolha de momento certo para
os ingerir, embora possam ser influenciados por outros factores.
O défice de hidratação está intimamente relacionado com a ingestão de
líquidos antes, durante e após a competição, não só em termos da quantidade total
de líquidos que são ingeridos mas também em termos de características desses
líquidos e de particularidades da sua administração, embora possa ser influenciado
por outros factores.
O défice de glicogénio muscular, considerado o supercarburante, leva a um
défice de glicose na célula muscular o que bloqueia o sistema de produção de
energia através da via glicolítica. O músculo vê-se assim obrigado a utilizar
preferencialmente ácidos gordos, através da B-oxidação, que no entanto não têm o
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mesmo rendimento energético dos hidratos de carbono, resultando em decréscimo
do rendimento desportivo.
O défice de glicogénio hepático conduz a um défice de glicose no sangue,
o que leva a um deficiente funcionamento do sistema nervoso central já que as
suas células utilizam exclusivamente a glicose como carburante. São assim
afectadas as funções nobres do sistema nervoso central como a coordenação
neuro-muscular, o equilíbrio, a atenção a concentração, a visão, a audição, entre
outras.
O défice de hidratação conduz não só a uma deterioração das funções de
todo o sistema nervoso central e periférico, mas também a uma diminuição do
rendimento do músculo e de todos os órgãos e sistemas do organismo humano.
Assistimos, assim, a uma diminuição da performance que é directamente
proporcional à gravidade do défice de hidratação.
Nestas modalidades desportivas, as causas mais frequentes de fadiga de
causalidade nutricional são os défices de hidratação e glicogénio muscular. O
défice de glicogénio hepático é uma causa menos frequente de fadiga, que ocorre
essencialmente nos atletas menos conceituados e que por isso demoram mais
tempo a realizar a competição.

4.4.2- Modalidades desportivas que envolvem actividades de longa duração e
de

média

intensidade e

com um elevado

nível

de concentração

(automobilismo, vela, motociclismo, etc.)

Nas modalidades desportivas de média intensidade, por exemplo, na
Fórmula 1, no automobilismo, os atletas para além de terem de realizar uma
actividade prolongada de tipo misto, com uma base de actividades aeróbias onde
se

enxertam

regularmente

curtas

actividades

anaeróbias,

necessitam

permanentemente de um alto nível de concentração. Nestas modalidades, embora
a diminuição do rendimento desportivo de causa nutricional possa resultar de um
défice de glicogénio muscular e/ou de um défice de hidratação, a causa mais
frequente de fadiga está relacionada com um défice de glicogénio hepático devido
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aos elevados consumos glicose por parte do sistema nervoso central, originados
pelos níveis elevados de concentração e de stress exigidos.

4.4.3- Modalidades desportivas que envolvem actividades de longa duração e
de baixa intensidade e com um elevado nível de concentração (xadrez, tiro,
damas, tiro com arco, etc.)

Nas modalidades desportivas de baixa intensidade, o consumo energético a
nível muscular é baixo, pois envolvem actividades de baixa intensidade a nível
físico, mas a nível mental o consumo energético é elevado devido aos elevados
níveis de concentração e de stress que a prática destas modalidades exige. Assim,
o factor condicionante do rendimento desportivo de causa nutricional está
relacionado com o glicogénio hepático

4.4.4- Modalidades desportivas que envolvem actividades de longa duração e
de intensidade mista – grande, média e pequena (andebol, basquetebol,
corfebol, hóquei em patins, râguebi, voleibol, etc.)

Nestas modalidades desportivas é utilizado tanto o metabolismo aeróbio
como os metabolismos anaeróbios aláctico e láctico.
Durante os 90 minutos de um jogo de futebol, por exemplo, os futebolistas
de elite percorrem entre 9 e 14 km, a uma intensidade média correspondente a
75% da potência aeróbia máxima, com características de exercício intermitente.
Deste modo, um futebolista necessita de realizar frequentemente actividades de
alta intensidade e de curta duração, intercaladas com actividades de média e baixa
intensidade e de longa duração. Assim, a capacidade aeróbia dos jogadores de
futebol é decisiva para o rendimento desportivo, não só para executarem as
actividades de média e de baixa intensidades durante um longo período de tempo,
mas também para o pagamento da dívida de oxigénio e de energia das actividades
de alta intensidade.
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No futebol e noutros desportos de características mistas, em relação ao
metabolismo energético utilizado, a recuperação entre diversas tarefas de curta
duração, solicitando o metabolismo anaeróbio aláctico e/ou láctico (sprints,
remates, disputas de bola, etc.), está dependente do metabolismo aeróbio e pode
ser optimizada se o V02máx dos praticantes for incrementado. Para além disso, os
futebolistas com valores elevados de V02máx utilizam uma maior percentagem de
ácidos gordos como carburante durante o jogo, poupando o glicogénio muscular,
o que pode contribuir para aparecimento mais tardio da fadiga.
A resistência aeróbica é igualmente uma das características fundamentais
para um bom desempenho nesta modalidade, pois o metabolismo que predomina
durante o jogo de futebol é o aeróbio, sendo as respostas metabólicas muito
semelhantes às encontradas nas modalidades de endurance. A maior parte das
tarefas num jogo de futebol são movimentos sem bola, quer na tentativa de criar
espaços através da desmarcação, quer tentando enganar o adversário ou
acompanhando (marcação) o mesmo durante as suas tentativas de desmarcação.
Os jogadores que conseguirem realizar estas tarefas de uma forma adequada
durante os 90 minutos de jogo estão em vantagem em relação àqueles que, embora
possuam uma boa técnica de execução, não consigam acompanhar os movimentos
do jogo na fase final do mesmo, por deficiente desempenho do seu sistema
aeróbio motivado por défice de glicogénio muscular.
A fadiga pode acontecer por défice de hidratação se as condições de
arrefecimento forem adversas e o jogo tiver prolongamento e/ou por défice de
glicogénio hepático se o jogo tiver prolongamento.
Nas modalidades desportivas colectivas, o défice de glicogénio muscular
representa desse modo a causa mais frequente de fadiga, o qual pode ser
facilmente prevenido se for implementada uma estratégia adequada que associe o
treino e a nutrição.
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4.4.5- Modalidades desportivas que envolvem actividades de curta duração e
de grande intensidade (judo, boxe, halterofilismo, karaté, kickboxing, lutas
amadoras, ciclismo em pista, sprint, lançamento de peso, salto em comprimento,
natação, saltos para a água, etc.)

Estas modalidades desportivas são caracterizadas por actividades curtas e
explosivas, repetidas ou não no tempo, onde predominam os metabolismos
anaeróbico láctico e aláctico. A maioria destas modalidades exige igualmente uma
elevada concentração, provoca stress e é caracterizada por tarefas de elevada
complexidade.
Uma corrida solitária de 100 m ou uma prova de 100 m na natação não
exigem grandes recursos energéticos e por isso o seu desempenho não depende
directamente de factores nutricionais. No entanto, ao longo do processo de treino
a associação de uma metodologia de treino de força a um enquadramento
hormonal e a um aporte nutricional adequados poderá conduzir a um
fortalecimento muscular que eventualmente optimizará o rendimento desportivo
do atleta.
No judo e na maioria modalidades desportivas de combate, embora os
combates sejam curtos, repetem-se ao longo de um dia de competição, podendo
nos últimos combates, geralmente os mais importantes, surgir fadiga de causa
nutricional. O défice de glicogénio muscular pode conduzir a uma fadiga
periférica a nível muscular e o défice de glicogénio hepático a uma fadiga central,
podendo esta última prejudicar intensamente a execução das actividades
complexas e exigindo elevada concentração, que caracterizam as modalidades em
causa.
A noção de que a fadiga por défice de glicogénio muscular era exclusiva
das actividades prolongadas e de média e baixa intensidade está desse modo
completamente ultrapassada, pois diversos estudos científicos têm demonstrado
que, se os cuidados nutricionais não forem levados em consideração, a fadiga por
défice de glicogénio muscular pode verificar-se em modalidades onde o
metabolismo aeróbio não predomina.
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A nutrição do atleta não depende apenas das características metabólicasenergéticas da modalidade praticada. As modalidades com categorias por peso ou
com

elevadas

exigências

estéticas

apresentam

igualmente

algumas

particularidades do ponto de vista nutricional. Vejamos:
As modalidades com categorias por peso fazem com que os atletas no
momento da competição tenham de alcançar um peso que muitas vezes é inferior
àquele que lhes está destinado geneticamente. Este facto conduz a que os atletas
tenham de, nas semanas que antecedem a competição, fazer grandes restrições
nutricionais. Ingerem dietas hipocalóricas que os conduzem ao seu peso “ideal”
voltando após a competição à sua dieta normal ou, por vezes, a uma dieta em que
possam compensar as restrições realizadas anteriormente. Geralmente os atletas
cometem erros tanto no decurso das dietas hipocalóricas, onde por vezes os
hidratos de carbono são abolidos e a ingestão de água sofre grandes restrições,
como na fase pós-competitiva onde se verifica uma ingestão exagerada de
alimentos com predominância nos ricos em glúcidos simples.
Nas modalidades com elevadas exigências estéticas tanto pode assistir-se a
modalidades que requerem corpos supermagros, como na ginástica rítmica, na
natação sincronizada ou nos saltos para a água, como a modalidades que requerem
corpos hipermusculados, como no culturismo, ou corpos hiperpesados, como no
sumo.
Nas modalidades que exigem corpos supermagros, as particularidades do
ponto de vista nutricional, são muito semelhantes às das modalidades com
categorias por peso, no entanto, os erros cometidos são levados ao exagero,
conduzindo por vezes a graves alterações do comportamento alimentar como a
bulimia e a anorexia nervosas. Por vezes, estas alterações do comportamento
alimentar associam-se a alterações menstruais e ósseas conduzindo à chamada
tríade da mulher desportista.
Nas modalidades que exigem corpos hipermusculados ou hiperpesados, os
atletas vêem-se obrigados a ingerir dietas hipercalóricas geralmente muitos ricas
em proteínas e em alimentos ricos em calorias vazias e com pouca capacidade
nutricional e pobres em micronutrientes (vitaminas e minerais).
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4.5- Aspectos particulares da nutrição

4.5.1-Nutrição na Criança e no Adolescente

Com a evolução da ciência da Nutrição no desporto, torna-se cada vez
mais evidente a importância da nutrição para crianças e adolescentes que se
exercitam, tanto a nível competitivo como recreativo.
As crianças, e muito particularmente os adolescentes, têm necessidades
nutricionais particulares no que diz respeito à ingestão calórica total, ao conteúdo
de proteínas e às vitaminas e minerais. O crescimento e o nível de actividade
física representam os dois factores que mais influenciam as necessidades calóricas
diárias específicas dos jovens atletas.
Häcker e col. e O´Conner, citado por Barata (2008), recomendam que os
jovens atletas, sobretudo aqueles que praticam desportos de resistência, tenham
uma contribuição de 55% de glícidos na sua ingestão calórica total. De modo a
prevenir o aumento da MG, consequência da atracção que os jovens manifestam
pelo consumo de glúcidos simples, os HC consumidos, na sua maioria, devem ser
complexos.
Os lípidos são mais utilizados como carburantes nos jovens atletas, já que
na infância e na fase inicial da adolescência a capacidade e a potência anaeróbias
estão menos desenvolvidas que a potência aeróbia. No entanto, esse facto, não
conduz a maiores necessidades de lípidos na dieta de jovens atletas. Recomendase que o jovem atleta tenha uma ingestão de lípidos inferior a 30% do total de
calorias ingeridas diariamente, com uma distribuição idêntica de alimentos ricos
em ácidos gordos saturados, monoinsaturados e polinsaturados
O surto de crescimento pubertário provoca grandes alterações somáticas e
da composição corporal, principalmente no incremento da estatura e do peso. O
aumento do peso faz-se à custa, essencialmente, da massa magra, cujo maior
constituinte é a massa muscular. Estas alterações reflectem-se nas necessidades
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nutricionais diárias do adolescente, tanto em termos de calorias como de proteínas
a ingerir. Desta forma, existem maiores necessidades proteicas devido ao
incremento da síntese proteica a nível muscular. Assim, os jovens desportistas
necessitam de uma maior ingestão de proteínas por quilograma de peso do que os
jovens não desportistas e do que os adultos. Recomenda-se que os jovens atletas
ingiram cerca de 1,5 gramas/Kg de peso/dia. Häcker e col., citado por Barata
(2008), vão mais longe aconselhando uma ingestão proteica diária entre 1,5 e
1,8g/kg de peso.
Durante a adolescência e principalmente durante o surto de crescimento
pubertário há um aumento das necessidades nutricionais de cálcio. O cálcio é o
mineral mais abundante no organismo e tem um papel fundamental na formação
dos ossos e dos dentes assim como na contracção muscular e na transmissão dos
impulsos nervosos. A ingestão diária deve situar-se pelas 1200mg/dia.
A vitamina D promove a absorção do cálcio e do fósforo no intestino e,
por isso, é fundamental para a mineralização e crescimento dos ossos e dos
dentes.
Um défice de ingestão de cálcio e de vitamina D pode provocar uma
diminuição da densidade óssea e desse modo, predispor os jovens desportistas a
possíveis fracturas de fadiga.
A realização de dietas hipocalóricas por atletas obsecadas(os) para a
obtenção de uma redução do peso e da massa gorda corporal pode igualmente
conduzir a um défice de ingestão de micronutrientes. Ao nível dos minerais
devemos dar especial atenção ao risco de aporte deficitário de cálcio e de ferro,
principalmente nas jovens atletas do sexo feminino que estão a realizar dietas
hipocalóricas.
Os mecanismos de arrefecimento orgânico são menos eficazes nos jovens
e, desse modo, existe um risco acrescido para a instalação de desidratação e
sobreaquecimento. Os jovens para além de possuírem uma menor superfície
corporal em relação aos adultos, e daí, a uma menor quantidade de glândulas
sudoríparas e consequentemente a uma menor produção de suor. São também
metabolicamente menos eficientes produzindo uma maior quantidade de calor por
quilograma de peso corporal durante a prática desportiva e tem um menor débito
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cardíaco o que diminui a capacidade de transporte de calor dos músculos para a
pele onde o mesmo se dissipa. As crianças apresentam igualmente alguma
dificuldade em aclimatarem-se ao calor e à humidade relativa elevadas pois
possuem um ritmo de aclimatação mais lento do que os adultos. Por estes motivos
os jovens desportistas necessitam de maiores cuidados com a hidratação do que os
adultos e, por isso, os cuidados devem ser redobrados.
As jovens atletas praticantes de modalidades desportivas onde a estética
corporal é muito valorizada encontram-se em maior risco de desenvolverem
alterações do comportamento alimentar e, por via disso, é necessário dar uma
particular atenção a estas atletas.
Os jovens atletas desconhecem habitualmente o papel que a nutrição pode
ter no seu rendimento desportivo e na preservação da sua saúde. A implementação
de estratégias educativas é fundamental para consciencializar os jovens atletas
sobre a importância da nutrição, promovendo melhores hábitos nutricionais, de
modo a que o rendimento desportivo seja optimizado e a ocorrência de
determinadas situações clínicas (desidratação, sobreaquecimento, anemias,
perturbações do comportamento alimentar, entre outras) possa ser prevenida.
As estratégias educativas têm que ser muitas vezes extensivas à família se
quisermos manter permanentemente as mudanças implementadas pelos jovens
atletas relativas aos seus hábitos alimentares.

4.5.2- Nutrição na Mulher

As mulheres, por razões que têm a ver com a sua composição corporal
(maior percentagem de gordura e menor de massa muscular), têm um
metabolismo de repouso inferior ao homem entre 5 a 10%. Além disso, as
mulheres utilizam mais gordura como fonte de energia, poupando a utilização de
HC e, consequentemente, o catabolismo proteico. Em suma, existem algumas
particularidades no que diz respeito às necessidades energéticas para mulheres que
praticam desporto (Carvalho & Hirschbruch, 2008).
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A Sociedade Brasileira de Medicina do Desporto recomenda a ingestão de
60 a 70% de HC do aporte calórico total para satisfazer as necessidades da prática
desportiva.
As necessidades proteicas das mulheres desportistas devem situar-se entre
1,2 e 2,0g/kg/dia. O limite superior para desportos de força e o inferior para
actividades desportivas de resistência.
No que diz respeito aos lípidos o valor calórico ideal deve rondar os 30%,
sendo 10% de saturados, 10% de monoinsaturados e 10% de polinsaturados.
Já em relação aos micronutrientes, os principais minerais encontrados com
défice em mulheres atletas são o cálcio, o ferro e o zinco, todos eles muito
importantes não só na manutenção da saúde como também no desempenho
desportivo. Esta situação acontece especialmente nos casos de restrição calórica
devido à prática de modalidades desportivas com padrões estéticos e de
rendimento desportivo muito exigentes.
A busca permanente dos melhores resultados desportivos acarreta um
grande desgaste físico e mental levando, em muitas circunstâncias, ao
aparecimento do chamado síndrome Tríade da Mulher Atleta. Esta síndrome
engloba as doenças de comportamento alimentar, as alterações menstruais
(amenorreia) e a osteoporose. A tríade da mulher desportista (figura 4.4) pode ter
repercussões no sistema reprodutor e no aparelho músculo-esquelético, com o
aumento do risco de lesões musculo-esqueléticas, de osteopénia ou de fracturas de
fadiga.

Figura 4.4- Tríade da mulher atleta

Fonte: Barata, Sardinha & Teixeira, 2008:371
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As medidas imediatas a tomar perante esta situação são a redução do
volume de treino, no mínimo de 10 a 20%, e o aumento da ingestão calórica diária
acima de 2500 kcal para haver ganho de peso. Desta forma, a menstruação volta
espontaneamente ao normal. Para além disso, deve ser feita a suplementação em
cálcio, sendo recomendado 1500mg/dia.
A educação das atletas em relação à nutrição e designadamente no que
concerne à síndrome, acima referida, é fundamental. O nutricionista, o treinador e
os pais desempenham um papel essencial neste processo de informação e de
sensibilização.

4.5.3-Idoso (veterano)

Com o envelhecimento vão ocorrendo progressivamente alterações na
composição corporal (maior percentagem de massa gorda e menor de massa
magra) e uma série de problemas de saúde, designadamente, a diabetes mellitus
tipo 2, as dislipidemias, a resistência à insulina, a hipertensão, etc.
A prática da actividade física, neste escalão etário, traz consigo inúmeros
benefícios, mais concretamente, ajuda a manter os níveis de MM, contraria a
tendência para o aumento da MG e melhora significativamente o seu quadro
clínico de doenças.
O consumo adequado de proteínas, segundo Klein e Rogers, citado por
Carvalho (2008) pode ir de 0,8 a 1,25g/dia. Valores superiores poderão,
eventualmente, provocar digestões difíceis e prolongadas sobrecarregando,
inclusive, o fígado e os rins. Valores abaixo podem levar a um défice de proteínas
comprometendo a regeneração celular e o estado nutricional do idoso.
O consumo energético de HC deve ser entre 50 a 60% do gasto energético
total. É recomendado a ingestão predominante de HC complexos para contrariar
os picos de hiperglicémia e de hipoglicémia devido à diminuição da secreção da
insulina que acontece com o aumento da idade. Para além disso, estes HC são
mais adequados para a prática desportiva, dado que, a sua degradação é mais
prolongada no tempo, são carregados de vitaminas do complexo B, essenciais ao
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metabolismo energético, e têm fibra, a qual contribui decisivamente para
contrariar a obstipação que se acentua com a idade.
A ingestão de lípidos deve situar-se entre os 20 e os 30% do valor calórico
total da dieta. As gorduras de origem animal não devem ultrapassar os 10% dadas
a sua associação às doenças coronárias tão características destas idades.
No que diz respeito aos micronutrientes, e designadamente para aqueles
idosos que fazem exercício físico, deve ser reforçada a ingestão de vitaminas do
complexo B, das vitaminas C, A e E, e dos minerais de sódio, cálcio, potássio,
cloro, ferro, magnésio, cobre, selénio e zinco.
O declínio da massa óssea com o avançar da idade, especialmente, em
mulheres

pós-menopausa,

aumenta

a

incidência

da

osteoporose

e,

consequentemente, o risco de fracturas. A ingestão de cálcio para pessoas com
mais de 50 anos deve ser de 1200mg/dia. A actividade física feita ao ar livre
também contribui para a absorção do cálcio através da vitamina D.
A

desidratação,

nos

idosos,

é

comum

devido

ao

distúrbio

hidroelectrolíquido característico desta idade. O menor consumo de água
associado à toma de medicamentos e ao exercício físico pode, em muitas
circunstâncias, levar à desidratação.
Aconselha-se à ingestão de 3,5 litros para os homens e 2,5 litros para as
mulheres por dia. A actividade física aumenta a perda de líquidos mediante a
estimulação da respiração e do suor. Por isso, deve-se aumentar a ingestão de
líquidos antes, durante e após o exercício.
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4.5.4- Suplementação

O mundo do desporto está cheio de produtos que prometem prolongar a
resistência, melhorar a recuperação, reduzir a gordura corporal, aumentar a massa
magra e promover uma ou outra característica que melhore o desempenho
desportivo (Burke, & Maughan, 2002).
A suplementação é cada vez mais procurada pelos atletas para obtenção de
uma melhoria do seu rendimento desportivo. Diversos estudos demonstram uma
utilização crescente destas substâncias por parte dos atletas, das mais diversas
modalidades desportivas.
No entanto, todo este universo (suplementação) é de uma tremenda
delicadeza, não só pelo facto de encerrar um negócio de milhões (com todas as
vantagens e desvantagens inerentes), mas também devido ao suporte científico
que lhe está adjacente ser extraordinariamente complexo (não é possível
acompanhar os desenvolvimentos da investigação, pois a cada dia surgem novos
produtos).
Assim, por um lado, somos confrontados com a agressividade comercial
das inúmeras marcas existentes no mercado, proclamando efeitos "milagrosos"
para os seus suplementos e, por outro, no extremo oposto, assistimos ao
cepticismo científico de investigadores (Marques & Roig, 2006).

4.5.4.1- Substâncias ergogénicas

São intituladas como substâncias ergogénicas todas aquelas que, directa ou
indirectamente, aumentam a capacidade de produção de trabalho, ou seja, o
rendimento físico-desportivo de quem as consome.
Dentro do conceito de ergogénese entram todas as ajudas, sejam
fisiológicas, nutricionais, farmacológicas, métodos de apoio psicológico ou
biomecânico.
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No contexto desportivo, as ajudas ergogénicas são procedimentos que
visam potenciar as capacidades físicas (força, velocidade, resistência), bem como
intervir ao nível psicológico (por exemplo, pela diminuição da ansiedade ou dos
tremores).
Algumas substâncias ergogénicas, poderão eventualmente, ser positivas
para o desportista, mas existe uma vasta quantidade que são ineficazes e até
prejudiciais, se a sua administração não for controlada por um profissional
qualificado. Veja-se o caso da cafeína que, dependendo da dose tomada, pode ter
efeitos ergogénicos, ergolíticos (etimologicamente, que destrói trabalho) ou
ergoestáticos (sem implicação na capacidade de produção de trabalho). Mais
grave, poderá ser considerada uma substância dopante, pois se a sua concentração
sanguínea for superior a 12 mcg/ml a análise no controlo anti-doping será
positiva.
Não é fácil determinar a efectividade de uma substância ergogénica, bem
como a sua segurança, na medida em que para a esmagadora maioria destes
produtos não existem estudos suficientes para permitir concluir, inequivocamente,
dessas qualidades. Para além disso, um dos grandes problemas que existe com
estas substâncias, em todo o mundo, é que a sua maioria é comercializada fora do
circuito dos produtos farmacêuticos. Este facto leva a que estes produtos não
sejam controlados por entidades estatais idóneas, como acontece com os produtos
farmacológicos. Por lado, não são poucos os laboratórios e marcas que se valem
de informações distorcidas para proclamar benefícios, visando apenas gerar
dividendos para as empresas que os comercializam.
E, perante todo este cenário, na maior parte das vezes, os atletas ingerem
as substâncias ergogénicas, simplesmente porque são influenciados por
campanhas de publicidade dos fabricantes, muito bem orquestradas, alicerçadas
em depoimentos de atletas e treinadores de renome ou de figuras muito
conhecidas do panorama científico internacional. Torna-se assim muitas vezes
difícil estabelecer o limite entre a verdade científica e os interesses comerciais.
Apesar de tudo o que foi exposto é necessário deixar bem claro que a
solução não é desaconselhar a toma de toda e qualquer suplementação, mas antes
ter uma atitude profundamente realista e de rigor perante uma temática complexa.
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Até porque, em alguns casos particulares justifica-se a toma destas substâncias,
desde que tenham sido esgotadas todas as potencialidades de treino, da nutrição e
dos meios e métodos de recuperação na optimização do rendimento desportivo.
Um bom exemplo, onde a utilização destas substâncias podem ter um efeito
positivo (efeito placebo) é em atletas psicologicamente mais susceptíveis, mesmo
que a sua eficácia não esteja completamente comprovada cientificamente e desde
que daí não resultem quaisquer malefícios orgânicos.
A atitude correcta e realista é, no processo de selecção/escolha de um
suplemento, levar sempre em consideração os seguintes aspectos (Marques &
Roig, 2006):

1º- A escolha da marca é um processo crítico: os produtos poderão estar
contaminados ou não conter o que referem no rótulo;
2º- A escolha do suplemento deve ser um processo faseado e delicado:
face à multiplicidade de opções é fundamental ter uma checklist de aspectos a
analisar, antes de fazer a opção de compra.
Em relação ao primeiro aspecto, os produtos podem conter substâncias
proibidas na sua composição, ou seja, incluir substâncias dopantes, constituindose a suplementação de atletas de alto rendimento desportivo algo de
particularmente delicado e tremendo. Assim, é fundamental que quem intervém
neste domínio tenha absoluta confiança nas marcas que habitualmente recomenda.
Em relação ao segundo aspecto, é absolutamente fundamental que se
coloquem as questões que se seguem no processo de escolha de um suplemento:
- Determinar a validade científica do efeito ergogénico reclamado pela substância;
- Avaliar a qualidade das evidências que suportam o efeito ergogénico;
- Avaliar a segurança e legalidade da substância ergogénica.
A tabela que se segue (quadro 4.13), classifica os suplementos
ergogénicos em função do tipo de acção.
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Quadro 4.13- Classificação de suplementos ergogénicos em função do tipo de
acção

Acção

Fornecimento energético

Aumento da massa muscular

Imuno-estimulação(adaptagénios)

Protecção articular

Estimulantes do sistema nervoso
central

Suplementos

Creatina
L-carnitina
Ribose
Bicarbonato
Proteína
Aminoácidos
Creatina
Hidroxi-B-metilbutirato
Vanádio
Yoimbe
Pro-hormonas
Glutamina
Hidroxi-B-metilbutirato
Ginseng
Vitamina C
Zinco
Antioxidantes
Selénio
Glucosamina
Condroitina
Ácido hialurónico
Ácidos gordos essenciais
Cafeína
Efedrina
Pseudo-efedrina

Fonte: Barata, Sardinha & Teixeira, 2008:381

Devido ao facto da toma de produtos com vitaminas, minerais e
antioxidantes, por parte dos atletas, não gerar tanta polémica e/ou incertezas
quanto aos seus possíveis efeitos (positivos ou negativos), fica aqui uma pequena
reflexão sobre os mesmos:
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4.5.4.2- Multivitaminicos e minerais

Em geral, tal como acontece com as vitaminas, uma alimentação adequada
e equilibrada satisfaz largamente as necessidades de minerais da maioria das
pessoas. Contudo, o exercício pode induzir a perda acrescida de minerais através
do suor, da urina e pelo tracto intestinal.

Assim, existem determinadas condições, normalmente associadas ao
exercício físico intenso, que podem condicionar a necessidade de suplementação,
designadamente:

- Amenorreia secundária ou osteoporose (cálcio), relacionada com a tríade da
mulher atleta;
- Sudação (sódio, cloro e potássio), especialmente intensa em climas quentes;
- Anemia ferropénica (ferro), vulgar nas mulheres, particularmente pelas
acentuadas perdas na menstruação;
- Stresse oxidativo (selénio e zinco), associado a esforços de elevada intensidade.
Qualquer uma destas situações deve ser analisada pelo médico,
preferencialmente um Especialista em Medicina Desportiva, devendo os
profissionais associados ao treino e à nutrição estarem especialmente atentos a
sinais e sintomas de carência.

4.5.4.3- Antioxidantes

O exercício físico intenso pode incrementar o consumo de oxigénio em 10
a 25 vezes o valor de repouso, para satisfazer as exigências de produção de
energia, o que produz um elevado stress oxidativo, que conduz à produção de
radicais livres e à peroxidação lípidica.
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O corpo humano está dotado de uma série de enzimas antioxidantes
protectoras: a superóxido dismutase (SOD), que neutraliza o superóxido, o
glutatião-peroxidase (GSH) e a catalase (CAT), que neutralizam o peróxido de
hidrogénio.
São vários os minerais que fazem parte destas enzimas, pelo que a sua
deficiência pode diminuir a formação das mesmas. É o caso do cobre, do
manganésio e do zinco, que formam parte da estrutura da SOD; do ferro na CAT e
do selénio na GSH.
Apesar de ainda não existir consenso relativamente à suplementação com
antioxidantes, no caso de atletas com maus hábitos alimentares, fumadores ou
com altos níveis de stress, a suplementação pode revelar-se vantajosa.
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5.- RESUMO E CONCLUSÕES

Neste capítulo será feito um resumo e retiradas as conclusões da revisão
bibliográfica efectuada neste trabalho de investigação teórica.

5.1- Resumo

O objectivo geral deste trabalho foi aprofundar e estruturar os saberes
sobre as principais áreas de conhecimento que o nutricionista desportivo deve
dominar para poder intervir, com sucesso, junto dos seus atletas/equipas.

Os Objectivos específicos foram no sentido de aprofundar e estruturar os
conhecimentos em cada uma dessas áreas:

- Avaliação Nutricional do atleta (composição corporal, dietética e bioquímica);
- Determinação das necessidades energéticas;
- Nutrição aplicada ao treino e à competição (antes, durante e após) comuns às
diferentes modalidades desportivas;
- Características nutricionais em função do tipo de modalidade desportiva;
-

Aspectos

particulares

da

nutrição

(grupos

populacionais

especiais,

suplementação/substâncias ergogénicas).

Ao longo do capítulo 4 foi feita uma revisão bibliográfica de cada uma das
áreas de conhecimento acima referidas.
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5.2- Conclusões

De cada uma das áreas de conhecimento (que o nutricionista desportivo
deve dominar para poder intervir, com sucesso, junto dos seus atletas/equipas) que
foi alvo de investigação, neste trabalho, foram retiradas diversas conclusões.

Avaliação Nutricional do atleta (composição corporal, dietética e bioquímica)

Existem vários métodos para a avaliação da composição corporal. Os
métodos de avaliação directa e muito rigorosos como a hidrodensitometria, a
tomografia axial computorizada, a ressonância magnética nuclear e métodos de
avaliação indirecta menos rigorosos, como a bioimpedância eléctrica, a interacção
por raios infravermelhos ou os métodos antropométricos (Horta, 2006).
Os primeiros, por serem mais fidedignos, são, por isso, muito dispendiosos
e de pouca aplicabilidade prática sendo utilizados essencialmente em investigação
na validação dos métodos indirectos. Os segundos, sendo métodos menos
rigorosos, são naturalmente menos dispendiosos e de maior aplicabilidade prática.
Apesar disso, os resultados obtidos com a sua aplicação, apresentam erros muito
pouco significativos, se forem cumpridos, com rigor, os protocolos definidos à
partida.
Os dois métodos mais utilizados para a análise e estudo da composição
corporal dos atletas são os métodos da bioimpedância eléctrica e os
antropométricos (Horta, 2006).

São vários os métodos utilizados para avaliar o consumo de alimentos.
Podem classificar-se em dois grandes grupos. No primeiro grupo inserem-se os
métodos prospectivos que recolhem informação sobre a ingestão actual de
alimentos no momento do seu consumo e no segundo grupo há uma série de
métodos retrospectivos que recolhem dados relativos à ingestão realizada num
passado próximo, recente ou bem remoto (Silva, 2007).
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Ainda segundo a mesma autora, no primeiro grupo inserem-se o diário
alimentar, o método de dupla pesagem, o registo alimentar por estimação do peso,
o método de observação e pesagem e o registo combinado com análise química
directa. No segundo grupo incluem-se o registo de 24 horas, a história alimentar e
o questionário de frequência alimentar.
O diário alimentar (com ou sem pesagem) é o instrumento mais adoptado
para estudo dietéticos entre atletas (Alves, Biesek & Guerra, 2005). A pesagem
directa é o método mais preciso para estimar a ingestão habitual de alimentos e/ou
nutrientes de indivíduos, apresentando maior exactidão e fidelidade em relação a
outros métodos, uma vez que regista as porções e o peso de cada alimento e
bebidas ingeridas. Por isso, é considerada o padrão-ouro para a avaliação
dietética.
Em relação aos métodos retrospectivos, destaca-se o registo das últimas 24
horas que segundo Marjem & Barba, citado por Silva (2007) é o método de
avaliação da ingestão alimentar mais utilizado em todo o mundo. É barato e de
rápida aplicação e é bem aceite pelos indivíduos, requer, no entanto, memória de
curto prazo para fornecer informações detalhadas sobre as comidas ingeridas.

O interesse pelos indicadores bioquímicos como auxiliares na avaliação
do estado nutricional do atleta surge na medida em que se evidenciam alterações
bioquímicas anteriores às lesões celulares e/ou orgânicas (Cuppari, 2005).
Segundo Barata (1997), tendo em conta que estamos a fazer uma avaliação
bioquímica a atletas torna-se imprescindível que se façam, em regra geral, os
seguintes exames laboratoriais:
- A nível de hematologia, justifica-se o hemograma anual, dada a dificuldade de
detectar anemia nos desportistas devido à sua hemodiluição. Se houver razões
para suspeitar de ferropénia, deverá também analisar-se a ferritina sérica e não
apenas a siderémia, dadas às oscilações que a mesma sofre com a actividade
física;
- A ficha lipídica deverá ser feita logo na primeira avaliação, de preferência em
criança, idade em que o impacto da intervenção médica ou nutricional, sobre uma
eventual dislipidémia, é crucial. Se o perfil lipídico for normal, não justifica ser
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avaliado todos os anos. Nos adultos com factores de risco, ou em todos os
indivíduos com dislipidémia, a frequência destas análises deve ser maior,
permitindo, inclusive, avaliar a resposta do perfil lipídico ao exercício físico.
Usualmente pedir-se-á o colesterol total, a fracção HDL e os triglicéridos. O
doseamento das apoproteínas e de outras lipoproteínas apenas se justifica quando
os valores anteriores estão modificados;
- Na bioquímica é habitual pedir-se a glicémia, a função renal, o ácido úrico, a
função hepática, e a urina tipo 2. A ureia é um razoável indicador de
hemoconcentração. O ionograma com cálcio e magnésio também é de avaliar,
designadamente em atletas com sintomas relacionáveis com excitabilidade neuromuscular, ou com fadiga muscular. Em relação a outros electrólitos apenas em
casos particulares. A hiperuricémia correlaciona-se com lesões de repetição;
- Nos desportistas de competição que apresentam sintomas de sobretreino
“overtraining” devem ser recolhidos, no primeiro exame de cada época, os valores
basais dos indicadores laboratoriais de fadiga, os quais poderão ser verificados
várias vezes ao longo da época. Os mais comuns são a creatinaquinase (CK) total
e a microalbuminúria, um dos mais sensíveis indicadores de sobretreino que
actualmente dispomos. Outros indicadores de "overtraining" de mais difícil
acesso, pelo que não constituem rotina são: a iso-enzima MM da CK, a amónia, a
ferritina, o magnésio urinário e o intra-eritrocitário, etc.

Determinação das necessidades energéticas

No acompanhamento nutricional de atletas é essencial estimar a ingestão
energética adequada. No entanto, não é tarefa fácil, já que, são inúmeras as
variáveis que estão em jogo nesse cálculo: as componentes do consumo
energético e os factores que afectam as necessidades energéticas.
As principais componentes do consumo energético são: a Taxa Metabólica
Basal (TMB), a Taxa Metabólica de Repouso (TMR), o Efeito Térmico dos
Alimentos (ETA) e o Efeito Térmico da Actividade Física (ETAF).
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Os principais factores que afectam o consumo energético são: a Idade, a
Composição corporal, o Clima e o Stress.
Quando não é possível avaliar o gasto energético por técnicas mais
sofisticadas, como calorimetria directa, a indirecta e a técnica de água duplamente
marcada, as estimativas das necessidades de energia devem ser calculadas com
base nas equações de predição. Existem várias equações de predição para esse
efeito. Destacam-se as equações de Harris & Benedict (1919) e da OMS (1985).
A primeira calcula a TMB:
TMB (homem)= 66,47+13,75xP+5xA-6,75xE
TMB (mulher)= 655,0+9,56xP+1,85xA-4,7xE
Em que: P- Peso (kg); A- Altura (cm); E- Idade (anos)
A segunda calcula a TMR ou GER. Em 1985, a OMS passou a recomendar
o cálculo das NED com base na TMR e não na TMB dado que, na maioria das
situações não é possível medir a TMB devido às condições que são exigidas para
tal.
Para o cálculo do dispêndio energético com as actividades físicas também
existem várias equações (Alves, Biesek & Guerra, 2005 e Departamento de
Exercício e Saúde, 2004): Pollock & Wilmore (1993), Katch & McArdle (1996),
Clark (1998) e Ainsworth e al. (2000).
Destacam-se Ainsworth e al. (2000), que reviram o MET, definido como o
múltiplo da TMR que equivale a 3,5 ml/kg/min. de VO2 ou 1 kcal/kg/hora.
Porque os valores de METs representam aproximadamente múltiplos da
TMR, uma forma de proceder ao cálculo do DE é utilizar o valor da TMR (em
kcal/kg/h) multiplicá-lo pelo valor de METs da actividade, pelo peso do indivíduo
(em kg) e pela duração (em horas). Por exemplo, se a TMR para um indivíduo de
70 kg for de 1,05 kcal/ kg/h (correspondente a uma TMR absoluta de 1764
kcal/dia), então o dispêndio da prática de uma actividade de 6 METs durante 30
minutos seria calculada assim: DE = 1,05 x 6 METs x 70 kg x 0,5 h = 221 kcal.
Frequentemente, o valor da TMR não está disponível e não pode ser
estimado de forma precisa. Neste caso, deve assumir-se o valor de 1,0 kcal/kg/h
para a TMR (ou 3,5 ml/kg/min de VO2). Assim, para cada episódio de actividade
física (ou somatório de episódios com a mesma intensidade) e utilizando minutos
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em vez de horas, deve utilizar-se a seguinte equação: DE(kcal) = METs x peso
corporal (kg) x duração (min)/60.

Nutrição aplicada ao treino e à competição (antes, durante e após) comuns às
diferentes modalidades desportivas

Hoje em dia, devido a numerosos estudos científicos, não restam dúvidas
que a nutrição exerce um papel fundamental no desempenho do atleta quer
durante o treino quer durante a competição.
A alimentação pode influenciar positiva ou negativamente o rendimento de
um atleta, devendo, por isso, ser criteriosa no sentido de melhorar a sua
performance desportiva, nunca perdendo de vista a sua saúde a curto, médio e
longo prazo.
A elaboração de uma dieta para um desportista deve levar em consideração
os vários factores que influenciam o seu gasto energético, como a idade, o género,
a altura, o peso, a composição corporal, modalidade desportiva, nível competitivo,
o clima, a altitude, etc. Podemos, assim, concluir que não deve haver uma dieta do
desportista em abstracto, ou até mesmo de determinada modalidade desportiva,
mas antes uma dieta, sempre que possível, adaptada, individualizada para cada
atleta.
Os princípios que devem presidir à concepção de uma alimentação
correcta do desportista, assentam por um lado, na satisfação diária das
necessidades energéticas e plásticas, através de um adequado fornecimento em
hidratos de carbono, gorduras, proteínas, água, minerais e vitaminas e por outro,
num correcto enquadramento e distribuição destes alimentos em: dieta de treino,
dieta de pré-competição, dieta de competição e dieta de pós-competição
(recuperação).
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Características nutricionais em função do tipo de modalidade desportiva

A nutrição do atleta depende naturalmente da modalidade desportiva
praticada, não só em termos quantitativos relativamente às necessidades de
ingestão calórica total, mas também em termos qualitativos no que diz respeito às
diferentes necessidades de repartição das calorias totais pelos diversos
macronutrientes (glúcidos, lípidos e prótidos) e micronutrientes (vitaminas e
minerais).
As características metabólico-energéticas de cada modalidade são o factor
que mais contribui para as diferenças que existem entre as diversas modalidades
desportivas relativamente às necessidades nutricionais (Barata, Sardinha &
Teixeira, 2008).
Com base neste critério, e de forma muito genérica, é comum dividir-se as
actividades desportivas em desportos de força e em desportos de resistência. Os
primeiros reportam-se a modalidades desportivas que envolvem actividades de
longa duração e de baixa ou média intensidade ou de intensidade mista – grande,
média e pequena. Os segundos remetem para as modalidades desportivas que
envolvem actividades de curta duração e de grande intensidade.
Para o primeiro grupo de desportos estima-se que as necessidades
energéticas diárias se situem entre as 4.000 e as 4.500 kcal, enquanto que para o
segundo grupo estejam compreendidas entre as 3.200 e as 3.500 kcal.
Nos desportos de força (judo, boxe, halterofilismo, karaté, kickboxing,
lutas amadoras, ciclismo em pista, sprint, lançamento de peso, salto em
comprimento, …) existe uma maior necessidade de ingerir proteína devido
sobretudo a três razões:
- Existe maior destruição de fibras musculares;
- Existe maior reparação de células musculares;
- Existe maior necessidade de aumentar a massa muscular.
Nos desportos de resistência (marcha, corrida, ciclismo em estrada, triatlo,
orientação, remo de fundo, natação de fundo e também os desportos colectivos andebol, basquetebol, corfebol, hóquei em patins, râguebi, voleibol, …) é preciso
dar mais atenção aos seguintes aspectos:
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- À enorme quantidade de energia consumida, sobretudo, à base de HC;
- À aplicação dos métodos de supercompensação;
- À reposição do glicogénio após o treino e/ou competição;
- Hidratação.

Aspectos

particulares

da

nutrição

(grupos

populacionais

especiais,

suplementação/substâncias ergogénicas)

As crianças, e muito particularmente os adolescentes, têm necessidades
nutricionais particulares no que diz respeito à ingestão calórica total, ao conteúdo
de proteínas e às vitaminas e minerais. O crescimento e o nível de actividade
física representam os dois factores que mais influenciam as necessidades calóricas
diárias específicas dos jovens atletas.
Häcker e col. e O´Conner, citado por Barata (2008), recomendam que os
jovens atletas, sobretudo aqueles que praticam desportos de resistência, tenham
uma contribuição de 55% de glícidos na sua ingestão calórica total. Quanto aos
lípidos aconselham uma ingestão até aos 30% do total de calorias ingeridas
diariamente. Já em relação às proteínas indicam que se ingiram entre 1,5 e 1,8g/kg
de peso/dia.
Relativamente aos minerais devemos dar especial atenção ao risco de
aporte deficitário de cálcio e de ferro, este último, principalmente nas jovens
atletas do sexo feminino. A ingestão diária de cálcio deve situar-se pelas
1200mg/dia.
Os jovens desportistas necessitam de maiores cuidados com a hidratação
do que os adultos uma vez que os seus mecanismos de arrefecimento orgânico são
menos eficazes existindo, por isso, um risco acrescido para a instalação de
desidratação e sobreaquecimento.
A implementação de estratégias educativas é fundamental para
consciencializar os jovens atletas sobre a importância da nutrição, promovendo
melhores hábitos nutricionais, de modo a que o rendimento desportivo seja
optimizado e a ocorrência de determinadas situações clínicas (desidratação,
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sobreaquecimento, anemias, perturbações do comportamento alimentar, entre
outras) possa ser prevenida.

Existem algumas particularidades no que diz respeito às necessidades
energéticas para mulheres que praticam desporto (Carvalho & Hirschbruch,
2008).
A Sociedade Brasileira de Medicina do Desporto recomenda a ingestão de
60 a 70% de HC do aporte calórico total para satisfazer as necessidades da prática
desportiva.
No que diz respeito aos lípidos o valor calórico ideal deve rondar os 30%.
As necessidades proteicas das mulheres desportistas devem situar-se entre
1,2 e 2,0g/kg/dia. O limite superior para desportos de força e o inferior para
actividades desportivas de resistência.
Já em relação aos micronutrientes, os principais minerais encontrados com
défice em mulheres atletas são o cálcio, o ferro e o zinco, todos eles muito
importantes não só na manutenção da saúde como também no desempenho
desportivo. Esta situação acontece especialmente nos casos de restrição calórica
devido à prática de modalidades desportivas com padrões estéticos e de
rendimento desportivo muito exigentes.
A síndrome Tríade da Mulher Atleta engloba as doenças de
comportamento alimentar, as alterações menstruais (amenorreia) e a osteoporose.
A tríade da mulher desportista pode ter repercussões no sistema reprodutor e no
aparelho músculo-esquelético, com o aumento do risco de lesões musculoesqueléticas, de osteopénia ou de fracturas de fadiga. As medidas imediatas a
tomar perante esta situação são a redução do volume de treino e o aumento da
ingestão calórica diária acima de 2500 kcal para haver ganho de peso. Para além
disso, deve ser feita a suplementação em cálcio, sendo recomendado 1500mg/dia.
A educação das atletas em relação à nutrição, e designadamente no que
concerne a esta síndrome, é fundamental.

Com o envelhecimento vão ocorrendo progressivamente alterações na
composição corporal (maior percentagem de massa gorda e menor de massa
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magra) e uma série de problemas de saúde, designadamente, a diabetes mellitus
tipo 2, as dislipidemias, a resistência à insulina, a hipertensão, etc.
O consumo energético de HC deve ser entre 50 a 60% do gasto energético
total.
A ingestão de lípidos deve situar-se entre os 20 e os 30% do valor calórico
total da dieta.
O consumo adequado de proteínas, segundo Klein e Rogers, citado por
Carvalho (2008) pode ir de 0,8 a 1,25g/dia.
No que diz respeito aos micronutrientes, e designadamente para aqueles
idosos que fazem exercício físico, deve ser reforçada a ingestão de vitaminas do
complexo B, das vitaminas C, A e E, e dos minerais de sódio, cálcio, potássio,
cloro, ferro, magnésio, cobre, selénio e zinco.
A

desidratação,

nos

idosos,

é

comum

devido

ao

distúrbio

hidroelectrolíquido característico desta idade. Aconselha-se à ingestão de 3,5
litros para os homens e 2,5 litros para as mulheres por dia. A actividade física
aumenta a perda de líquidos mediante a estimulação da respiração e do suor. Por
isso, deve-se aumentar a ingestão de líquidos antes, durante e após o exercício.

A suplementação é cada vez mais procurada pelos atletas para obtenção
de uma melhoria do seu rendimento desportivo. No entanto todo este universo
(suplementação) é de uma tremenda delicadeza, não só pelo facto de encerrar um
negócio de milhões, mas também devido ao suporte científico que lhe está
adjacente ser extraordinariamente complexo.
Apesar de tudo, é necessário deixar bem claro que a solução não é
desaconselhar a toma de toda e qualquer suplementação, mas antes ter uma atitude
profundamente realista e de rigor perante uma temática complexa.
No contexto desportivo, as ajudas ergogénicas são procedimentos que
visam potenciar as capacidades físicas (força, velocidade, resistência), bem como
intervir ao nível psicológico (por exemplo, pela diminuição da ansiedade ou dos
tremores).
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Não é fácil determinar a efectividade de uma substância ergogénica, bem
como a sua segurança, daí que o processo de selecção/escolha de um suplemento,
deva ter sempre em consideração os seguintes aspectos (Marques & Roig, 2006):

1º- Os produtos podem conter substâncias proibidas na sua composição, ou
seja, incluir substâncias dopantes, constituindo-se a suplementação de atletas de
alto rendimento desportivo algo de particularmente delicado e tremendo. Assim, é
fundamental que quem intervém neste domínio tenha absoluta confiança nas
marcas que habitualmente recomenda.
2º- É absolutamente fundamental que se coloquem as questões que se
seguem no processo de escolha de um suplemento:
- Determinar a validade científica do efeito ergogénico reclamado pela substância;
- Avaliar a qualidade das evidências que suportam o efeito ergogénico;
- Avaliar a segurança e legalidade da substância ergogénica.
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7.1- Anexo 1
Equações de predição antropométricas
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Fonte: Fragoso & Vieira, 2000:114 - 115
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7.2- Anexo 2

Médias, desvios-padrão, percentis dos parâmetros antropométricos, estatura,
peso, IMC, %MG e % de MM de diversas modalidades desportivas
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Fonte: Horta, 2005:87-107
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7.3- Anexo 3
Vantagens e desvantagens dos métodos de avaliação dietética
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Fonte: Alves, Biesek & Guerra, 2005:197-201
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7.4- Anexo 4

Um exemplo de Registo diário alimentar

Fonte: Katch, Katch & Mcardle, 2001:579
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7.5- Anexo 5

Um exemplo de Inquérito Nutricional para desportistas
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Fonte: Horta, 2006:353-364
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7.6- Anexo 6
Lista de METs das Actividades Físicas, por categoria
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Fonte: Departamento de Exercício e Saúde, 2004: 7 a 14
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