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RESUMO 
 

 

 

O presente estudo pretendeu caracterizar qualitativamente os hábitos alimentares dos 

jogadores de futebol federados do Caldas Sport Clube, do género masculino, dos escalões de 

iniciados, juvenis e juniores, através dos seguintes objectivos específicos: 

 

- Caracterizar a dieta de treino; 

 - Caracterizar a dieta de pré-competição; 

 - Caracterizar a dieta de competição; 

- Caracterizar a dieta de pós-competição. 

 

Foi utilizado um questionário para recolha dos dados, o qual foi aplicado a 60 

jogadores de futebol federados do Caldas Sport Clube, dos escalões de iniciados (20), juvenis 

(20) e juniores (20), inscritos na Associação de Futebol do Distrito de Leiria. 

 

Os resultados obtidos revelaram que, independentemente da idade, das habilitações 

literárias e do escalão etário, os jogadores, em relação a todas as dietas – de treino, de pré-

competição, de competição e de pós-competição –, apresentam hábitos alimentares bastante 

convergentes e, simultaneamente, concordantes com os resultados dos estudos existentes 

nesta temática, ou seja, evidenciam práticas nutricionais muito incorrectas, à excepção da 

dieta de treino, onde os hábitos alimentares, apesar de patentearem algumas incorrecções e 

desajustes, também revelam alguns aspectos positivos. No entanto, esta situação só se verifica 

com a alimentação realizada no dia-a-dia e que não tenha a ver directamente com o treino 

(antes, durante e depois). 

 

 

Palavras chave: Caracterização qualitativa; Hábitos alimentares; Jogadores de Futebol; 

Desporto Federado; Escalões de Iniciados, Juvenis e Juniores; Caldas Sport Clube. 
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ABSTRACT 
 

 

 

  The following study intends to qualify the dieting habits amongst the male 

Caldas Sport Clube football players, comprising the “inciados”, “juvenis” and “juniores” 

groups, bearing in mind the next series of specific objectives: 

 

- Characterization of post-training dieting; 

- Characterization of pre-competition dieting; 

- Characterization of competition dieting; 

- Characterization of post-competition dieting. 

 

A survey was used in order to obtain data, one which was prompted to 60 Caldas Sport 

Clube federation football players, respectively the ones comprising the “iniciados” group (20), 

the “juvenis” (20) and the “juniores” (20), all enlisted official members of the Associação de 

Futebol do Distrito de Leiria. 

 

 The results of the aforementioned survey show that, regardless of age, school degree 

or age, players, when it comes to all diets – training diets, pre-competition diets, competition 

diets and post-competition diets – tend to exhibit very similar feeding habits, simultaneously 

agreeing with this particular area’s existing studies, meaning they have mostly nutritional 

malpractices, except for the training diet, in which feeding habits, while still with less than 

positive habits, also show a few positive aspects. Still, such situations only happen due to 

daily life feeding habits, not directly connected to training (before, during and after it). 

 

 

Key-Words: Qualitative characterization; Feeding habits; Football Players; 

Federation/National Sport; Iniciados; Juvenis and Juniores; Caldas Sport Clube. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 
 

 

1.1- DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

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 energia que as pessoas mais 

sedentárias e menos activas. O gasto energético total 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 ingere 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 alta competição, a nutrição desportiva tem um 

papel vital na superação dos limites, podendo ser o ingrediente extra para o sucesso (Carvalho 

& Hirschbruch, 2008). 
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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. 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, levá-los a um melhor desempenho desportivo (Burke & 

Maughan, 2002). 

 

Em Portugal a nutrição desportiva é uma área de conhecimento pouco desenvolvida. A 

bibliografia que existe sobre este tema, em português, salvo uma ou outra excepção, é muito 

generalista e escassa. Por outro lado, os clubes, na sua esmagadora maioria, não dispõem de 

técnicos especializados em nutrição que sensibilizem, aconselhem e promovam, junto dos 

jovens desportistas, uma alimentação saudável, em geral, e adequada à prática desportiva, em 

particular. Por sua vez, 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 

aos seus atletas de elite e, geralmente, o aconselhamento nutricional é feito pelo médico.  

 

Para além disso, os jovens atletas desconhecem habitualmente o papel que a nutrição 

pode ter no seu rendimento desportivo e na preservação da sua saúde (Horta, 2006). 

 

 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, quer em relação ao acompanhamento e aconselhamento 

nutricional dos atletas e equipas. 

 

 É neste contexto que surge esta pesquisa, agora iniciada, que a partir do seu objecto – 

caracterização qualitativa dos hábitos alimentares dos jogadores de futebol federados do 

Caldas Sport Clube, do género masculino, dos escalões de iniciados, juvenis e juniores – 

pretende dar os seguintes contributos: 
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- Em primeiro lugar, consciencializar e, simultaneamente, sensibilizar todos os agentes 

desportivos (dirigentes, treinadores, jogadores, pais, etc.) deste clube para a importância que a 

nutrição desportiva adequada desempenha no rendimento desportivo; 

 

- Em segundo lugar, perspectivar aos jovens jogadores de futebol deste clube um 

conjunto de princípios orientados para uma alimentação saudável, em geral, e uma nutrição 

adequada à prática desportiva competitiva, em cada uma das fases (dieta de treino, dieta pré-

competitiva, dieta competitiva e dieta pós-competitiva), em particular; 

 

- Em terceiro lugar, impulsionar e justificar o papel que o Nutricionista (desportivo) 

pode desempenhar, através do aconselhamento nutricional, no rendimento dos atletas e das 

equipas; 

 

- Em quarto lugar, dar, modestamente, um pequeno contributo para o desenvolvimento 

desta área da nutrição (desportiva) no futebol juvenil, na zona Oeste – distrito de Leiria – e, 

consequentemente, em Portugal. 

 

 

1.2- MOTIVOS DO ESTUDO 

 

 

Foram várias as razões que motivaram a investigação deste tema: 

 

Primeira 

Em Portugal existem muito poucos estudos que tenham investigado os hábitos 

alimentares dos jovens futebolistas. Inclusive, os que foram realizados são muito recentes (só 

a partir de 2003), não ultrapassam a meia dúzia e são os seguintes: 

 

- “Factores de predição do rendimento desportivo em atletas juvenis do futebol”, 

realizado por Luís Horta em 2003; 

- “Hábitos alimentares dos jovens futebolistas: estudo descritivo do escalão de juvenis 

do campeonato nacional”, realizado por Silva em 2003; 
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- “Caracterização dos hábitos de ingestão nutricional e composição corporal dos 

jovens futebolistas que participaram no campeonato nacional de juvenis na época desportiva 

2006/07”, realizado por Carlos Vonconcelos em 2006; 

- “Estudo comparativo dos valores de ingestão nutricional em jovens futebolistas”, 

realizado por Cliff Chaves em 2009. 

 

Segunda 

Para quem convive mais de perto com a realidade dos clubes, no seu dia-a-dia, e está 

minimamente sensibilizado para a problemática da nutrição desportiva, apercebe-se 

imediatamente que esta questão é muito pouco considerada. Na generalidade dos clubes não 

existem orientações claras e precisas quanto aos cuidados nutricionais a ter com os jovens 

jogadores, quer na vertente quantitativa, quer na qualitativa no que se reporta, 

designadamente, à nutrição antes, durante e depois dos treinos e das competições. 

 

Terceira 

Uma necessidade interior do autor deste estudo, desejada desde há muito tempo, em 

enriquecer-se pessoal e profissionalmente, nesta área de conhecimento, de modo a melhorar 

as suas competências e poder intervir junto dos seus atletas e/ou clubes com critério e 

qualidade. 

 

 

1.3- ÂMBITO DO ESTUDO 

 

 

 A pesquisa desenrolar-se-á na Instituição Desportiva – Caldas Sport Clube – na cidade 

de Caldas da Rainha, Distrito de Leiria, Portugal. 

 

 Este Clube está inscrito na Associação de Futebol do Distrito de Leiria e foi fundado 

em 15 de Maio de 1916. Na actual divisão do país, este distrito encontra-se totalmente 

integrado na Região Centro-Oeste dividido em vários concelhos. O concelho mais populoso é 

o de Leiria, que é o único com mais de cem mil habitantes. Para além de Leiria, apenas 

Alcobaça, Caldas da Rainha e Pombal têm mais de 50 mil habitantes. 
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O Caldas Sport Clube conta no seu historial com mais de 250 participações em 

campeonatos oficiais, nas várias modalidades praticadas durante a sua existência e mais de 

500 troféus conquistados. Hoje, o Caldas Sport Clube dedica-se exclusivamente às 

modalidades de Futebol e de Futsal, e de um modo especial na vertente de formação, onde 

cerca de 300 jovens, de todos os escalões etários, treinam activamente.  

 

 A população-alvo deste estudo são os praticantes federados da modalidade de Futebol, 

do género masculino, com idades compreendidas entre os 14 e os 19 anos. 

 

 

1.4- LIMITAÇÕES 

 

 

 Este estudo apresenta algumas limitações que convém explicitar logo no início do 

trabalho. Assim, na análise e balanço finais desta investigação é necessário levar em 

consideração as seguintes limitações: 

 

 - A caracterização dos hábitos alimentares dos jovens jogadores de futebol é apenas 

qualitativa; 

 

 - A amostra que serve de base ao presente estudo é constituída por 60 jogadores; 

 

 A investigação é limitada ao Caldas Sport Clube não podendo as suas conclusões 

serem extrapoladas para além deste domínio. 

 

 

1.5- DEFINIÇÕES OPERACIONAIS 

 

 

Roig e Marques (2006) definem alimentação como: 

 

Consiste num processo volitivo em que o indivíduo escolhe os alimentos a partir de 

condicionalismos externos. (p. 12) 
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A definição de alimento(s), segundo Almeida & Afonso (2001) é a seguinte: 

 
Toda(s) substância(s) utilizada(s) para nutrir os seres vivos e que contribui(em), 
consequentemente, para assegurar: 1º os materiais necessários para a formação, 
crescimento e reparação das células e tecidos; 2º os materiais necessários para o seu 
metabolismo equilibrado; 3º os constituintes orgânicos necessários à produção de 
energia. (p. 37) 

 

Segundo Ferreira (1994), a alimentação equilibrada e a dietética devem ser entendidas 

sob a seguinte perspectiva: 

 

Alimentação equilibrada – a composição e preparação obedecem aos conhecimentos técnicos 

e científicos de utilização dos alimentos em quantidade e qualidade correspondentes às 

necessidades dos indivíduos a que se destinam, nas diversas idades, situações fisiológicas, 

clima, condições de trabalho ou noutras condições de exercício físico e esforço. 

 

Dietética – Alimentação orientada com o fim de obter resultados desejados pelo uso de 

determinados alimentos em combinações e quantidades calculadas e preparada segundo regras 

definidas. 

 

 Seeley, Stephens & Tate (1997) definem Nutrição, nutrientes e nutrientes essenciais 

do seguinte modo: 

 
Nutrição é o processo através do qual alguns componentes dos alimentos são 
captados e utilizados pelo organismo. Este processo consiste na digestão, na 
absorção, no transporte e no metabolismo celular. (p. 876) 

 
Nutrientes são compostos químicos que, após entrarem no organismo, são utilizados 
para produzir energia, fornecer partes constituintes de novas moléculas ou para 
desempenhar funções noutras reacções químicas. (p. 876) 

 
Nutrientes essenciais são aqueles que têm de ser obrigatoriamente ingeridos, dado o 
organismo ou não os poder produzir, ou não os prodizir em quantidades suficientes. 
(p. 876) 
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CAPÍTULO II 

OBJECTIVOS DO ESTUDO 
 

 

 

2.1- OBJECTIVO GERAL 

 

 

 O objectivo geral desta investigação é caracterizar qualitativamente os hábitos 

alimentares dos jogadores de futebol federados do Caldas Sport Clube, do género masculino, 

dos escalões de iniciados, juvenis e juniores. 

 

 

2.2- OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

A finalidade deste estudo é caracterizar qualitativamente os hábitos alimentares dos 

jogadores de futebol federados do Caldas Sport Clube, do género masculino, dos escalões de 

iniciados, juvenis e juniores, através dos seguintes objectivos específicos: 

 

- Caracterizar a dieta de treino (ao longo da semana); 

 

 - Caracterizar a dieta de pré-competição (antes da competição); 

 

 - Caracterizar a dieta de competição (durante a competição); 

 

- Caracterizar a dieta de pós-competição (depois da competição). 
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2.3- DEFINIÇÃO DAS HIPÓTESES 

 

 

 Serão formuladas quatro hipóteses de pesquisa: 

 

 

Hipótese 1 

Os hábitos alimentares dos jogadores de futebol são convergentes entre si e concordantes com 

os resultados dos estudos existentes nesta temática, no que concerne à dieta de treino, 

independentemente da idade, da habilitação literária e do escalão; 

 

Hipótese 2 

Os hábitos alimentares dos jogadores de futebol são convergentes entre si e concordantes com 

os resultados dos estudos existentes nesta temática, no que concerne à dieta de pré-

competição, independentemente da idade, da habilitação literária e do escalão; 

 

Hipótese 3 

Os hábitos alimentares dos jogadores de futebol são convergentes entre si e concordantes com 

os resultados dos estudos existentes nesta temática, no que concerne à dieta de competição, 

independentemente da idade, da habilitação literária e do escalão; 

 

Hipótese 4 

Os hábitos alimentares dos jogadores de futebol são convergentes entre si e concordantes com 

os resultados dos estudos existentes nesta temática, no que concerne à dieta de pós-

competição, independentemente da idade, da habilitação literária e do escalão. 
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CAPÍTULO III 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 A investigação em curso, como já foi referido no I capítulo, pretende caracterizar 

qualitativamente os hábitos alimentares dos jogadores de futebol federados dos escalões de 

iniciados, juvenis e juniores do Caldas Sport Clube. 

 

Para que se possa ter uma visão integrada e, simultaneamente, esclarecida do tema 

central deste estudo torna-se imprescindível a abordagem de uma série de questões que a 

seguir serão desenvolvidas 

 

 

3.1- Características do metabolismo energético do Futebol 
 

 

O futebol é uma modalidade desportiva, com características mistas, ou seja, com 

actividades intermitentes de intensidade variável. Durante um jogo de futebol, cerca de 88% 

das actividades são aeróbias e 12% são anaeróbias de alta intensidade (Guerra, 2005). 

 

Em média, os jogadores, durante um jogo de futebol, percorrem uma distância de 11 

km. Nesta distância, 3,2 km são actividades realizadas em caminhadas, 1,8 km em corridas e 

1,0 km em sprints, entre outras. De outra forma, 35% são corridas realizadas a baixa 

intensidade, 8,1 a 18% a alta intensidade e 8 a 12% em velocidade de sprint (Guerra, 2008). 

 

Por seu turno, Reilly (1997) efectuou um estudo em que concluiu que a distância 

média que um jogador percorre, ao longo de um jogo de futebol, é aproximadamente 9 km, 

com cerca de 60%, dessa distância, a ser percorrida em corrida lenta ou a andar. Os sprints 
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efectuados foram normalmente de 10 a 40 metros e no total do jogo chegaram praticamente 

aos 800 metros de distância acumulada. 

 

 Outros estudos, segundo Aoki (2002) analisaram a distância percorrida pelos 

jogadores e constataram que, em média, 60% do tempo total do jogo é dedicado às 

caminhadas e posição estática, 30 a 35% a trotes e o restante tempo era dividido em piques 

máximos (0,5-2%) e piques (8%). 

 

Em termos práticos, durante um jogo de futebol existem períodos de corrida média, 

lenta e, até, de paragem interpolados com sprints (jogadas atacantes, recuperações defensivas, 

disputas de bola, etc.) e outras actividades explosivas como remates, cabeceamentos, 

desarmes, etc. Deste modo, um jogador de futebol, ao longo de um jogo, realiza actividades 

de média e baixa intensidade, de longa duração, intervaladas com actividades de alta 

intensidade, de curta duração (Horta, 2006). 

 

De uma forma global, todos os estudos de pesquisa demonstram que o futebol requer 

elevadas exigências de ambos os sistemas de produção de energia, quer aeróbios quer 

anaeróbios (Balsom, 1995). Isto porque, apesar de, numa partida de futebol, mais de 90% da 

energia produzida seja através do metabolismo aeróbico, o metabolismo anaeróbico é 

absolutamente decisivo, dado que é durante a sua ocorrência que acontecem os momentos 

e/ou fases cruciais do jogo, designadamente as disputas de bola, os sprints, os ataques e as 

defesas rápidas, os golos, etc. Deste modo, os jogadores embora necessitem de um bom 

metabolismo aeróbico para levarem a cabo as actividades de média e baixa intensidade e para 

o pagamento da dívida de oxigénio durante a fase de recuperação dos esforços anaeróbicos, 

precisam de igual modo de um aprimorado metabolismo anaeróbico para fazerem a diferença 

nas fases decisivas do jogo. (Horta, 2006) 

 

 O gasto energético duma à competição (um jogo de 90 minutos) está estimado em 

1360 Kcal para um jogador com 75 kg e que tenha um consumo máximo de oxigénio de 60 

ml/kg/min (Reilly et al., 2000). Horta (2006), afirma que um futebolista, nas mesmas 

condições, gasta cerca de 13 Kcal por minuto, dependendo este valor de diversos factores, tais 

como a idade, as condições climatéricas, a composição corporal, a posição do jogador, etc. 
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Sanz-Rico (1998), por seu lado, estima que o gasto energético por treino estará por volta das 

12 Kcal por minuto, enquanto num jogo será um pouco mais elevado: 16,7 Kcal.  

 

 Segundo Aoki (2002), os valores médios da frequência cardíaca, ao longo de um jogo, 

situam-se entre 160 e 165 batimentos por minuto (atingindo frequentemente a FC máxima, 

intercalados com fases de recuperação quase completa), ficando em torno de 80-85% da FC 

máxima, o que permite inferir que o esforço médio dispendido durante o jogo representa 

aproximadamente 70 a 75% do V02 máx. Isto corresponde a um gasto energético de cerca de 

1400 kcal para um jogador que pese 75kg e tenha um V02 máx. de 60ml/kg/min. 

 

 Pode-se dizer assim que as necessidades energéticas da modalidade desportiva de 

futebol são bastante elevadas, que o glicogénio muscular é apontado como o principal 

carburante utilizado durante o jogo, no entanto, os triglicéridos armazenados no músculo, os 

ácidos gordos circulantes e a glicose são de igual modo utilizados como fontes de energia nos 

períodos em que predomina o metabolismo aeróbico (Horta, 2006).  

 

 Ainda com base nas características energéticas do futebol podemos concluir que as 

maiores preocupações quando queremos elaborar um plano nutricional para os jogadores se 

devem centrar na obtenção de boas reservas de glicogénio hepático e muscular e na realização 

de uma boa hidratação.  

 

 As perdas hídricas quando chegam aos 2% do peso corporal produz-se uma efectiva 

diminuição do rendimento do jogador que está calculada em 20% da sua eficiência físico-

técnica (Meseguer & Soler, 2001). 

 

 No decorrer de um jogo de futebol, a fadiga pode surgir por défice de hidratação, 

sobretudo, se as condições climatéricas forem adversas (temperatura e humidade altas) e/ou 

por de défice de glicogénio hepático, designadamente se o jogo tiver prolongamento e/ou por 

défice de glicogénio muscular. Aliás, o défice de glicogénio muscular é a causa mais 

frequente da fadiga, a qual pode ser prevenida se for implementada, antecipadamente, uma 

estratégia adequada de nutrição para o(s) atleta(s) (Horta, 2006). 
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3.2- Características biológicas e fisiológicas do adolescente 
 

 

 A Organização Mundial de Saúde (1986) considera a adolescência o período que vai 

desde os 10 aos 19 anos. Este período vai desde a puberdade até à idade adulta. 

 

 Sob o ponto de vista fisiológico, a criança e, em menor proporção, o adolescente 

apresentam diferenças significativas em relação ao organismo adulto como se pode constatar 

no seguinte quadro (01), adaptado: 

 

Quadro 01 – Diferenças fisiológicas da criança e do adulto 

 
Criança Adolescente Adulto 

Menor V02 máx.  Maior V02 máx. 

Menor força muscular  Maior força muscular 

Menor depósito de glicogénio  Maior depósito de glicogénio 

Menor capacidade de 
termorregulação 

 Maior capacidade de 
termorregulação 

Maior flexibilidade  Menor flexibilidade 

O adolescente gradativamente perde as características fisiológicas infantis e aproxima-se do perfil do adulto 

Fonte: Hirschbruch, 2008:212 

 

 Segundo Shephard (1984), genericamente a criança e o adolescente têm menor 

consumo de oxigénio, menor força muscular, maior flexibilidade, menores reservas de 

glicogénio e de gordura corporal e menor capacidade de termorregulação, ou seja, maior 

intolerância à hipertermia. Ainda, e na opinião do mesmo autor, estas características tornam a 

criança e o adolescente, em menor grau, menos aptos para realizar actividades físicas de longa 

duração. 

 

Haralambie (1982) corrobora com Shephard (1984) afirmando que a diferença entre a 

idade da infância e a idade adulta na capacidade enzimática dos músculos para realizar a 

glicogénese vai-se atenuando durante o período da adolescência. 

 

Também Boisseau & Delamarche (2000) estão de acordo com Shephard, lembrando 

que embora as reservas de glicogénio muscular aumentem com o crescimento, 
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comparativamente aos adultos, são menores nos jovens. Por outro lado as adaptações 

metabólicas e hormonais que os jovens vão sofrendo parecem favorecer a utilização das 

gorduras como fonte de energia, isto porque a secreção das hormonas de crescimento durante 

o período da puberdade parece promover um aumento no metabolismo das gorduras e na 

oxidação dos ácidos gordos livres. 

 

No que diz respeito à capacidade anaeróbia, e apesar da mesma ir aumentando com a 

idade, os jovens em relação aos adultos têm uma menor capacidade de produzir ATP durante 

o exercício de alta intensidade (Shepard, 1999). 

 

Outra diferença importante, entre jovens e adultos praticantes desportivos, está no 

facto de existir uma menor adaptação ao calor por parte dos atletas mais novos (American 

Academy of Pediatrics, 2000). Isto acontece porque, entre outros motivos, a capacidade de 

sudação dos jovens é menor em adolescentes do que em adultos, o que leva a uma redução da 

capacidade de dissipar calor através da evaporação. 

 

 Quanto às necessidades energéticas, o período da adolescência, devido ao rápido 

crescimento ósseo, tecidual e cerebral e à maturação sexual carece de um aumento da oferta 

energética. A velocidade de crescimento na adolescência, à excepção do primeiro ano de vida, 

é mais rápida do que em qualquer outra altura, chegando, no pico de crescimento, a aumentar 

de peso16g por dia (Jacobson, 1998; Fisberg, 2000; Herbold, 2000, citados por Hirschbruch 

2008). 

 

E mais, a adolescência é caracterizada por uma fase de crescimento e de 

desenvolvimento rápidos. Nesta fase é estimado que os jovens adquiram 50% do seu peso 

adulto e 15 a 20% da sua estatura adulta. Deste modo, todo este desenvolvimento do 

adolescente exige especiais cuidados no que se reporta à nutrição. Se a quantidade de energia 

ingerida não estiver de acordo com o aumento das necessidades nutricionais dos atletas, a 

prática desportiva poderá influenciar negativamente o crescimento e maturação biológica dos 

adolescentes (Beals, 2001). 
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3.3- Particularidades da nutrição do jovem Atleta/jovem futebolista 
 

 

 De facto, os jovens atletas têm necessidades nutricionais específicas apesar de 

existirem ainda muitas dúvidas, nesta área de conhecimento, uma vez que os estudos 

científicos, efectuados no âmbito da nutrição em desporto, se têm direccionado, sobretudo, 

para os atletas adultos. 

 

 No entanto, Horta (2006) sintetiza muito bem as necessidades nutricionais dos jovens 

atletas na fase da adolescência a partir, precisamente, das suas características: 

 

 
O surto de crescimento pubertário leva a grandes alterações somáticas e da 
composição corporal, principalmente ao incremento da estatura e do peso. O 
aumento do peso faz-se essencialmente à custa da massa magra, cujo maior 
constituinte é a massa muscular. Estas alterações repercutem-se nas necessidades 
nutricionais diárias do adolescente, tanto em termos de calorias como de proteínas a 
ingerir. O incremento da estatura reflecte o crescimento e a maturidade do esqueleto, 
que é o principal reservatório mineral corporal. O cálcio é o principal mineral 
existente no osso, pelo que existe grande incremento das necessidades nutricionais 
diárias de cálcio durante a adolescência e principalmente durante o surto de 
crescimento pubertário. As necessidades calóricas totais vão aumentando ao longo 
da adolescência, mas as necessidades calóricas por kilograma de peso vão diminuído 
durante o mesmo período. O crescimento e o nível de actividade física representam 
os dois factores que mais influenciam as necessidades calóricas diárias específicas 
dos jovens atletas. (p. 321-322) 

 

 

 Por seu turno e referenciados por Hirschbruch (2008): 

 

 American Dietetic Association (1996) & Ortega (1992) afirmam: 

 
 Ainda que seja difícil estabelecer normas de carácter geral em relação à 
nutrição das crianças e dos adolescentes que praticam exercícios físicos, deve-se ter 
especial cuidado na cobertura das necessidades de calorias e de outros nutrientes, 
bem como da necessidade hídrica, sem que seja preciso consumir suplementos de 
proteínas, vitaminas ou minerais, salvo em casos de deficiência prévia. (p. 213) 
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 Juzwial et al. (2000), Toral et al. (2007) & Ortega (1992) defendem: 

 
 Entre os desportistas, o consumo de energia, proteínas e carboidratos deve ser 
maior, e isto aumenta o requerimento de vitaminas e minerais implicados no 
metabolismo proteico, no de carboidratos e no energético em geral, especialmente de 
piridoxina, tiamina, riboflavina e niacina, cujas recomendações se pautam em função 
da ingestão proteica e energética. (p.213) 

 

 Thompson (1998), Juzwial et al. (2000), Toral et al. (2007), Herbold & Frates (2000), 

Whal (1999), Cusatis & Shannon (1996) & Ziegler et al. (1999) advogam: 

 
 A manutenção do balanço energético ideal deve ser uma preocupação 
constante pois, caso uma situação de balanço negativo se prolongue, pode resultar 
em graves consequências para a saúde, tais como baixa estatura, atraso puberal, 
deficiências nutricionais, desidratação, irregularidades menstruais, fragilidade óssea, 
hiperlipidemias, maior incidência de lesões, aumento do risco de desenvolvimento 
de distúrbios alimentares, comprometimento escolar e queda da imunidade. (p. 214) 

 

 A nutrição do jovem atleta deve, sempre que possível, seguir as recomendações gerais 

da modalidade desportiva praticada acrescida às necessidades específicas para o escalão etário 

em causa. 

 

 Os diversos estudos realizados acerca do consumo energético dos atletas adolescentes 

apontam alguma variabilidade, em termos absolutos, dado que nem sempre a idade 

cronológica coincide com a idade biológica. 

 

 Num estudo efectuado por Matos e col., citado por Horta (2006), com 17 jogadores da 

Selecção Nacional Portuguesa de Futebol, com uma média de idades de 16 +/– 0,2 anos, a 

média de ingestão calórica foi de 3.965 +/– 945,5 kcal. 

 

Miller & Maropis (1998), mencionados por Hirschbruch (2008), opinam que o gasto 

energético pode chegar às 4.000 kcal/dia.  

 

 Na prática, a melhor estratégia, para verificar se a ingestão energética do jovem atleta 

está a ser correcta, é o acompanhamento, de forma sistemática, do peso e da observação atenta 

do seu rendimento desportivo. 
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 Häcker e col. (1996) & O´Connor (1994) indicados por Horta (2008) recomendam 

55% de glúcidos na ingestão total calórica para os jovens atletas praticantes de desportos onde 

prevalece a resistência. Esses hidratos de carbono devem ser predominantemente complexos 

de modo a contrariar a tendência de há uns anos a esta parte em que os jovens consomem em 

demasia glúcidos simples (refrigerantes, bolos, guloseimas, etc.) com todas as suas 

consequências, designadamente, o aumento de peso à custa da massa gorda, a diminuição da 

performance e, até, maior predisposição para as lesões desportivas, especialmente as de 

carácter microtraumático. 

 

 A informação cientifica actualmente existente, em relação à quantidade de proteína a 

ingerir diariamente pelos jovens atletas, é ainda escassa o que deixa muitas dúvidas quanto 

aos seus valores ideais. No entanto, sabe-se que esses valores devem ser superiores aos dos 

adolescentes não praticantes de exercício físico e aos dos adultos, isto porque a actividade 

física provoca danos musculares (catabolismo proteico) o que leva o organismo à reparação 

desses mesmos danos (anabolismo) com maior necessidade de quantidade de aminoácidos 

(Horta, 2008). 

 

 Assim, são várias as opiniões proferidas, por diversos autores, quanto à quantidade 

diária de proteína a ingerir pelos atletas adolescentes: 

 

 Assinalados por Hirschbruch (2008): 

 

Bar-Or & Untan (1994) sugerem 1g/kg/dia para a faixa etária 11 a 14 anos e 0,8g para 

os jovens entre os 15 e 18 anos. 

 

Boisseau et al. (2007) verificaram que existe a necessidade de um consumo proteico 

em adolescentes masculinos de 1,2 e 1,4g/kg/dia para atingirem um balanço nitrogenado 

positivo. 

 

Skinner et al. (2001) recomendam o consumo de 1,2 a 1,8g/kg/dia para atletas 

adolescentes em crescimento e entre 1,4 e 1,8g/kg/dia para atletas que necessitam de aumentar 

a massa muscular. 
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Por seu lado Horta (2008) afirma, que em resultado dos estudos que realizou, que os 

jovens, genericamente, ingerem uma quantidade de proteína dentro dos valores 

recomendados, portanto um pouco acima daqueles aconselhados aos adolescentes não 

desportistas. Esses valores andam à volta de 1,5g/kg/dia. Para além disso, Häcker e col. 

(1996), referenciados por Horta (2008), aconselham uma ingestão proteica diária entre 1,5 e 

1,8g/kg para adolescentes praticantes de exercício físico intenso de resistência, com base em 

investigações feitas, sobre o balanço nitrogenado, em diversas modalidades desportivas. 

 

 Convém também frisar que uma ingestão de proteínas acima dos valores 

recomendados, pode, eventualmente, trazer algumas consequências, designadamente: 

 

 - Aumento da massa gorda pela maior produção de glicose que, por sua vez, leva à 

síntese de triglicéridos; 

 - Excesso de produção de ureia o que leva a produção de mais urina com perda de 

líquidos; 

- Excesso produção de ácido úrico levando o atleta à situação de hiperuricemia. 

 

 Os lípidos são a fonte energética mais utilizada pelos jovens atletas, já que na infância 

e na adolescência os sistemas anaeróbicos estão menos desenvolvidos que o sistema aeróbico. 

Este facto não nos leva a concluir que devamos aumentar a ingestão de lípidos nestas idades. 

Aliás, o consumo habitual, apontado por vários estudos, indica que está acima do 

recomendado. Esse valor deve ser inferior a 30% do total de calorias ingeridas por dia (Horta, 

2008). Também ao nível deste macronutriente – lípidos – um consumo excessivo à base de 

alimentos ricos em colesterol e ácidos gordos saturados (manteiga, margarina animal, banha, 

etc.), traz prejuízos ao jovem atleta, nomeadamente, aumento de peso à custa da massa gorda 

com todas as consequências daí decorrentes, nomeadamente, doenças cardiovasculares. 

 

Malina (1991) & a American Dietetic Association (2000), citados por Horta (2008), 

referem que na generalidade dos adolescentes atletas, sempre que ingerem dietas equilibradas 

e variadas, obtêm quantidades de vitaminas e minerais necessárias ao seu crescimento e 

desenvolvimento harmonioso. 
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 No entanto, não podemos esquecer que, durante a adolescência e, especialmente, 

durante o surto de crescimento pubertário há um incremento das necessidades nutricionais 

diárias de cálcio. Este mineral é essencial ao nível da constituição do esqueleto, ao nível da 

contracção muscular, ao nível da transmissão de impulsos nervosos, etc. A American 

Academy of Pediatrics (2000), referida por Hirschbruch (2008), recomenda 1.200mg de 

cálcio por dia. Um défice de cálcio pode levar, entre outras coisas, a uma diminuição da 

massa óssea e, consequentemente, predispor os jovens desportistas às bem conhecidas 

fracturas de fadiga. 
 

 A par do cálcio, segundo skinner et al. (2001), indicados por Hirschbruch (2008), o 

ferro é o outro mineral ao qual deve ser dada atenção na dieta de um atleta adolescente, 

principalmente do género feminino. As consequências da depleção do ferro levam à redução 

da capacidade de transporte de oxigénio, à diminuição da resistência, à diminuição da 

capacidade oxidativa celular, etc.  
 

 Em relação à hidratação dos jovens adolescentes, Horta (2006) descreve este 

mecanismo de forma única e extraordinária, pelo que se impõe obrigatoriamente a citação: 
 

 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, conduzindo a uma menor quantidade de glândulas 
sudoríparas e consequentemente a uma menor produção de suor, são 
metabolicamente menos eficientes produzindo uma maior quantidade de calor por 
quilograma de peso corporal durante a pratica desportiva e têm um menor débito 
cardíaco o que diminui a capacidade de transporte de calor dos músculos para a pele 
onde o mesmo se dissipa. Por estes motivos os jovens desportistas necessitam de 
maiores cuidados com a hidratação. (p. 323) 

 

 Segundo Skinner et al. (2001), assinalados por Hirschbruch (2008), a fadiga prematura 

indica-nos que o jovem atleta está desidratado, por outro lado, a sede não é, nem de longe 

nem de perto, um indicador adequado para nos informar sobre a necessidade de ingerir 

líquidos e, ainda, os atletas devem ser pesados antes e depois da actividade desportiva para 

determinar a perda hídrica. 
 

 As melhores estratégias para nunca atingir o estado de desidratação é beber líquidos, 

regularmente, antes de sentir sede e deixar os líquidos em locais facilmente acessíveis para 

serem ingeridos antes, durante e depois dos treinos e/ou competições. 
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3.4- Hábitos alimentares dos jovens desportistas/jovens futebolistas 
 

 

 Todos os estudos realizados em Portugal, designadamente, na última década, sobre os 

hábitos alimentares dos jovens atletas federados, com a mesma metodologia, em diversas 

modalidades desportivas, permitem-nos afirmar categoricamente que existe um padrão 

nutricional característico transversal a todos os desportos, salvo uma ou outra excepção, e 

com pequenas nuances, e estas ligadas a modalidades com exigências do ponto de vista 

estético. 

 

 Concretamente e referindo os mais conhecidos e aqueles que contribuíram, de forma 

decisiva, para as referidas conclusões, temos os seguintes estudos: 

 

- Estudo feito com uma amostra de 143 jovens futebolistas praticantes de alto rendimento com 

a média de idade de 15, 2 +/– 1,9 anos (11,1-18,9 anos). Este estudo conduziu à tese de 

Doutouramento do conhecido e reconhecido especialista em medicina desportiva, Doutor Luís 

Horta; 

- Estudo feito com uma amostra de 10 jogadores de basquetebol federados do escalão de 

iniciados com a média de idade de 12,8 +/– 0,7 anos (11,2-13,6 anos); 

- Estudo feito com uma amostra de 17 jogadores da selecção nacional de futebol com a média 

de idades de 16 anos +/– 0,2 anos; 

- Estudos realizados pelo Centro de Exercício e Saúde da Universidade Lusófona com jovens 

praticantes federados das modalidades desportivas de basquetebol, natação pura, etc.; 

- Outros estudos realizados por alguns licenciandos e mestrandos que fizeram trabalhos de 

investigação, nesta(s) área(s), já referidos no I capítulo deste trabalho. 

 

 Todos estes estudos, referenciados por Horta (2006 e 2008), apresentaram o seguinte 

padrão nutricional: 

 

- Uma ingestão calórica, geralmente, adequada ou um pouco acima do recomendado; 

- Uma ingestão de hidratos de carbono, em geral, abaixo dos valores recomendados, 

essencialmente à custa de uma diminuta ingestão de glúcidos complexos mas com uma 
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exagerada ingestão de glúcidos simples resultantes da ingestão rica de refrigerantes, bolos, 

guloseimas, etc.; 

- Uma ingestão de lípidos ligeiramente acima dos valores recomendados, especialmente à 

custa de alimentos ricos em ácidos gordos saturados provenientes de alimentos habitualmente 

ingeridos, tais como: carnes vermelhas, vísceras de animais, produtos de charcutaria, etc.; 

- Uma ingestão de proteínas bastante acima dos valores recomendados, em resultado do 

consumo essencialmente de carne em detrimento do consumo de peixe e de alimentos 

vegetais ricos em proteínas; 

- Uma ingestão de fibras alimentares adequada ou ligeiramente abaixo dos valores 

recomendados derivada de uma fraca ingestão de frutas, legumes, saladas e de uma utilização 

cada vez maior de produtos refinados em detrimento dos produtos integrais; 

- Uma ingestão de vitaminas e minerais, em geral, adequado às suas necessidades com três 

excepções: 

- Uma ingestão de cálcio e vitamina D abaixo dos valores recomendados, originado 

principalmente por baixo consumo de leite e derivados; 

 - Uma ingestão de ferro no limite inferior ou abaixo dos valores recomendados; 

 - Nalguns casos a ingestão de micronutrientes é excessiva devida à ingestão de 

suplementos vitamínicos-minerais e farmacológicos. 

- Uma ingestão de líquidos abaixo dos valores aconselhados, por manifesta falta de hábitos 

regulares de ingestão de água; 

- Uma ingestão de bebidas alcóolicas, praticada por alguns, excessiva. 

 

Outros comportamentos típicos: 

 

- A maioria ingere um pequeno-almoço deficiente, ou seja, com um total de calorias abaixo do 

recomendado e existem até alguns que nem o tomam; 

- A maioria ingerem almoços e jantares demasiado abundantes; 

- A maioria ingere refeições intermédias (meio de manhã e da tarde) deficitárias; 

- A maioria ingere uma quantidade de líquidos (água e bebidas energéticas) abaixo dos 

valores aconselhados durante o treino; 

- A maioria dos atletas não reforça a ingestão de glúcidos após os treinos, mormente naqueles 

onde houve grande consumo de reservas de glicogénio; 
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- A maioria não toma cuidados nutricionais, após os treinos, visando o fortalecimento das 

massas musculares, designadamente depois de uma grande solicitação e consequente desgaste 

(ex: treino de força) das mesmas; 

- A maioria dos atletas não efectua uma dieta pré-competitiva adequada às necessidades; 

- A maioria ingere uma quantidade de líquidos (água e bebidas energéticas) abaixo dos 

valores aconselhados durante competição; 

- A maioria dos atletas não faz uma dieta pós-competitiva, (de recuperação) adaptada às 

circunstâncias da prova; 

- A maioria desconhece os cuidados nutricionais que devem ser levados a cabo para o 

preenchimento das reservas em glicogénio muscular e hepático pré-treino, pré e pós-

competição; 

- A maioria desconhece os cuidados nutricionais que devem ser levados a cabo para uma 

eficaz síntese proteica a nível muscular pós treino e pós-competição. 

 

 

 Todos os estudos realizados fora de Portugal, e que foram consultados, que analisaram 

os hábitos alimentares dos jovens futebolistas também apontaram para as mesmas conclusões. 

Para corroborar esta afirmação seguem-se, a título de exemplo, dois estudos citados por 

Guerra (2008). 

 

 O primeiro levado a cabo por Ruiz et al. (2005) que comparou os hábitos alimentares 

de jogadores de futebol jovens (14-16 anos) com jogadores adultos (20 anos) chegou às 

seguintes conclusões: 

- O consumo médio calórico de todos os jogadores está a abaixo do recomendado; 

- O consumo calórico do pequeno-almoço, a meio da manhã e ao lanche é menor no grupo 

dos jovens; 

- O consumo calórico do jantar é maior no grupo dos jovens; 

- O consumo calórico de hidratos de carbono está abaixo dos valores recomendados, em 

ambos os grupos; 

- O consumo de fibras alimentares está abaixo dos valores recomendados, em ambos os 

grupos; 

- O consumo calórico de proteínas é maior no grupo dos adultos; 

- O consumo de gordura saturada está acima dos valores recomendados para ambos os grupos. 
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 O segundo estudo foi desenvolvido por LeBlanc et al. (2002) que avaliou os hábitos 

alimentares de jogadores de futebol (13 a 16 anos) franceses. Os resultados obtidos foram 

comparados com as recomendações para adolescentes sedentários, tendo chegado às seguintes 

conclusões: 

 

- O consumo energético total dos jogadores era maior do que dos adolescentes; 

- O consumo calórico dos jogadores estava a abaixo do recomendado; 

- A ingestão calórica dos jogadores estava acima da recomendada para os sedentários, no 

entanto, menor do que aquela definida para atletas; 

- O consumo calórico dos hidratos de carbono estava abaixo do valor recomendado, apesar de 

estar acima dos valores consumidos pelos sedentários; 

- O consumo calórico dos lípidos estava acima do estabelecido para os jogadores; 

- O consumo de cálcio estava abaixo dos valores indicados para os jogadores. 

 

 

 Para além de todas estas características nutricionais reveladas por estes estudos com os 

jogadores, por vezes, e nomeadamente no futebol, segundo Guerra (2008) enfrenta-se muitas 

barreiras e obstáculos para delinear estratégias e soluções nutricionais adequadas aos 

jogadores devido a algumas convicções e até superstições, relativamente à nutrição, 

evidenciadas quer pelos técnicos, quer pelos jogadores. 
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3.5- Dieta de treino, de pré-competição, de competição e de pós-competição 

do jovem atleta/jovem Futebolista 

 
 

A nutrição desportiva abrange a dieta aplicada ao treino e à competição. E nesta, em 

três momentos distintos: antes, durante e depois da prova. 

 

Dieta de treino (equilibrada) 

  

A dieta do treino é muito importante pois fornece, durante todo o ano, os nutrientes 

necessários ao equilíbrio orgânico do (jovem) atleta. Sendo a dieta de base do atleta, deverá 

obedecer às regras da alimentação saudável, fornecendo quantidades adequadas de calorias, 

de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos, de vitaminas, de minerais, de fibra e de água. 

Para além disso, os alimentos devem ser confeccionados, de forma simples, à base de cozidos 

e grelhados (Saldanha, 1999). 

 

Leblanc et al. (2002), em relação à quantidade, em termos percentuais, da contribuição 

dos macronutrientes para a ingestão calórica total em jovens futebolistas, sugerem 55-60% de 

hidratos de carbono, 20-25% de lípidos e 15% de proteínas. 

 

Na opinião de Meseguer & Soler (2001), Riché (2001) e Horta (2006), os jogadores de 

futebol não necessitam de ter uma dieta de treino diferente de uma alimentação saudável, ou 

seja, equilibrada e diversificada, contendo uma quantidade de calorias apropriada às suas 

necessidades energéticas. A quantidade de calorias deverá apresentar a seguinte distribuição: 

55 a 65% de hidratos de carbono, na sua grande maioria complexos, 12 a 15% de proteínas, 

distribuídas de igual modo entre animais e vegetais e menos de 30% de lípidos, distribuídos 

em proporções iguais entre ácidos gordos saturados, monoinsaturados e polinsaturados. A 

dieta deverá ainda conter uma quantidade adequada de líquidos (1 ml/1 kcal ingerida), 

principalmente de água e bebidas energéticas, de fibras (25 a 35g/dia), de vitaminas, 

nomeadamente A, C e E e do complexo B (funções: antioxidante e no metabolismo dos 

glúcidos) e de minerais, sobretudo, sódio, cálcio, potássio, cloro, ferro, magnésio, cobre, 

selénio, zinco, manganésio. 
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Na perspectiva de Horta (2006), as percentagens de macronutrientes e micronutrientes 

anteriormente referidas, podem sofrer adaptações devido ao nível e tipo de treino, às 

condições climatéricas, às necessidades de correcção na composição corporal dos atletas, etc. 

Também durante as fases de treino com carácter 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; nas fases em que o treino é mais 

qualitativo e menos quantitativo, diminuir o total das calorias e de proteínas da dieta e 

fornecer mais glúcidos ao atleta, principalmente após treinos de qualidade. 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. 

 

 No entanto e, ainda, na óptica de Horta (2006) as maiores preocupações com os jovens 

futebolistas, na elaboração da dieta de treino, devem ser com o preenchimento das suas 

reservas de glicogénio muscular e hepático e com a sua hidratação. Ambas as situações 

(deplecção de glicogénio e desidratação) são as maiores responsáveis pela fadiga precoce. 

Assim, ao longo do dia, quer antes, quer durante, quer depois do treino deve ser dada especial 

atenção a estas variáveis da dieta. Para além disso, após os treinos que visam o fortalecimento 

das massas musculares, a dieta deve conter um reforço de proteína e glúcidos de modo a 

contribuir para a síntese proteica. 

 

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), como se pode depreender da opinião dos seguintes 

investigadores: 

 

Dos poucos estudos existentes sobre os valores de dispêndio energético dos jovens 

futebolistas, Leblanc et al. (2002), referem que variam entre as 3819 e as 5184 kcal/dia, 

Iglesias-Gutierrez et al. (2005) acham que o valor anda na ordem das 2983 kcal/dia e Aoki 

(2002) indica três valores: mínimo (3298 kcal), médio (3690 kcal) e máximo (3991 kcal). 
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Os alimentos ingeridos pelo jovem futebolista, ao longo do dia, devem ser repartidos 

por múltiplas refeições e segundo Saldanha (1999), Roth (2000) e Horta (2006), a 

percentagem de calorias deverá apresentar a seguinte distribuição relativamente ao valor 

calórico total: 

 

- 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. 

 

 Na elaboração, apresentação e confecção da dieta diária de treino, na opinião de 

Meseguer & Soler (2001) e de Horta (2006) são inúmeros os cuidados a ter, no entanto, 

fixemo-nos nos mais importantes: 

 

- Individualizar, isto é, ajustá-la às necessidades individuais e à altura da época desportiva de 

cada jovem 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; 
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- Mastigar bem os alimentos, pois uma boa fragmentação e salivação é essencial para uma 

favorável 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; 

- 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; 
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- 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 ingeridas nas 

mesmas; 

- Ingerir moderadamente o sal. 

 

 Segue-se um exemplo (quadro 02), do ponto de vista qualitativo, de como pode ser 

constituída a alimentação diária de um jovem atleta em período de treino (Saldanha, 1999): 

 

Quadro 02 – Alimentação diária de um atleta em período de treino 

 
Pequeno-Almoço Meio da manhã Almoço 

- Leite simples ou com café 
ou com chá 
- Pão 
- Flocos de cereais 
- Queijo, fiambre ou 
presunto 
- Ovo 
- Fruta e/ou sumos de frutos 

- Leite ou sumo de frutos 
- Pão 
- Queijo, fiambre ou 
presunto 
- Iogurte 
 

- Sopa de legumes 
- Carne ou peixe 
- Salada de vegetais ou 
legumes cozidos 
- Batata, arroz, massa ou 
feijão 
- Fruta ou, eventualmente, 
uma sobremesa doce 

Meio da Tarde Jantar Antes de deitar 
- Leite ou sumo de frutos 
- Pão 
- Queijo, fiambre ou 
presunto 
- Fruta 
- Iogurte 

Idem almoço - Leite 
- Bolachas ou torrada 
- Fruta.  

 

Fonte: Saldanha, 1999:125 e 126 
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Dieta de pré-competição 
 

 A dieta pré-competição abrange uma semana, 1, 2 ou 3 dias ou somente o próprio dia 

até ao momento que se inicia a competição (Roth, 2000). 
 

 O objectivo desta dieta é fazer com que o jogador de futebol, no início do jogo tenha 

as reservas de glicogénio maximizadas (hepáticas e musculares). Isto porque, segundo 

Kirkendall (1993), referido por Guerra (2005), uma vez que, essas mesmas concentrações de 

glicogénio influenciam o desempenho no campo, na sua ausência, o trabalho muscular é 

mantido somente pela energia fornecida pela gordura, em processo totalmente aeróbico e, 

portanto, com uma eficiência de 50% abaixo da normal. 
 

 Ainda assinalado por Guerra (2005), Tumilty (1993), afirma que, durante um jogo de 

futebol há uma relação directa entre as concentrações iniciais do glicogénio muscular e as 

distâncias percorridas e os níveis de esforço dos jogadores, designadamente, durante a sua 

parte do jogo. Kirkenndal (1993), indicado pela mesma autora, vem corroborar esta opinião, 

dizendo que na primeira parte do jogo o nível de glicogénio muscular não é factor limitante 

do desempenho, no entanto, na segunda parte, se o nível de glicogénio estiver diminuído, 

existe comprometimento do desempenho físico. 
 

Dia(s) antes do dia de competição 
 

 Na modalidade de futebol, dos vários modelos usados para aumentar as reservas de 

glicogénio muscular e hepático e a hidratação do jovem atleta, nos dias que antecedem o do 

dia da competição, o mais comum é aquele que é aplicado na antevéspera e véspera, ou só na 

véspera. Este método, e de forma simplificada, consiste em adoptar, nos dias que antecedem a 

competição (1, 2 ou 3), uma dieta com as seguintes características (Meseguer & Soler, 2001; 

Brouns, 2005; Horta, 2006): 
 

- Alterar, o mínimo possível, os hábitos alimentares; 

- Consumir aproximadamente 600g/dia (ou 65% de glúcidos no total de calorias) de HC, 

diariamente, nos últimos 1, 2 ou 3 dias antes da competição. Esta sobrecarga de glúcidos 

deverá ser feita à base de HC complexos e de bebidas energéticas; 

- Diminuir a quantidade de alimentos ricos em lípidos e prótidos; 
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- Beber grandes quantidades de líquidos, sobretudo, 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. 

 

 No próprio dia, antes da competição (refeição) 

 

 No próprio dia, consoante a hora do jogo, as grandes refeições (Pequeno-almoço, 

Almoço e Jantar) devem realizar-se, pelo menos 3 horas antes da competição, já as pequenas 

(meio da manhã ou Meio da tarde) devem efectuar-se, no mínimo, com 1 hora de 

antecedência. O que é fundamental é que à hora do jogo o estômago praticamente vazio 

(Guerra, 2005). 

 

Nas grandes refeições é necessário aguardar 3 horas antes do jogo (figura 01), uma vez 

que durante a digestão o sangue desloca-se 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 durante a competição (cãibras estomacais, náuseas, 

vómitos, etc.) se o esforço se inicia ainda durante a digestão. 

 

Figura 01 – Horário da última refeição antes da competição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Roth, 2000:69
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As características da última refeição, antes da prova, segundo Meseguer & Soler 

(2001), Riché (2001), Brouns (2005) e Horta (2006) devem ser as seguintes: 

 

- 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 (200-300g), 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; 

- 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. 
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 Horta (2006) sugere exemplos de refeições pré-competitivas (quadro 03), consoante a 

hora da prova: 

 

Quadro 03 – Refeições pré-competitivas 

 

Pequeno-Almoço ou Merenda Almoço ou Jantar 
- 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 

- 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.  

 

Fonte: Horta, 2006:192 

 

 No próprio dia, antes da competição (tempo de espera entre o final da refeição e 

30 a 60 minutos antes do início do jogo) 

 

 Aoki (2002), aconselha a um consumo de 30-50g HC 30 a 60 minutos antes do início 

do jogo, se esse espaço de tempo for prolongado (superior a 4 horas). Os HC devem ter 

índices glicémicos baixos de forma a evitar a hipoglémia reactiva. Exemplos: solução de HC, 

leite desnatado, iogurte, frutose, maça, pêra, pêssego, etc. 

 

Horta (2006), afirma que durante o dito período de espera costuma ser necessário 

beber líquidos, sobretudo no Verão, quando está mais calor. Deve-se ingerir bebidas em 

pequenas quantidades (1/8 de litro ou 1/4 de litro), em intervalos regulares (cada 1/2 hora ou 

cada hora). A 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. 

 

 Burke & Berning (1996), referidos por Aoki (2002), preconizam outro método que 

consiste em ingerir HC, antes do exercício intermitente, em que o consumo é relativo ao peso 

do indivíduo: 1g de HC por Kg de peso 60 minutos antes do jogo. 
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 Saldanha (1999), recomenda sempre uma refeição de espera que consiste na 

administração de 100 a 200ml de uma bebida açucarada de meia em meia hora, desde a última 

refeição até à última meia hora antes da prova. A bebida deverá ser uma mistura, em partes 

iguais, de água e sumo de frutos, ou apenas água, à qual se junta 2g de frutose por cada 

100ml. A frutose é utilizada porque não sendo metabolizada pela insulina, permite manter os 

níveis glicémicos estáveis sem risco da hipoglicémia reaccional. 

 

 

No próprio dia, antes da competição (tempo de espera – últimos 30-60 minutos - 

aquecimento) 

 

 No final dos anos 90 alguns autores demonstraram que a ingestão de bebidas ricas em 

glúcidos simples depois do início do aquecimento para um jogo, não causava hipoglicemias 

reactivas. Inclusive, podia até levar a aumentos dos níveis de glicose sanguínea, com 

eventuais benefícios competitivos. Este facto parece dever-se a estabilização da curva da 

insulina após o início do aquecimento, por aumento dos níveis das catecolaminas e/ou 

inervação simpática (Horta, 2008). 

 

 É nesta perspectiva que Zeederberg et al. (1996), citados por Guerra (2005), propõem 

a ingestão de 600 a 1000ml de uma solução com concentração de 6 a 10% de HC, 10 minutos 

antes do início do jogo, argumentando que diminui o uso de glicogénio muscular em 39%, 

aumenta a velocidade de corrida e a distância percorrida na sua parte do jogo. 

 

 Independentemente da metodologia a utilizar, neste período de espera, todas elas tem 

por objectivos fundamentais manter a glicemia a um bom nível, fornecer líquidos, prevenido a 

desidratação e, até, proteger os jogadores mais ansiosos de desenvolverem hipoglicémias 

reaccionais, enquanto aguardam a prova. A ansiedade leva a um aumento da secreção das 

catecolaminas (adrenalina, etc.) que vai aumentar a utilização da glicose a nível celular 

originando assim a hipoglicémia. 

 

 Para além disso, também é comummente aceite por todos os investigadores que no 

espaço de tempo que vai entre o final da última refeição até 30/60 minutos antes do jogo, ou 

seja, até ao momento em que se inicia o aquecimento, não devem ser ingeridos glúcidos 
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simples (bebidas muito açucaradas, torrões de açúcar, etc.) de modo a evitar a hipoglicémia 

reactiva. A insulina é uma hormona “economizadora”, pois facilita a entrada da glicose nas 

células musculares e hepáticas após uma refeição, contribuindo favoravelmente para os 

processos de glicogénese, lipogénese e neolipogénese. O que se pretende durante um jogo é 

precisamente o oposto, baixos níveis de insulina e, por isso, é que existem elevados níveis de 

glucagina, no decorrer de uma competição, que vão estimular a glicogenólise muscular e 

hepática, favorecendo o transporte da glicose para a célula e estimular também a lipólise ao 

nível das reservas adiposas. 

 

 A figura 02 esquematiza os mecanismos da elevação da taxa de insulina sanguínea, 

pela ingestão de glúcidos simples. Na hora que antecede a competição é prejudicial para o 

rendimento muscular. 

 

Figura 02 – Fenómeno da hipoglicemia reactiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Horta, 2006:193 
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Dieta de competição 

 

 Na opinião de Davis et al. (1997), mencionados por Aoki (2002), a realização de um 

exercício intermitente, no caso de futebol, com a duração de 90 minutos ou mais (se houver 

prolongamento), a uma intensidade entre 65 e 85% do VO2 máx. é condicionado quer pela 

desidratação, quer pela depleção das reservas do glicogénio. 

 

Saldanha (1999) considera que os objectivos principais da dieta de competição, 

durante um jogo de futebol, são, por um lado compensar as perdas de água e açúcar (glicose e 

glicogénio) e sais minerais (sobretudo Na e K) e, por outro, alcalinizar o sangue do atleta, já 

que a libertação de ácido láctico e ácido pirúvico pelo músculo, aumentam a acidémia. 

 

 Assim, e de modo a contrariar todas estas situações, torna-se imperioso a 

suplementação, durante o jogo, através do consumo de uma solução de HC que, para além de 

hidratar e proporcionar electrólitos ao jogador, fornece substrato ao músculo no período 

activo o que vai permitir, em momentos em que a necessidade energética é menor (momentos 

mortos), que a glicose captada pelo músculo seja desviada para a ressíntese de glicogénio 

(Aoki, 2002). 

 

 No entanto, e com o intuito de atingir plenamente os objectivos da suplementação, ao 

longo do todo o jogo, é necessário levar em linha de conta vários factores, na preparação do 

suplemento, designadamente: os constituintes, o(s) tipo(s) de HC, as quantidades, as 

concentrações e a temperatura. 

 

 Assim, e na perspectiva de Horta (2006), a bebida competitiva, a utilizar durante o 

decorrer de um jogo, deverá ter as seguintes características e a sua administração deverá 

respeitar os seguintes princípios: 

 

- Água com glúcidos (mais frequentemente glicose, frutose, sacarose e polímeros de glicose) 

em concentrações que podem variar entre 20 e 60 gramas de glúcidos por litro. Os HC podem 

ser isolados ou associados. No entanto, diferentes tipos de HC podem activar tipos de 

mecanismos de transporte diferentes aumentando assim a taxa de absorção do soluto. 

Exemplos: a glicose é transportada através de um mecanismo sódio dependente e a frutose 
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utiliza o transporte passivo através do GLUT5. Ambas as concentrações estão abaixo da 

pressão osmótica do sangue o que facilita a absorção da água; 

- Em climas quentes e/ou húmidos - água com glúcidos em concentrações não superiores a 

20/30 gramas por litro, pois a prioridade absoluta é a hidratação. O fornecimento de 

substâncias energéticas é secundário; 

- Em Climas temperados - água com glúcidos em concentrações entre 30 e 40 gramas por 

litro; 

- Em climas frios e/ou humidades relativamente baixas em que não se prevejam grandes 

perdas de suor - água com glúcidos em concentrações nunca superiores a 50/60 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 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, da 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-se, 

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 kg-720 ml/hora). O excesso de 

líquidos no intestino ocasiona distúrbios no aparelho digestivo; 
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- Dividir o total do volume de líquido por várias tomas, distribuídas regularmente ao longo do 

período competitivo. Nunca ingerir mais de 1 a 1,5 dl em cada toma (2 ou 3 goles), não só 

para facilitar a absorção intestinal do líquido, mas também para evitar náuseas, vómitos ou 

indisposição abdominal; 

- Aproveitar todos os tempos mortos do jogo para proceder à hidratação; 

- Colocar as garrafas com a bebida em locais facilmente acessíveis aos jogadores, como por 

exemplo, junto às linhas laterais e às linhas de fundo do campo. 

 

 Na perspectiva de Aoki (2002), a solução ideal de HC para jogadores de futebol é ser 

saborosa, ser absorvida rapidamente, causar pouco ou nenhum desconforto gastro-intestinal e 

melhorar a performance e para isso terá que ter as seguintes características como se pode 

verificar no quadro 04, que se segue: 

  

Quadro 04 – Características da solução de HC competitiva 

 
Características  

Osmolaridade 250-370 m0sm/kg 
Tipos de HC Glicose, frutose, sacarose e polímeros de glicose (maltodextrina) 
Concentração 5-7% (5-7%g/100ml) 
Sódio 10-45mg/100ml 
Potássio 10-65mg/100ml 

 

Fonte: Aoki, 2002:105 

 

 Ambos os investigadores, citados anteriormente, defendem a testagem, durante os 

treinos, das bebidas a usar na competição e, para além disso, preferem suplementos líquidos 

aos sólidos por duas razões. A primeira é que a solução de HC, hidrata e fornece energia para 

a realização do esforço físico, em simultâneo. A segunda, prende-se com a convicção de que 

os sólidos só têm sentido serem utilizados em provas com mais de 3 horas de duração pela 

necessidade do consumo de grandes quantidades de energia. 
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Dieta de pós-competição 

 

 

 No final de um jogo, sobretudo, as reservas de glicogénio, água, vitaminas e minerais 

ficam muito diminuídas ou até mesmo esgotadas. Para além disso, acumulam-se muitas 

substâncias tóxicas resultantes do metabolismo energético. Em suma, o futebolista está 

fatigado em resultado da agressão física e psíquica da competição, precisando, por isso, de 

repouso e de uma alimentação que lhe permita uma completa e rápida recuperação.  

 

Segundo Saldanha (1999), esta dieta de recuperação deve prolongar-se por 3 dias (a 

restante parte do dia de competição, o dia seguinte e o segundo dia depois da competição) e 

deve perseguir os seguintes aos objectivos: 

 

- Restaurar e reparar as perdas de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos, de 

minerais e vitaminas e da água; 

- Desintoxicar o organismo dos produtos do catabolismo muscular, como o ácido 

láctico, ureia, o ácido úrico, etc.; 

- Anular o excesso de acidémia. 

 

 Ainda segundo o mesmo autor, a restante parte do dia de competição e o dia seguinte, 

a dieta deverá dar prioridade à desintoxicação e, por conseguinte, deverá ingerir muitos 

líquidos e poucas calorias. No segundo dia, após a competição, deverá ser feita a reposição 

nutricional com uma dieta rica em calorias e em proteínas. 

 

 

A restante parte do dia de competição 

 

Imediatamente após o final da competição 

 

 Na opinião de Aoki (2002) a primeira administração de HC deverá ser feita até 2 horas 

após o terminus do jogo, já que as enzimas responsáveis pela síntese de glicogénio estão com 

a sua actividade aumentada 50%, fazendo, deste período, o ideal para o consumo de HC. 

Williams (1994), referido por Aoki (2002), e muitos outros investigadores propõem que o 
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ideal seria tomar uma solução de HC logo após o jogo, mesmo antes de tomar banho. Aoki 

(2002) defende que o HC consumidos (cerca de 50g) devem ser simples e/ou com alto índice 

glicémico já que apresentam maior potencial para aumentar a ressíntese de glicogénio 

muscular imediatamente após o jogo. Kiens et al. (1990) indicados pelo autor supracitado, 

acrescenta que este potencial deixa de ser observado 6 horas após terminar o jogo. 

 

 No sentido de repor na íntegra as reservas de glicogénio é necessário aproveitar todas 

as possibilidades, uma vez que a taxa de ressíntese do glicogénio muscular, em condições 

normais, fica em torno de 5 mmoles/kg de músculo/hora, correspondendo a uma taxa de 5% e, 

portanto, são necessárias cerca de 20 horas para repor a totalidade das reservas endogénicas 

(Coyle, 1993, referido por Aoki, 2002). 

 

Saldanha (1999), a este propósito, estabelece até 3 momentos para ingerir líquidos 

após o final do jogo até à hora da primeira refeição: 

 

Primeiro: imediatamente a seguir ao final da prova, fraccionadamente, uma solução de 

água alcalina com 1g de cloreto de sódio e 0,5g de potássio; 

 

Segundo: depois do banho, 250 a 500ml de leite, de preferência magro; 

 

 Terceiro: até meia hora antes da 1ª refeição depois da prova, água mineral alcalina à 

descrição, no entanto, nunca mais de 150ml de cada vez. 

 

 Horta (2006), por seu turno, aconselha que os jogadores devem 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 iguais àquelas em que se encontram no suor (sódio 400-1100 mgl/l, cloro 500-

1500 mg/l, potássio 100-225 mg/l, cálcio 45-225 mg/l, magnésio 10-100 mg/l). Caso não seja 

possível, em alternativa, deve-se utilizar uma bebida caseira composta por água, de 

preferência alcalina e não hipossalina (Vimeiro, Melgaço e Pedras Salgadas), com glucose 

e/ou frutose numa concentração de 60 gramas por litro e uma pitada de sal (cloreto de sódio), 

ou ainda, leite magro ou meio gordo com açucar. Acrescenta ainda que a ingestão de água 

pura na fase de recuperação, não é o mais aconselhável, pois esta provoca uma diluição do 
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líquido extracelular com diminuição do sódio plasmático, o que origina diminuição da sede e 

aumento da produção de urina, dificultando o processo de recuperação. 

 

 

A primeira refeição após a competição 

 

 A primeira refeição a seguir à competição deve ser hipocalórica, hipoproteica, 

hipolípidica e hiperglídica e rica em nutrientes, com 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) 

 

 Convém salientar que esta refeição não tem carne, nem peixe, nem pão porque são 

acidificantes. 

 

 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). 

 Para terminar o dia de competição, ao deitar, deverá ser ingerido 250ml de leite magro 

ou meio gordo. 

 

 

Dia seguinte ao jogo/competição 

 

 Neste dia continuar-se-á a dar prioridade à desintoxicação e hidratação do organismo. 

Assim, a alimentação caracterizar-se-á por continuar hipocalórica, hipoproteica, rica em 

alimentos alcalinizantes e pobre em alimentos acidificantes. 
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Para além disso, deve-se 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 no jogo. Não consumir proteínas de origem animal em excesso, já que são 

acidificantes. Comer fundamentalmente verdura e fruta, que fornecem vitaminas e sais 

minerais, e glícidos de assimilação lenta para reconstituir as reservas de glicogénio. Só ao 

jantar, deste dia, se deve incluir uma porção de carne ou de peixe (Roth, 2000). 

 

 Seguidamente, apresenta-se, no quadro 05, um exemplo de refeições para este dia 

(Saldanha, 1999): 

 

 

Quadro 05 – Refeições para o dia seguinte ao da competição 

 
Pequeno-Almoço Meio da manhã Almoço 

- Leite 
- Pão com compota 

- Sumos de frutos ou fruta 
 

- Sopa de legumes 
- Arroz, batata ou massa 
- Queijo 
- Salada de vegetais com azeite 
e sumo de limão 
- Uma fatia de pão 
- Água, sumo de frutos ou leite 

Meio da Tarde Jantar Antes de deitar 
- Leite, sumo de 
frutos ou fruta 
 

- Sopa de legumes 
- carne, peixe ou dois ovos 
- Arroz, batata ou massa 
- Legumes cozidos 
- Fruta madura 
- Água, sumo de frutos ou leite  

 

 

Fonte: Saldanha, 1999, 2002:134 

 

 

 

2º dia depois do jogo/competição 

 

 Neste dia dever-se-á efectuar uma alimentação de compensação, quer calórica, quer 

proteica. Assim, Saldanha (1999) propõe para este dia uma alimentação hipercalórica (4000 a 

5000 kcal) e hiperproteica (20% do total das calorias) como a seguir se demonstra no quadro 

06: 
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Quadro 06 – Refeições para o 2º dia após a competição 

 
Pequeno-Almoço Meio da manhã Almoço 

- Leite (simples ou com café 
- 1 ovo 
- Pão 
- Queijo, presunto e fiambre 
- Manteiga e/ou compota 
- Flocos de cereais 
- Fruta e/ou sumos de frutos 

- Sumos de frutos ou 
leite 
- Pão com queijo 
fiambre ou presunto 
- Fruta e/ou iogurte 

- Sopa de legumes ou canja 
- Salada de vegetais com azeite e 
sumo de limão 
- Carne ou peixe 
- Massa, arroz, batatas, feijão ou grão 
- Queijo 
- Fatia de bolo 
- Fruta madura 
- Água, sumo de frutos ou leite 

Meio da Tarde Jantar Antes de deitar 
- Leite, sumo de frutos ou 
fruta 
- Pão com queijo, fiambre ou 
presunto 
- Fruta e/ou iogurte 

Idem Almoço. 
Dever-se-á alternar 
carne/peixe, tipo de 
sopa, tipo de fruta, 
bebida, HC, etc. 

- 1 copo de leite 
- Bolachas de água e sal 

Fonte: Saldanha, 1999, 2002:135 

 

 

A partir do terceiro dia o atleta poderá retomar a dieta de treino. 
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3.6- Suplementação para o Jovem atleta/jovem Futebolista 

 

 

O mundo do desporto está cheio de produtos que prometem prolongar a resistência, 

melhorar a recuperação, aumentar a massa magra, etc. com o intuito de melhorar o 

desempenho desportivo (Burke & Maughan, 2002). 

 

A suplementação é cada vez mais procurada pelos atletas para obtenção de uma 

melhoria do seu rendimento desportivo. São imensos os estudos que demonstram uma 

utilização crescente destas substâncias por parte dos atletas, das mais diversas modalidades 

desportivas.  

 

No entanto, na maior parte dos casos, a eficácia destas substâncias ergogénicas não 

está devidamente comprovada cientificamente e os atletas, em geral, consomem-nas, 

simplesmente, porque são influenciados por campanhas de publicidade dos fabricantes, muito 

bem montadas e apoiadas em declarações de atletas e/ou treinadores reputados (Horta, 2006). 

 

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).  

 

Segundo Aoki (2002), no futebol, particularmente, ainda existem poucas evidências 

científicas que relacionam o uso dos diversos suplementos nutricionais com a melhoria do 

rendimento desportivo. 

 

 Bean (2009), define os suplementos desportivos como: 

 
Uma categoria dos suplementos nutricionais, que são fontes concentradas de 
nutrientes ou outras substâncias com um efeito nutricional e fisiológico, cujo 
objectivo é complementar a dieta normal. (p. 12) 
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Burke (1993), indicado por Guerra (2005), afirmou que, em geral, a suplementação no 

futebol está associada a uma dieta inadequada, à ingestão elevada de álcool, a estilos de vida 

não compatíveis com a prática competitiva, com treinos de extrema intensidade, etc. 

 

O mesmo autor considera que a suplementação através das vitaminas e minerais, dos 

hidratos de carbono, dos repositores hídricos, das bebidas desportivas e dos suplementos 

proteicos podem ser úteis nalgumas circunstâncias. Em relação a todos os outros suplementos 

ainda existem muitas dúvidas sobre a sua acção positiva sobre o rendimento desportivo. 

 

 Nesta perspectiva, de todas as estratégias de suplementação, segundo Aoki (2002) 

existem algumas que manifestamente têm repercussões positivas no desempenho do jogador 

de futebol, das quais se destacam: 

 

 - Está provado cientificamente, por diversos estudos realizados na modalidade 

desportiva de futebol, que o consumo de HC, que tem um efeito ergogénico;  

 

- Os repositores hídricos e as bebidas desportivas, ricas em HC, cujo objectivo é 

hidratar e fornecer energia são também suplementos a usar pelos jogadores. Os que são 

vendidos em pó, são óptimos porque é possível preparar as mais variadas soluções; aqueles 

que são vendidos já prontos a consumir é necessário verificar a sua concentração de modo a 

adequá-la à circunstância específica do treino e/ou competição; 

 

- Os suplementos proteicos servirão sobretudo para complementar dietas incorrectas, 

dietas deficitárias (ex: vegetarianos) e dietas de restrição calórica. Para além disso, têm duas 

vantagens: primeira, ao contrário dos alimentos ricos em proteínas (carnes, leite e ovos), os 

suplementos proteicos têm pouca ou nenhuma gordura e colesterol; segunda, em períodos de 

anabolismo, tomando HC associado a proteína, os glúcidos estimulam a insulina a qual irá 

melhorar o transporte de aminoácidos para dentro do músculo.  

 

Já em relação a outros suplementos, segundo o mesmo investigador, nomeadamente à 

creatina, aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA), à glutamina (GLN), à carnitina, às 

substâncias tamponadoras, etc. as investigações efectuadas são bastante contraditórias e, na 

maior parte das vezes, inconclusivas.  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA 
 

 
INTRODUÇÃO 

 

 

 Neste capítulo vamos definir a amostra, identificar e descrever as variáveis 

(dependentes e independentes) e abordar pormenorizadamente todos os procedimentos 

metodológicos que irão ser utilizados nesta investigação. 

 

 

4.1. DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

 Participaram nesta investigação 62 jogadores de futebol federados, do género 

masculino, dos escalões de iniciados, juvenis e juniores do Caldas Sport Clube, o qual faz 

parte integrante da Associação de Futebol do Distrito de Leiria. 

 

Somente 60 farão parte integrante deste estudo dado que 2 questionários foram 

expurgados por apresentarem lacunas no seu preenchimento (quadro 07). 

 

Quadro 07 – Tabela de Frequências: Questionários 

 

Número de Questionários 

Válidos 60 

Expurgados 2 

 

 
Passamos de seguida à caracterização e análise da amostra através de tabelas de 

frequências e de gráficos de sectores: 
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Gráfico 01 – Gráfico de colunas da Variável Idade 
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Quadro 08 – Tabela de Frequências da Variável Idade 

 

 

  Idade 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

13 e 14 anos 20 33.3 33.3 33.3 

15 e 16 anos 20 33.3 33.3 66.7 

17 e 18 anos 20 33.3 33.3 100.0 

Valid 

Total 60 

 

100.0 100.0 
 

 

 
O gráfico 01 e o quadro 08 permitem a análise da distribuição da amostra 

relativamente à idade. Podemos verificar que a amostra apresenta o mesmo número de 

jogadores (20/33,3%) em cada um dos grupos definidos: 13 e 14 anos, 15 e 16 anos e 17 e 18 

anos. 
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Gráfico 02 – Gráfico de colunas da Variável Género 
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Quadro 09 – Tabela de Frequências da Variável Género 

 

 

 Género 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Masculino 

 

60 100.0 100.0 100.0 

 

 

 O gráfico 02 e o quadro 09 permitem a análise da distribuição da amostra 

relativamente ao género. Podemos verificar que a amostra é composta exclusivamente por 

jogadores do género masculino (60/100%). 
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Gráfico 03 – Gráfico de colunas da Variável Habilitação literária 

 

 

Habilitações literárias

33.3 33.3 33.3

.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

1

Hab. literárias

%

7º e 8º anos (frequência)
9º e 10º anos (frequência)
11º e  12º anos (frequência)

 
 

 

Quadro 10 – Tabela de Frequências da Variável Habilitação literária 

 

 

  Habilitações literárias 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

7º e 8º anos 

(frequência) 

20 33.3 33.3 33.3 

9º e 10º anos 

(frequência) 

20 33.3 33.3 66.7 

11º e  12º anos 

(frequência) 

20 33.3 33.3 100.0 

Valid 

Total 60 

 

100.0 100.0 
  

 

 

O gráfico 03 e o quadro 10 permitem a análise da distribuição da amostra 

relativamente às habilitações literárias. Podemos verificar que a amostra apresenta o mesmo 

número de jogadores (20/33,3%) em cada um dos grupos definidos: 7º e 8º anos (frequência), 

9º e 10º anos (frequência), e 11º e 12º anos (frequência). 
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Gráfico 04 – Gráfico de colunas da Variável Clube 

 

 

Clube

100.0

.0
20.0
40.0
60.0
80.0

100.0
120.0

1

Clube

% Caldas Sport Clube

 
 

 

Quadro 11 – Tabela de Frequências da Variável Clube 

 

 

  Clube 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Caldas 

Sport 

Clube 

60 100.0 100.0 100.0 

 

 

O gráfico 04 e o quadro 11 permitem a análise da distribuição da amostra 

relativamente ao Clube. Podemos verificar que a amostra é exclusivamente composta por 

jogadores de um único clube: Caldas Sport Clube (60/100%). 
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Gráfico 05 – Gráfico de colunas da Variável Modalidade Desportiva 
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Quadro 12 – Tabela de Frequências da Variável Modalidade Desportiva 

 

 

  
Mod. 

Desportiva Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Futebol 

 

60 100.0 100.0 100.0 

 

 

O gráfico 05 e o quadro 12 permitem a análise da distribuição da amostra 

relativamente à modalidade desportiva praticada pelos jogadores. Podemos verificar que todos 

os jogadores que constituem a amostra praticam uma única modalidade desportiva: Futebol 

(60/100%). 
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Gráfico 06 – Gráfico de colunas da Variável Escalão 
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Quadro 13 – Tabela de Frequências da Variável Escalão 

 

 

  Escalão 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Iniciados (13 e 14 anos) 20 33.3 33.3 33.3 

Juvenis (15 e 16 anos) 20 33.3 33.3 66.7 

Juniores (17 e 18 anos) 20 33.3 33.3 100.0 

Valid 

Total 60 

 

100.0 100.0 
  

 

 

O gráfico 06 e o quadro 13 permitem a análise da distribuição da amostra 

relativamente aos escalões dos jogadores. Podemos verificar que a amostra apresenta o 

mesmo número de jogadores (20/33%) em cada escalão: Iniciados (13 e 14 anos), Juvenis (13 

e 14 anos) e Juniores (13 e 14 anos). 
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Gráfico 07 – Gráfico de colunas da Variável Número de treinos por semana 
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Quadro 14 – Tabela de Frequências da Variável Número de treinos por semana 

 

 

  
Nº treinos  

por semana Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 treinos 

 

60 100.0 100.0 100.0 

 

 

O gráfico 07 e o quadro 14 permitem a análise da distribuição da amostra 

relativamente ao número de treinos por semana. Podemos verificar que todos os jogadores 

que constituem a amostra realizam três treinos por semana (60/100%). 
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Gráfico 08 – Gráfico de colunas da Variável Número de horas por treino 
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Quadro 15 – Tabela de Frequências da Variável Número de horas por treino 

 

 

  
 Número de horas  

por treino Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1,5 horas 

 

60 100.0 100.0 100.0 

 

 

O gráfico 08 e o quadro 15 permitem a análise da distribuição da amostra 

relativamente ao número de horas por treino. Podemos verificar que todos os jogadores que 

constituem a amostra realizam uma hora e meia por cada treino (60/100%). 
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Gráfico 09 – Gráfico de colunas da Variável Número de competições por semana 
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Quadro 16 – Tabela de Frequências da Variável Número de competições por semana 

 

 

  
Número de competições 

 por semana Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 competição 

 

60 100.0 100.0 100.0 

 

 

O gráfico 09 e o quadro 16 permitem a análise da distribuição da amostra 

relativamente ao número de competições por semana. Podemos verificar que todos os 

jogadores que constituem a amostra têm uma única competição por semana (60/100%).  
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Gráfico 10 – Gráfico de colunas da Variável Dias de competição 
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Quadro 17 – Tabela de Frequências da Variável Dias de competição 

 

 

  
Dias de 

competição Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Sábado 40 

 

66.7 66.7 66.7 

Domingo 20 

 

33.3 33.3 100.0 

Valid 

Total 60 

 

100.0 100.0 
  

 

 

O gráfico 10 e o quadro 17 permitem a análise da distribuição da amostra 

relativamente aos dias de competição. Podemos verificar que 40/66,7% dos jogadores que 

constituem a amostra competem ao Sábado, enquanto que 20/33,3% o fazem ao Domingo. 
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Gráfico 11 – Gráfico de colunas da Variável Duração do Jogo/competição 
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Quadro 18 – Tabela de Frequências da Variável Duração do Jogo/competição 

 

 

  
Duração 

do Jogo Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

70 minutos 

 

20 33.3 33.3 33.3 

80 minutos 

 

20 33.3 33.3 66.7 

90 minutos 

 

20 33.3 33.3 100.0 

Valid 

Total 

 

60 100.0 100.0 
  

 

 

O gráfico 11 e o quadro 18 permitem a análise da distribuição da amostra 

relativamente à duração do jogo/competição. Podemos verificar que 20/33,3% jogadores que 

constituem a amostra têm uma duração do jogo de 70 minutos, 20/33,3% têm uma duração de 

80 minutos e 20/33,3% têm uma duração de 90 minutos. 
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4.2. IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

 

 

As variáveis foram identificadas tendo em consideração os objectivos e as hipóteses 

formuladas. Daí, a sua divisão em dois grupos: 

 

 

4.2.1. VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

 

 Foram consideradas três variáveis independentes: 

 

- A idade dos jogadores; 

- A habilitação literária dos jogadores; 

- O escalão etário da modalidade desportiva do futebol. 

 

A idade dos jogadores 

 

A idade dos jogadores foi dividida em 3 grupos: 

- 13 e 14 anos 

- 15 e 16 anos 

- 17 e 18 anos 

 

Será objecto de estudo na presente investigação a comparação entre os grupos etários 

definidos, relativamente: 

 

- À dieta de treino (ao longo da semana); 

 - À dieta de pré-competição (antes da competição); 

 - À dieta de competição (durante a competição); 

- À dieta de pós-competição (depois da competição). 
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A habilitação literária dos jogadores 

 

As habilitações literárias dos jogadores foram divididas em 3 grupos: 

- 7º e 8º anos (frequência) 

- 9º e 10º anos (frequência) 

- 11º e 12º anos (frequência) 

 

Será objecto de estudo na presente investigação a comparação entre as habilitações 

literárias definidas, relativamente: 

 

- À dieta de treino (ao longo da semana); 

 - À dieta de pré-competição (antes da competição); 

 - À dieta de competição (durante a competição); 

- À dieta de pós-competição (depois da competição). 

 

 

O escalão etário da modalidade desportiva de futebol 

 

Os escalões etários da modalidade desportiva de futebol foram divididos em 3 grupos: 

- Iniciados (13 e 14 anos) 

- Juvenis (15 e 16 anos) 

- Juniores (17 e 18 anos) 

 

Será objecto de estudo na presente investigação a comparação entre os escalões etários 

definidos, relativamente: 

 

- À dieta de treino (ao longo da semana); 

 - À dieta de pré-competição (antes da competição); 

 - À dieta de competição (durante a competição); 

- À dieta de pós-competição (depois da competição). 
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4.2.2. VARIÁVEIS DEPENDENTES 

 

 
 Foram consideradas quatro variáveis dependentes, cada uma delas, com vários itens: 

 

 

- Dieta de treino (ao longo da semana) 

 

- Preocupa-se com a sua alimentação no dia-a-dia? 

- Acha que a sua alimentação pode influenciar o seu rendimento desportivo? 

- Geralmente escolhe os alimentos que come por: 

- Costuma pesar-se? 

- Que refeições costuma fazer diariamente? Assinale-as, indicando a respectiva hora. 

- De todas as refeições referidas anteriormente qual ou quais considera mais importantes?  

- Costuma comer sopa ao Almoço e ao Jantar? 

- Costuma comer arroz, batatas ou massas alimentícias às principais refeições? 

- Costuma comer proteína animal (carne, peixe, leite ou ovos) às principais refeições? 

- Costuma ingerir leite e seus derivados (iogurtes, queijos, etc.)? 

- Habitualmente come mais carne ou peixe? 

- Que tipo de carne ou carnes geralmente ingere? Indique no máximo 3. 

- Costuma comer leguminosas (grão, feijão, favas, ervilhas, lentilhas, soja, etc.)? 

- Costuma ingerir alimentos integrais (pão, arroz, massas, etc.)? 

- Costuma ingerir alimentos ricos em fibra (cereais, flocos de cereais, verduras, etc.)? 

- Costuma comer saladas e legumes a acompanhar as principais refeições? 

- O que costuma comer à sobremesa? 

- Costuma comer frutos secos (nozes, pinhões, amêndoas, avelãs, amendoins, etc.)? 

- Costuma comer produtos de charcutaria (chouriço, fiambre, salsichas, presunto, etc.)?  

- Como consome, geralmente, os alimentos confeccionados? 

- Costuma ingerir bebidas às refeições?  

- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, assinale-a indicando o tipo/marca. 

- Costuma tomar bebidas fora das refeições?  

- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, assinale-a indicando o tipo/marca. 



 CapítuloIV – Metodologia 

59 

- Consome bebidas brancas (bagaços, aguardentes, whisky, etc.)? 

- Costuma comer chocolates, rebuçados, bolos, gelados, etc. fora das refeições? 

- Costuma respeitar o intervalo entre a última refeição e a hora do treino? 

- Procura hidratar-se (ingerir bebidas) no decorrer do treino? 

- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, assinale-a indicando o tipo/marca. 

- Após o(s) treino(s), faz uma alimentação diferente do habitual? 

- Se respondeu ao item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, descreva essa alimentação. 

- Toma suplementos nutricionais (bebidas e barras energéticas, aminoácidos, proteínas, 

vitaminas, minerais, antioxidantes, creatina, etc.)? 

- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, indique o(s) suplemento(s) que toma. 

- Acha que os suplementos nutricionais podem aumentar o seu rendimento desportivo? 

 

 

- Dieta de pré-competição (antevéspera, véspera e dia da competição) 

 

- Costuma fazer um plano alimentar diferente do habitual para a antevéspera, véspera e para o 

dia da competição? 

- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, defina esse plano em breves palavras. 

- Procura hidratar-se bem (ingerir bebidas) no dia e horas que antecedem a competição? 

- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, assinale-a indicando o tipo/marca. 

- Habitualmente quanto tempo aguarda entre a última refeição e o início da competição? 

- Que refeição escolheria para ingerir antes da competição? 

- Ingere alguns alimentos (líquidos e/ou sólidos) entre a última refeição e o início do 

aquecimento (cerca de 30/40 minutos antes do jogo)? 

- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, assinale-o(s) indicando o tipo/marca. 

- Ingere alguns alimentos (líquidos e/ou sólidos) nos últimos 30 minutos antes do jogo?  

- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, assinale-o(s) indicando o tipo/marca. 
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- Dieta de competição (durante a competição) 

 

- Durante a competição, nos seus tempos mortos, faz abastecimento de líquidos?  

- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, assinale-o indicando o tipo/marca. 

- Durante a competição, no intervalo, faz abastecimento de alimentos (líquidos e/ou sólidos)? 

- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, assinale-o(s) indicando o tipo/marca. 

- Em que situação procura abastecer-se ao longo da competição/jogo?  

- Em que fase da competição/jogo inicia os seus abastecimentos? 

 

 
- Dieta de pós-competição (depois da competição) 

 

- Costuma fazer um plano alimentar diferente do habitual para a restante parte do dia da 

competição e para o dia seguinte? 

- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, defina esse plano em breves palavras. 

- Procura hidratar-se (ingerir bebidas) logo após o terminus da competição? 

- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, assinale-a indicando o tipo/marca. 

- Entre o final da competição e a primeira refeição após o jogo ingere algum alimento líquido 

e/ou sólido?  

- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, assinale-o(s) indicando o tipo/marca. 

- Quanto tempo demora, geralmente, até ingerir a primeira refeição após o final do jogo? 

- Por que refeição optaria para alimentar-se após a competição? 

 

 

4.3. INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

 

Decorrente das características do estudo e dos objectivos propostos, verificou-se que a 

forma mais adequada para a recolha dos dados necessários ao desenvolvimento desta 

investigação passaria pela aplicação de um questionário, dado tratar-se de um instrumento 

adequado, não só para interrogar um considerável número de pessoas como também para 

recolher informações sobre hábitos, costumes, convicções, e percepções, como se verifica 

neste caso.  
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 Como resultado da pesquisa bibliográfica, ao nível dos instrumentos de medida, 

constatou-se a existência de um questionário já aplicado neste campo de investigação. Trata-

se de um inquérito elaborado e aplicado pelo Centro de Investigação Médico-desportiva, 

sedeado no Centro Nacional de Medicina Desportiva em Lisboa.  

 

Este protocolo foi criado inicialmente para estudar os hábitos alimentares da Comitiva 

Portuguesa aos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988. Posteriormente tem sido utilizado em 

alguns estudos nutricionais com atletas de diversas modalidades desportivas, designadamente 

na investigação dos hábitos alimentares de um grupo de 143 jovens futebolistas portugueses 

praticantes de alto rendimento (selecções nacionais) com média de idades de 15 anos (Horta, 

2006). 

 

 

4.3.1. O QUESTIONÁRIO 

 

 

Para aproveitar a mais valia do já existente, validado e aplicado, procedeu-se somente 

a pequenas alterações, especialmente de carácter estrutural, de forma a adaptá-lo às 

características desta pesquisa (Hill, M. & Hill, A., 2000): 

 
 Nas modificações efectuadas, de forma a aumentar não só a motivação no 

preenchimento do questionário como também para facilitar a leitura e o raciocínio dos 

inquiridos, foi levado em consideração o seguinte: 

- Uma lógica coerente ordenação das questões; 

- Uma forma de questionamento clara; 

- Uma aparência e grafismo o mais agradável possível. 

 

Assim, o questionário (ANEXO 1), para além da folha de rosto e de uma pequena 

introdução, onde é referido o objectivo do estudo, a necessidade da sinceridade das respostas, 

o anonimato, a total garantia de confidencialidade e por fim os agradecimentos pela 

colaboração, é constituído por cinco capítulos, todos com objecto e grau de importância 

específicos indo, deste modo, ao encontro dos objectivos do trabalho. 
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O 1º capítulo destinou-se à recolha de informação sobre os inquiridos, sobre o clube, a 

modalidade desportiva, os escalões etários, o número de treinos por semana, etc. para a 

caracterização das variáveis independentes. É constituído por 11 questões de preenchimento. 

 

 O 2º capítulo destinou-se à recolha de informação sobre a variável dependente – a 

dieta de treino (ao longo da semana). É constituído por um conjunto de 34 questões dispostas 

numa ordem aleatória, todas elas indicadoras de hábitos alimentares praticados ao longo da 

semana. 

 

O 3º capítulo destinou-se à recolha de informação sobre a variável dependente – a 

dieta de pré-competição (antes da competição). É constituído por um conjunto de 10 questões 

dispostas numa ordem aleatória, todas elas indicadoras de hábitos alimentares praticados antes 

da competição (antevéspera, véspera e dia da competição). 

 

O 4º capítulo destinou-se à recolha de informação sobre a variável dependente – a 

dieta de competição (durante a competição). É constituído por um conjunto de 06 questões 

dispostas numa ordem aleatória, todas elas indicadoras de hábitos alimentares praticados 

durante o período da competição. 

 

O 5º capítulo destinou-se à recolha de informação sobre a variável dependente – a 

dieta de pós-competição (depois da competição). É constituído por um conjunto de 08 

questões dispostas numa ordem aleatória, todas elas indicadoras de hábitos alimentares 

praticados após a competição. 

 

Nos capítulos 2º, 3º, 4º e 5º solicitou-se aos inquiridos que respondessem a cada uma 

das questões, umas em escalas nominais, outras em escalas ordinais ascendentes com 5 níveis, 

assinalando com um X a resposta escolhida. 
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4.3.2. VALIDADE DO QUESTIONÁRIO 

 

 

 Como o questionário utilizado nesta investigação já estava validado restou somente, 

para o finalizar, ter em atenção a introdução, o “layout”, a aparência e a verificação final do 

mesmo (Hill, M. & Hill, A., 2000): 

 

Deste modo foi dada especial atenção ao “layout” na construção da versão final do 

questionário, já que um “layout” claro e atraente aumenta a probabilidade de obter uma maior 

e melhor colaboração por parte dos inquiridos. 

 

Assim foi feita uma folha de rosto com aspecto agradável e condizente com o tema do 

estudo em causa, uma introdução tão breve e objectiva quanto possível e relativamente ao 1º 

capítulo foram solicitados somente os dados identificadores essenciais para o estudo. 

 
As escalas de resposta foram dispostas em grelha de forma a facilitar a leitura. 

 
Todas as palavras e ou frases fundamentais no questionário foram aumentadas no 

tamanho de letra, sublinhadas ou ainda colocadas a negrito. 

 

Para finalizar procedeu-se à verificação final. 

 

 

4.3.3. CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO E RECOLHA DOS QUESTIONÁRIOS 

 

 

 Uma vez que os questionários se destinavam aos jogadores de futebol federados e, 

mais concretamente, aos escalões de formação, foi seleccionado o Caldas Sport Clube por ser 

a Instituição desportiva, na região, que, nos últimos anos, tem sido distingida pela Associação 

de Futebol do Distrito de Leiria pelo trabalho de qualidade que tem desenvolvido junto dos 

jovens, a nível desportivo. 
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Assim, logo no início do mês de Setembro, os dirigentes desta Instituição foram 

contactados no sentido de autorizarem a realização da presente investigação e, 

designadamente, a aplicação dos questionários aos jogadores de futebol dos escalões de 

iniciados, juvenis e juniores. A autorização foi dada e, imediatamente, foram abordados os 

respectivos treinadores dos diferentes escalões, Sérgio Vala, Marco Conchinha e Luís Lopes 

para a elaboração do calendário para a aplicação dos questionários. Os três momentos ficaram 

dentro da primeira quinzena do mês de Outubro. 

 

O preenchimento dos questionários foi feito nas instalações do clube, sito em Caldas 

da Rainha, a cada escalão separadamente (cerca de 20 jogadores), por administração directa e 

em presença do inquiridor (autor do estudo). No sentido de minimizar as falhas e/os erros no 

seu preenchimento, o mesmo, foi feito, em simultâneo, pergunta a pergunta, por todos os 

inquiridos sob a direcção do inquiridor que esclareceu pequenos detalhes e/ou dúvidas que 

foram surgindo. 

 

 Antes do preenchimento do questionário, os inquiridos tiveram a oportunidade de 

conhecer, sumariamente, o curriculum do autor da investigação, os objectivos do estudo 

assim como do anonimato de todos os dados recolhidos e da confidencialidade dada ao 

tratamento dos mesmos. 

 

 

4.4. TRATAMENTO ESTATÍSTICO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Terminado o processo de recolha dos questionários foi efectuada uma verificação 

individual de cada um, tendo-se procedido à eliminação daqueles que apresentavam 

deficiências no seu preenchimento. Simultaneamente foram todos numerados. 

 

Em seguida, todos os dados não numéricos do questionário, como são os casos, da 

idade, do género, das habilitações literárias, do clube, da modalidade desportiva, dos escalões 

etários, etc. foram codificados da seguinte forma: 
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- A idade: 1- 13 e 14 anos; 2- 15 e 16 e 3- 17 e 18 anos; 

- O género: 1- Masculino; 

- As habilitações literárias: 1- 7º e 8º, 2- 9º e 10º 3- 11º e 12º anos; 

- Clube: 1- Caldas Sport Clube; 

- Modalidade desportiva: 1- Futebol; 

- Os escalões etários: 1- iniciados (13 e 14 anos); 2- Juvenis (15 e 16 anos) e 3- Juniores (17 e 

18 anos); 

- Número de treinos por semana: 1-3 treinos; 

- Número de horas por treino: 1- 1,5 hoas; 

- Número de competições por semana: 1- 1 jogo/competição; 

- Dias de competição: 1- Sábado; 2- Domingo; 

- Duração do Jogo/competição: 1- 70 minutos; 2- 80 minutos; 3- 90 minutos. 

 

Seguiu-se o lançamento dos dados e só depois de tudo verificado procedeu-se ao seu 

tratamento no programa informático de estatística SPSS versão 17.0 for Windows. 

 

Para a caracterização da Amostra (idade, género, habilitações literárias, clube, 

modalidade desportiva, escalões, etc.) foram utilizadas técnicas de estatística descritiva, 

nomeadamente Tabelas de Frequências com valores de frequência e de percentagem parciais e 

totais (ANEXO 3). 

 

Para o tratamento das hipóteses formuladas (H1, H2, H3 e H4) foram utilizadas 

técnicas de estatística descritiva - Tabelas de Frequências com valores de frequência e de 

percentagem parciais e totais (ANEXO 3) e técnicas de inferência estatística não paramétrica 

– Testes de Kruskal-Wallis (ANEXO 4) e de Mann-Whitney (ANEXO 5). Nas variáveis 

independentes em estudo com duas categorias foi utilizado Teste de Mann-Whitney e nas com 

mais de duas categorias foi utilizado o teste Kruskal-Wallis (Pereira, 1999). 

 
Foram utilizadas estas técnicas estatísticas de inferência não paramétrica uma vez que 

os dados de todas as variáveis dependentes apresentavam uma distribuição não normal 

(ANEXO 2). Estes dados foram obtidos através da aplicação do teste de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov (Pereira, 1999). 
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Para efeitos de interpretação e análise de resultados o nível de significância estatística 

considerado foi de 0.05, por ser o mais utilizado neste tipo de estudos. 

 

 

4.5 – CALENDARIZAÇÃO DAS ETAPAS DA PESQUISA 

 

 

 O projecto de investigação foi apresentado e aprovado. Todas as tarefas e respectivas 

datas previstas, definidas inicialmente, foram cumpridas, como se pode verificar no quadro 

19, que se segue: 

 

Quadro 19 – Calendarização das etapas da pesquisa 

 
 
Tarefas 

Junho e 
Julho 
2010 

Agosto. 
2010 

Set. 
2010 

Out. 
2010 

Nov. 
2010 

Dez. e 
Jan. 
2010 

Fev. e 
Março 
2010 

Revisão bibliográfica X       
Elaboração do projecto  X      
Contactos com o Clube    X     
Aprovação do projecto   X     
Testes de pesquisa    X    
Aplicação de estatística     X   
Análise dos resultados      X  
Finalização e entrega       X 
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CAPÍTULO V 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

 Neste capítulo os resultados vão ser apresentados, analisados e discutidos em quatro 

partes distintas: 

 

1ª parte 

- Os hábitos alimentares dos jogadores de futebol no que concerne à dieta de treino (ao 

longo da semana); 

2ª parte 

- Os hábitos alimentares dos jogadores de futebol no que concerne à dieta de pré-

competição (antes da competição); 

3ª parte 

- Os hábitos alimentares dos jogadores de futebol no que concerne à dieta de competição 

(durante a competição); 

4ª parte 

- Os hábitos alimentares dos jogadores de futebol no que concerne à dieta de pós-

competição (depois da competição). 

 

Em cada uma das partes os resultados irão ser: 

 

Em primeiro lugar, apresentados e discutidos em termos descritivos através de técnicas de 

Estatística Descritiva (Tabelas de Frequências); 

 

Em segundo lugar, apresentados e discutidos em termos comparativos (testagem das 

hipóteses formuladas), através das técnicas de Inferência Estatística não Paramétrica: Teste de 

Kruskal-Wallis e de Mann-Whitney. 
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5.1.- OS HÁBITOS ALIMENTARES DOS JOGADORES DE FUTEBOL NO QUE 

CONCERNE À DIETA DE TREINO 

 

5.1.1 Análise descritiva dos hábitos alimentares dos jogadores de futebol no que concerne à 

dieta de treino (ao longo da semana) 

 
Quadro 20 – Tabela de frequências da variável dieta de treino 

Dieta de treino 

 Nada Pouc + ou 
- 

Muit Muit/   Total 

Nº 1 3 30 25 1    60 

2.1- Preocupa-se com a sua 
alimentação no dia-a-dia? 

% 1,7 5 50 41,7 1,7    100 

Nº 0 3 4 35 18    60 2.2- Acha que a sua alimentaç. 
pode influenciar o seu rendi/ 
desportivo? % 0 5 6,7 58,3 30    100 

 Agradáveis Valor nutrit. Ambas    

Nº 21 3 36   60 

2.3- Geralmente escolhe os 
alimentos que come por: 
 

% 35 5 60   100 

 Nunc 1xM 1xS 2/3xS T D     

Nº 9 38 9 4 0    60 

2.4- Costuma pesar-se? 
 

% 15 63,3 15 6,7 0    100 

 PA MM Alm MT Jant Ceia    

Nº 58 45 60 56 60 18    

2.5- Que refeições costuma fazer 
diariamente? 
 

% 96,7 75 100 93,3 100 30    

Nº 49 4 47 2 32 1    2.6- Quais são as refeições que 
considera mais importantes? % 82 6,7 77 3,3 53 1,7    

 Nunc 1xM 1xS 2/3xS T D     

Nº 4 9 16 15 16    60 

2.7- Costuma comer sopa ao 
Almoço e ao Jantar? 
 

% 6,7 15 26,7 25 26,7    100 

Nº 0 1 3 23 33    60 2.8- Costuma comer arroz, batat. 
ou massas alim. às principais 
refeições? % 0 1,7 5 38,3 55    100 

Nº 0 0 0 6 54    60 2.9- Costuma comer proteína 
animal às principais refeições? % 0 0 0 10 90    100 

Nº 1 0 2 12 45    60 2.10- Costuma ingerir leite e 
seus derivados (iogurtes, queijos, 
etc.)? % 1,7 0 3,3 20 75    100 

 + carne carne = peix - peixe    

Nº 47 12 1   60 

2.11- Habitualmente come mais 
carne ou peixe? 
 

% 78,3 20 1,7   100 
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Dieta de treino (continuação) 

 Vaca Pato Frang Cabr Borr Porc Peru Coel Total 

Nº 49 5 44 1 3 53 20 4  

2.12- Que tipo de carne ou 
carnes geralmente ingere? 
 

% 82 8,3 73 1,7 5 88 33 6,7  

 Nunc 1xM 1xS 2/3xS T D     

Nº 3 7 18 27 5    60 

2.13- Costuma comer 
leguminosas (grão, feijão, favas, 
ervilhas, lentilhas, soja, etc.)? 
 % 5 11,7 30 45 8,3    100 

Nº 2 2 2 7 47    60 2.14- Costuma ingerir alimentos 
integrais (pão, arroz, massas, 
etc.)? % 3,3 3,3 3,3 11,7 78,3    100 

Nº 0 0 7 13 40    60 2.15- Costuma ingerir alimentos 
ricos em fibra (cereais, flocos de 
cereais, verduras, etc.)? % 0 0 11,7 21,7 66,7    100 

Nº 3 6 9 19 23    60 2.16- Costuma comer saladas e 
legumes a acompanhar as 
principais refeições? % 5 10 15 31,7 38,3    100 

 Sempre fruta Sempre doce +x doce/fruta +x fruta/doce  

Nº 6 1 15 38 60 

2.17- O que costuma comer à 
sobremesa? 
 

% 10 1,7 25 63,3 100 

 Nunc 1xM 1xS 2/3xS T D     

Nº 13 29 15 3 0    60 

2.18- Costuma comer frutos 
secos (nozes, pinhões, 
amêndoas, avelãs, amendoins, 
etc.)? % 21,7 48,3 25 4 0    100 

Nº 0 12 16 18 14    60 2.19- Costuma comer produtos 
de charcutaria (chouriço, fiamb., 
salsichas, presunto, etc.)? % 0 20 26,7 30 23,3    100 

 Cozidos Grelhados Fritos Guisados  

Nº 15 33 9 3 60 

2.20- Como consome, 
geralmente, os alimentos 
confeccionados? 
 % 25 55 15 5 100 

 Nunc Rara Às x Freq Semp     

Nº 0 1 2 6 51    60 

2.21- Costuma ingerir bebidas às 
refeições? 

% 0 1,7 3,3 10 85    100 

 Água B.alc Refr. S.nat Bdesp Outr.    

Nº 27 1 26 5 1 0   60 

2.22- Se respondeu, item 2, 3, 4 
ou 5, na questão anterior, 
assinale-a indicando o 
tipo/marca. % 45 1,7 43,3 8,3 1,7 0   100 

 Nunc Rara Às x Freq Semp     

Nº 0 6 29 15 10    60 

2.23- Costuma tomar bebidas 
fora das refeições?  
 

% 0 10 48,3 25 16,7    100 

 Água B.alc Refr. S.nat Bdesp Outr.    

Nº 31 0 29 0 0 0   60 

2.24- Se respondeu, item 2, 3, 4 
ou 5, na questão anterior, 
assinale-a indicando o 
tipo/marca. % 51,7 0 48,3 0 0 0   100 
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Dieta de treino (continuação) 

 Nunc 1xM 1xS 2/3xS T D    Total 

Nº 44 11 5 0 0    60 

2.25- Consome bebidas brancas 
(bagaços, aguardentes, whisky, 
etc.)? 
 % 73,3 18,3 8,3 0 0    100 

Nº 2 8 23 21 6    60 2.26- Costuma comer 
chocolates, rebuçados, bolos, 
gelados, etc. fora das refeições? % 3,3 13,3 38,3 35 10    100 

 Nunc Rara Às x Freq Semp     

Nº 3 8 15 22 12    60 

2.27- Costuma respeitar o 
intervalo entre a última refeição 
e a hora do treino? 
 % 5 13,3 25 36,7 20    100 

Nº 0 0 11 19 30    60 2.28- Procura hidratar-se 
(ingerir bebidas) no decorrer do 
treino? 
 

% 0 0 18,3 31,7 50    100 

 Água Refr. S.nat Bdesp Outr.     

Nº 58 2 0 0 0    60 

2.29- Se respondeu, item 2, 3, 4 
ou 5, na questão anterior, 
assinale-a indicando o 
tipo/marca. 
 

% 96,7 3,3 0 0 0    100 

 Nunc Rara Às x Freq Semp     

Nº 37 6 9 7 1    60 

2.30- Após o(s) treino(s), faz 
uma alimentação diferente do 
habitual? 
 % 61,7 10 15 11,7 1,7    100 

 > quantidade +massa/água Carn/arroz/m +carn Outr  

Nº 6 3 3 2 9 23 

2.31- Se respondeu ao item 2, 3, 
4 ou 5, na questão anterior, 
descreva essa alimentação. 
 % 26,1 13 13 8,7 38,8 100 

 Nunc 1xM 1xS 2/3xS T D     

Nº 28 8 12 5 7    60 

2.32- Toma suplementos 
nutricionais (bebidas e barras 
energéticas, aminoácidos, 
proteínas, vitaminas, minerais, 
creatina, etc.)? 

% 46,7 13,3 20 8,3 11,7    100 

 B. energétic B. E.+Bdesp B. desportiv Vit/M Outr  

Nº 10 6 4 3 9 32 

2.33- Se respondeu, item 2, 3, 4 
ou 5, na questão anterior, indique 
o(s) suplemento(s) que toma. 
 % 31,3 18,8 12,5 9,4 28 100 

 Nada Pouc + ou - Muit Muit/     

Nº 6 18 19 14 3    60 

2.34- Acha que os suplementos 
nutricionais podem aumentar o 
seu rendimento desportivo? 
 % 10 30 31,7 23,3 5    100 
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 Pela análise do quadro 20, verifica-se que os jogadores: 

 

 

2.1- 50%/30 preocupam-se “mais ou menos” com a sua alimentação no dia-a-dia, seguindo-se 

aqueles que se preocupam “muito” (41,7%/25); 

2.2- Um pouco mais de metade (58,3%/35) acha que a sua alimentação pode influenciar 

“muito” o seu rendimento desportivo e 1/3 (30%/18) “muitíssimo”; 

2.3- A maior parte (60%/36) escolhe, geralmente, os alimentos que come por, 

simultaneamente, “serem agradáveis ao seu paladar” e “conhecerem o seu valor 

alimentar/nutritivo”. Seguem-se aqueles que escolhem por serem agradáveis (35%/21) e pelo 

seu valor nutritivo (5%/3); 

2.4- A maioria (63,3%/38) costuma pesar-se “1x por mês”; 

2.5- 100%/60 costumam fazer diariamente as refeições de “almoço” e “jantar”. Seguem-se, 

por muito perto, as refeições de “pequeno-almoço” (96,7%/58), de “meio da tarde” 

(93,3%/56), de “meio da manhã (75%/45) e, por fim, a ceia apenas com 30%/18; 

2.6- Consideram a importância das refeições pela seguinte ordem decrescente: “pequeno-

almoço” (82%49), “almoço” (77%/47), “jantar” (53%/32), “meio da manhã” (6,7%/4), “meio 

da tarde” (3,3%/2) e “ceia” (1,7%/1); 

2.7- Somente 26,7%/16 costuma comer sopa “todos os dias” ao Almoço e ao Jantar. Seguem-

se aqueles que comem “1x por semana” (26,7%/16) e “2/3x por semana” (25%/15); 

2.8- Cerca de metade (55%/33) costuma comer “todos os dias” arroz, batatas ou massas 

alimentícias às principais refeições. Seguem-se aqueles que consomem “2/3x por semana” 

(38,3%/23); 

2.9- A esmagadora maioria (90%/54) costuma comer “todos os dias” proteína animal (carne, 

peixe, leite ou ovos) às principais refeições; 

2.10- A maioria (75%/45) costuma ingerir “todos os dias” leite e seus derivados (iogurtes, 

queijos, etc.); 

2.11- Mais de 3/4 (78,3%/47) habitualmente come “mais carne”. Somente 1 jogador ingere, 

habitualmente mais peixe; 

2.12- O tipo de carne, geralmente, ingerido apresenta a seguinte ordem decrescente: “porco” 

(88%/53), “vaca” (82%/49), “frango” (73%/44) e “peru” (33%/20); 

2.13- Quase metade (45%/27) costuma comer leguminosas (grão, feijão, favas, ervilhas, 

lentilhas, soja, etc.) “2/3x por semana” e (30%/18) “1x por semana”; 
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2.14- A maioria (78,3%/47) costuma ingerir “todos os dias” alimentos integrais (pão, arroz, 

massas, etc.); 

2.15- A maioria (66,7%/40) costuma ingerir “todos os dias” alimentos ricos em fibra (cereais, 

flocos de cereais, verduras, etc.); 

2.16- Somente 38,3%/23 costuma comer “todos os dias” saladas e legumes a acompanhar as 

principais refeições e 31,7%/19 “2/3x por semana”; 

2.17- A maior parte (63,3%/38) costuma comer à sobremesa “mais x fruta que doce”. 

Seguem-se aqueles que comem “mais vezes doce que fruta” (25%/15); 

2.18- Cerca de metade (48,3%/29) costumam comer “1x por mês” frutos secos (nozes, 

pinhões, amêndoas, avelãs, amendoins, etc.), “nunca” (21,7%/13) e “todos os dias” (0%/0); 

2.19- Nenhum respondeu que “nunca” costuma comer produtos de charcutaria (chouriço, 

fiambre, salsichas, presunto, etc.). Assim; ingerem “2/3x por semana” (30%/18), “1x por 

semana” (26,7%/16), “todos os dias” (23,3%/14) e “1x por mês” (20%/12); 

2.20- A esmagadora maioria dos alimentos confeccionados, geralmente, são consumidos sob a 

forma de “grelhados” (55%/33) ou “cozidos” (25%/15); 

2.21- A esmagadora maioria (85%/51) costuma ingerir “sempre” bebidas às refeições; 

2.22- Dividem-se equilibradamente pelo consumo de “água” (45%/27) e de “refrigerantes” 

(43,3%/26) às refeições; 

2.23- Só 16,7%/10 costuma ingerir “sempre” bebidas fora das refeições, 25%/15 

“frequentemente” e cerca de metade (48,3%/29) “às vezes”; 

2.24- Dividem-se equilibradamente pelo consumo de “água” (51,7%/31) e de “refrigerantes” 

(48,3%/29) fora das refeições; 

2.25- A maioria (73,3%/44) “nunca” consome bebidas brancas (bagaços, aguardentes, whisky, 

etc.); 

2.26- Pouco mais de 1/3 (38,3%/23) costuma comer “1x por semana” chocolates, rebuçados, 

bolos, gelados, etc. fora das refeições e 35%/21 “2/3x por semana”; 

2.27- Só 20%/12 é que costuma respeitar “sempre” o intervalo entre a última refeição e a hora 

do treino. Os restantes dizem fazê-lo “frequentemente” (36,7%/22), “às vezes” (25%/15), 

“raramente” (13,3/8) e “nunca” (5%/3); 

2.28- 50%/30 procuram “sempre” hidratar-se (ingerir bebidas) no decorrer do treino. Seguem-

se aqueles que o fazem “frequentemente” (31,7%/19) e “às vezes” (18,3%/11); 

2.29- A esmagadora maioria (96,7%/58) ingere “água” no decorrer do treino; 
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2.30- A maioria (61,7%/37) após o(s) treino(s), “nunca” faz uma alimentação diferente do 

habitual. Apenas 1 jogador fá-lo “sempre” (1,7%/1); 

2.31- Dos 23 que responderam que faziam, após o(s) treino(s), uma alimentação diferente do 

habitual, 26,1%/6, ingerem “maior quantidade”, 13,3%/3, “mais massa e água” e 13,3%/3, 

“mais carne, arroz e massa”; 

2.32- Cerca de metade (46,7%/28) “nunca” toma suplementos nutricionais (bebidas e barras 

energéticas, aminoácidos, proteínas, vitaminas, minerais, antioxidantes, creatina, etc.). Os 

restantes tomam “1x por semana” (20%/12), “1x por mês (13,3%/8) e “todos os dias” 

(11,7%/7); 

2.33- Dos 32 que responderam que tomam suplementos nutricionais (bebidas e barras 

energéticas, aminoácidos, proteínas, vitaminas, minerais, antioxidantes, creatina, etc.), 

31,7%/19 tomam “bebidas energéticas”, 18,8%/6, “bebidas energéticas e bebidas desportivas” 

e 12,5%/4, “bebidas desportivas”; 

2.34- Só cerca de 1/3 (23,3%/14, “muito”; 5%/3, muitíssimo) acha que os suplementos 

nutricionais podem aumentar o seu rendimento desportivo. Os restantes 2/3 dividem-se por 

31,7%/19 “mais ou menos”, 30%/18 “pouco” e 10%/6 “nada”. 

 

 

 Por questões de dimensão, organização e de clareza na análise destes resultados, 

relativos à dieta de treino, a sua discussão far-se-á em duas partes: a primeira do item 2.1 ao 

2.26 que está relacionada mais directamente com a alimentação do dia-a-dia do jogador e a 

segunda do item 2.27 ao 2. 34 que diz mais respeito ao treino propriamente dito (antes, 

durante a após). 

 

 Assim, e começando pela primeira parte e confrontando estes resultados, relativos aos 

hábitos alimentares dos jovens jogadores de futebol, no que diz respeito à dieta de treino, com 

outros obtidos por vários investigadores, nesta área de pesquisa, nomeadamente por Horta 

(2006) e Outros referenciados pelo mesmo autor, por Ruiz et al. (2005) e por Leblanc et al. 

(2002), citados por Guerra (2008), todos mencionados no capítulo da revisão bibliográfica, 

constatamos que existem alguns hábitos alimentares concordantes e que vão, por isso, ao 

encontro do padrão nutricional observado e outros que, pelo contrário, revelam-se diferentes, 

ou seja, discordantes. 
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Hábitos alimentares concordantes: 

 

- Somente 26,7%/16 costuma comer sopa “todos os dias” ao Almoço e ao Jantar; 

- Só cerca de metade (55%/33) costuma comer “todos os dias” arroz, batatas ou massas 

alimentícias às principais refeições; 

- A esmagadora maioria (90%/54) costuma comer “todos os dias” proteína animal (carne, 

peixe, leite ou ovos) às principais refeições; 

- Mais de 3/4 (78,3%/47) habitualmente come “mais carne”. Somente 1 jogador ingere, 

habitualmente mais peixe; 

- O tipo de carne, geralmente, ingerido apresenta a seguinte ordem decrescente: “porco” 

(88%/53), “vaca” (82%/49), “frango” (73%/44) e “peru” (33%/20); 

- Nem metade (45%/27) costuma comer leguminosas (grão, feijão, favas, ervilhas, lentilhas, 

soja, etc.) “2/3x por semana”; 

- Somente 38,3%/23 costuma comer “todos os dias” saladas e legumes a acompanhar as 

principais refeições; 

- Ninguém ingere “todos os dias” frutos secos (nozes, pinhões, amêndoas, avelãs, amendoins, 

etc.). A percentagem mais alta de consumo (48,3%/29) está em comer “1x por mês” esses 

alimentos; 

- 23,3%/14 costumam comer “todos os dias” produtos de charcutaria (chouriço, fiambre, 

salsichas, presunto, etc.); 

- A esmagadora maioria (85%/51) costuma ingerir “sempre” bebidas às refeições; 

- Quase metade (43,3%/26) ingere “refrigerantes” às refeições;  

- Só 16,7%/10 costuma ingerir “sempre” bebidas fora das refeições; 

- Quase metade (48,3%/29) ingere “refrigerantes” fora das refeições. 

 

 Estes comportamentos parecem evidenciar uma alimentação diária, por um lado, rica 

em proteínas e lípidos de origem animal, onde abundam os ácidos gordos saturados 

provenientes, sobretudo, de carnes vermelhas e de produtos de charcutaria em detrimento do 

consumo de peixe, em glúcidos simples e líquidos às refeições e, por outro, pobre em hidratos 

de carbono complexos, em minerais, em vitaminas e em água, no intervalo entre as refeições, 

por manifesta falta de hábitos regulares de ingestão de líquidos. 
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Hábitos alimentares discordantes: 

 

- A maior parte (60%/36) escolhe, geralmente, os alimentos que come por, simultaneamente, 

“serem agradáveis ao seu paladar” e “conhecerem o seu valor alimentar/nutritivo”; 

- 100%/60 costumam fazer diariamente as refeições de “almoço” e “jantar”. Seguem-se, por 

muito perto, as refeições de “pequeno-almoço” (96,7%/58), de “meio da tarde” (93,3%/56) e 

de “meio da manhã (75%/45); 

- Consideram a importância das refeições pela seguinte ordem decrescente: “pequeno-

almoço” (82%49), “almoço” (77%/47), “jantar” (53%/32), “meio da manhã” (6,7%/4), “meio 

da tarde” (3,3%/2) e “ceia” (1,7%/1); 

- A maioria (75%/45) costuma ingerir “todos os dias” leite e seus derivados (iogurtes, queijos, 

etc.); 

- A maioria (78,3%/47) costuma ingerir “todos os dias” alimentos integrais (pão, arroz, 

massas, etc.); 

- A maioria (66,7%/40) costuma ingerir “todos os dias” alimentos ricos em fibra (cereais, 

flocos de cereais, verduras, etc.); 

- A maior parte (63,3%/38) costuma comer à sobremesa “mais x fruta que doce”; 

- A esmagadora maioria dos alimentos confeccionados, geralmente, são consumidos sob a 

forma de “grelhados” (55%/33) ou “cozidos” (25%/15); 

- A maioria (73,3%/44) “nunca” consome bebidas brancas (bagaços, aguardentes, whisky, 

etc.); 

- Só uma sexta parte (10%/6) costuma comer “todos os dias” chocolates, rebuçados, bolos, 

gelados, etc. fora das refeições. 

 

 Estes comportamentos alimentares, alguns até contraditórios com os mencionados 

anteriormente, denotam que a maioria, na escolha dos alimentos, leva em linha de conta o seu 

valor nutritrivo, que a esmagadora maioria fracciona, o dia alimentar, em várias refeições, 

ingere e dá uma uma grande importância ao pequeno-almoço, que a maioria ingere uma boa 

quantidade de cálcio e de vitamina D, que a maioria ingere uma quantidade de fibras 

alimentares apreciável derivada de um regular consumo de produtos integrais, que a maioria 

declina nas sobremesas doces à base de açucares simples (e de gordura hidrogenada), em 

favor da fruta, que a esmagadora maioria consume os alimentos grelhados ou cozidos, que a 
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esmagadora maioria não ingere bebidas alcóolicas e, finalmente, que a uma boa parte, mais 

uma vez, não consome glúcidos simples por não ingerir goluseimas diariamente. 

 

Em suma, pode-se afirmar que os hábitos alimentares dos jovens futebolistas apesar de 

virem confirmar, nalguns casos, os resultados de outros estudos já efectuados, apresentando 

alguns desajustes e incorrecções, no entanto, convém salientar que, a dieta no seu dia-a-dia, 

qualitativamente, revela também alguns aspectos positivos. 

 

Inclusive, e até nalguns comportamentos, parece estar um pouco distante não só do 

padrão nutricional característico dos jovens atletas/jovens futebolistas, como também da 

alimentação típica praticada pelos escalões mais jovens da população portuguesa, designada 

“fast food”. Nos últimos anos, os jovens portugueses têm-se afastado da chamada dieta 

tradicional, tipo mediterrânica, e aderido a uma alimentação menos saudável, com as 

seguintes características: rica em carne, em ácidos gordos saturados, em glúcidos simples, em 

sal, em doces/goluseimas, em refrigerantes e álcool e pobre em peixe, em gorduras mono e 

polinsaturadas, em glúcidos complexos, em leguminosas, em fibras alimentares, em saladas e 

legumes, em frutas, em frutos secos, sopa e água. 

 

 

 Passando à segunda parte da discussão dos resultados relativos ao treino propriamente 

dito (antes, durante a após) e não só reportando-os aos mesmos investigadores referidos na 

primeira parte da discussão como também fazendo menção à opinião de diversos autores, 

particularmente, Saldanha (1999), Roth (2000), Meseguer & Soler (2001), Riché (2001) e 

Hirschbruch (2008) verifica-se, que, à excepção de um hábito alimentar, todos os outros são 

concordantes com os resultados já obtidos por outros estudos, referidos na revisão 

bibliográfica e, simultaneamente, negam completamente todas as regras e os princípios mais 

elementares de uma boa dieta de treino. Senão vejamos: 

 

- Só 20%/12 é que costuma respeitar “sempre” o intervalo entre a última refeição e a hora do 

treino; 

- Só cerca de metade (50%/30) procura hidratar-se (ingerir bebidas) “sempre” no decorrer do 

treino por manifesta falta de hábitos regulares de ingestão de bebidas; 

- A esmagadora maioria (96,7%/58) apenas ingere “água” no decorrer do treino; 
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- A maioria (61,7%/37) após o(s) treino(s), “nunca” faz uma alimentação diferente do 

habitual. Apenas um jogador fá-lo “sempre” (1,7%/1). Dos 23 que responderam que faziam, 

26,1%/6, ingerem “maior quantidade”, 13,3%/3, “mais massa e água” e 13,3%/3, “mais carne, 

arroz e massa”. Assim, a maioria dos atletas, declaradamente, não reforça a ingestão de 

glúcidos após todos os treinos e, certamente, também naqueles onde houve grande consumo 

de reservas de glicogénio, assim como, também não toma cuidados nutricionais visando o 

fortalecimento das massas musculares designadamente e, igualmente, naqueles onde houve 

uma grande solicitação e consequente desgaste das fibras musculares; 

- Cerca de metade (46,7%/28) “nunca” não toma suplementos nutricionais (bebidas e barras 

energéticas, aminoácidos, proteínas, vitaminas, minerais, antioxidantes, creatina, etc.) para 

obtenção de uma melhoria do seu rendimento desportivo: Dos 32 que responderam que 

tomam suplementos nutricionais, 31,7%/19 tomam “bebidas energéticas”, 18,8%/6, “bebidas 

energéticas e bebidas desportivas” e 12,5%/4, “bebidas desportivas” perfeitamente dentro do 

aconselhado. No entanto, fazem-no de forma muito díspar e irregular: 11,7%/7 “todos os 

dias”, 20%/12 “1x por semana”, 8,3%/5 “2/3x por semana” e 13,3%/8 “1x por mês”. Esta 

relativa adesão estará relacionada, com certeza, com o facto de somente cerca de 1/3 

(23,3%/14, “muito” e 5%/3, muitíssimo) achar que os suplementos nutricionais podem 

aumentar o seu rendimento desportivo.  

 

É de salientar que este último e único comportamento alimentar positivo revelado 

pelos jogadores vai exactamente ao encontro da perspectiva defendida por dois autores, Aoki 

(2003) e Burke (2003), aludidos na revisão bibliográfica, face aos suplementos nutricionais a 

utilizar na modalidade desportiva de futebol. 

 

 Para terminar esta discussão da dieta de treino e, em resumo, pode-se dizer que os 

jovens jogadores de futebol, neste estudo, revelaram, à excepção dos cuidados nutricionais 

antes, durante e após os treinos, os quais denotaram uma prática francamente incorrecta, a 

dieta no dia-a-dia evidenciou aspectos positivos e negativos, e que, no seu conjunto, 

demonstra não se identificar completamente com as práticas alimentares habituais dos jovens 

atletas e não atletas. 
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5.1.2 Análise comparativa dos hábitos alimentares dos jogadores de futebol no que concerne 

à dieta de treino (ao longo da semana), em função da: 

 

5.1.2.1 Idade, habilitação literária e escalão 

 

Quadro 21 – Análise comparativa da dieta de treino em função da idade, da habilitação 

literária e do escalão 
 

Dieta de 
treino 

Asymp. Sig. 

V2.1 0,001 
V2.2 0,184 
V2.3 0,251 
V2.4 0,983 
V2.5 PA 0,601 MM 0,160 Alm 1,000 MT 0,349 Jant 1,000 Ceia 0,791
V2.6 0,645 
V2.7 0,527 
V2.8 0,636 
V2.9 0,579 
V2.10 0,490 
V2.11 0,530 
V2.12 Vaca 0,03

4 
Pato 0,22

3 
Fran

g 
0,55

6 
Cabr 0,36

8 
Borr 0,35

5 
Porc 0,85

3 
Peru 0,92

9 
Coel

h 
0,76

8 
V2.13 0,575 
V2.14 0,036 
V2.15 0,829 
V2.16 0,739 
V2.17 0,636 
V2.18 0,059 
V2.19 0,106 
V2.20 0,322 
V2.21 0,720 
V2.22 Água 0,249 B. alc 0,368 Refr 0,766 S. nat 0,424 Bdesp 0,368 Outr 1,000
V2.23 0,244 
V2.24 Água 0,632 B. alc 1,000 Refr 0,632 S. nat 1,000 Bdesp 1,000 Outr 1,000
V2.25 0,005 
V2.26 0,009 
V2.27 0,312 
V2.28 0,106 
V2.29 Água 0,131 B. alc 0,131 Refr 0,131 S. nat 1,000 Bdesp 1,000 Outr 1,000
V2.30 0,249 
V2.31 0,326 
V2.32 0,157 
V2.33 0,054 
V2.34 0,023 

Kruskal Wallis Test / Grouping Variable: idade/habilitação literária/escalão 
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Analisando o quadro 21, constata-se que não há diferenças significativas entre os 

grupos em comparação definidos para a idade, habilitação literária e escalão relativamente a 

todos os itens, à excepção do 2.1 (p=0,001), 2.14 (0,036), 2.25 (0,005), 2.26 (0,009) e 2.34 

(0,023). Assim, pode-se concluir que, independentemente da idade, da habilitação literária e 

do escalão, a não ser nos itens 2.1, 2.14, 2.25, 2,26 e 2.34., os jogadores têm hábitos 

alimentares idênticos/convergentes quanto à dieta de treino. 

 

Esta conclusão permite afirmar que a hipótese H1 formulada, no início desta 

investigação “Os hábitos alimentares dos jogadores de futebol são convergentes entre si e 

concordantes com os resultados dos estudos existentes nesta temática, no que concerne à dieta 

de treino, independentemente da idade, da habilitação literária e do escalão”, é válida, ou seja, 

aceita-se. Pode-se dizer, assim, que as expectativas criadas foram, na sua maioria, ratificadas 

pelos resultados do estudo. 

 

 

Apesar disso, segue-se a análise comparativa entre os grupos definidos para a idade, 

habilitação literária e escalão, em relação aos itens acima referidos, para averiguar, de facto, 

entre quais é que existe divergência (diferença significativa). 
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Quadro 22A – Análise comparativa do item 2.1 em função da idade, da habilitação 

literária e do escalão 

 

 
Dieta de treino Idade/h. literária/escalão N Mean Rank 

Grupo 1 20 32,43

Grupo 2 20 20,54

Grupo 3 20 38,58

2.1- Preocupa-se com a sua alimentação no dia-

a-dia? 

Total 60 

 

 

Quadro 22B – Análise comparativa do item 2.1 em função da idade, da habilitação 

literária e do escalão 

 

 

Mean Rank Dieta de treino Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

1 

Grupo 

3 

0,010 24,58 16,43     

0,000   14,58 26,43   

2.1- Preocupa-se com a sua

alimentação no dia-a-dia? 

0,184     18,35 22,65 

Mann-Whitney U test / Grouping Variable: Idade/habilitação literária/escalão 
 

 

Verifica-se, pela análise do quadro 22A, que os jogadores com a idade, habilitação 

literária e escalão do grupo 3 são aqueles que se preocupam com a sua alimentação no dia-a-

dia, com maior frequência (Mean Rank mais elevado), seguidos, respectivamente, pelos 

grupos 1 e 2. Este resultado dever-se-á, com certeza, ao facto dos jovens do grupo 3 terem um 

maior conhecimento sobre os benefícios de uma boa alimentação no rendimento desportivo. 

 

No entanto e como se pode averiguar no quadro 22B, estas diferenças só são 

significativas entre os grupos 1 e 2 (p=0,010) e 2 e 3 (p=0,000). 
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Quadro 23A – Análise comparativa do item 2.14 em função da idade, da 

habilitação literária e do escalão 

 

 
Dieta de treino Idade/h. literária/escalão N Mean Rank 

Grupo 1 20 24,68

Grupo 2 20 32,53

Grupo 3 20 34,20

2.14- Costuma ingerir alimentos integrais 

(pão, arroz, massas, etc.)? 

Total 60 

 

 

Quadro 23B – Análise comparativa do item 2.14 em função da idade, da habilitação 

literária e do escalão 

 

 

Mean Rank Dieta de treino Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

1 

Grupo 

3 

0,076 17,93 23,08     

0,604   19,95 21,05   

2.14- Costuma ingerir alimentos

integrais (pão, arroz, massas,

etc.)? 
0,021     17,25 23,75 

Mann-Whitney U test / Grouping Variable: Idade/habilitação literária/escalão 
 

 

Verifica-se, pela análise do quadro 23A, que os jogadores com a idade, habilitação 

literária e escalão do grupo 3 são aqueles que costumam ingerir alimentos integrais (pão, 

arroz, massas, etc.), com maior frequência (Mean Rank mais elevado), seguidos, 

respectivamente, pelos grupos 2 e 1. Este resultado dever-se-á, provavelmente, ao facto dos 

jovens do grupo 3 terem um maior conhecimento sobre os benefícios dos alimentos integrais. 

 

No entanto e como se pode averiguar no quadro 23B, estas diferenças só são 

significativas entre os grupos 1 e 2 (p=0,076) e 1 e 3 (p=0,021). 
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Quadro 24A – Análise comparativa do item 2.25 em função da idade, da 

habilitação literária e do escalão 

 

 
Dieta de treino Idade/h. literária/escalão N Mean Rank 

Grupo 1 20 23,88

Grupo 2 20 37,85

Grupo 3 20 29,78

2.25- Consome bebidas brancas (bagaços, 

aguardentes, whisky, etc.)? 

 

Total 60 

 

 

Quadro 24B – Análise comparativa do item 2.25 em função da idade, da habilitação 

literária e do escalão 

 

 

Mean Rank Dieta de treino Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

1 

Grupo 

3 

0,001 15,90 25,10     

0,083   23,25 17,75   

2.25- Consome bebidas brancas 

(bagaços, aguardentes, whisky, 

etc.)? 

 
0,077     18,48 22,53 

Mann-Whitney U test / Grouping Variable: Idade/habilitação literária/escalão 
 

 

Verifica-se, pela análise do quadro 24A, que os jogadores com a idade, habilitação 

literária e escalão do grupo 2 são aqueles que consomem bebidas brancas (bagaços, 

aguardentes, whisky, etc.), com maior frequência (Mean Rank mais elevado), seguidos, 

respectivamente, pelos grupos 3 e 1. Este resultado dever-se-á, eventualmente, a curiosidade 

própria da idade, em causa (15 e 16 anos), na experimentação em ingerir algumas bebidas. 

 

No entanto e como se pode averiguar no quadro 24B, estas diferenças só são 

significativas entre o grupo 1 e 2 (p=0,001). 
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Quadro 25A – Análise comparativa do item 2.26 em função da idade, da 

habilitação literária e do escalão 

 

 
Dieta de treino Idade/h. literária/escalão N Mean Rank 

Grupo 1 20 21,50

Grupo 2 20 32,98

Grupo 3 20 37,03

2.26- Costuma comer chocolates, rebuçados, 

bolos, gelados, etc. fora das refeições? 

Total 60 

 

 

Quadro 25B – Análise comparativa do item 2.26 em função da idade, da habilitação 

literária e do escalão 

 

 

Mean Rank Dieta de treino Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

1 

Grupo 

3 

0,019 16,45 24,55     

0,365   18,93 22,08   

2.26- Costuma comer chocolates, 

rebuçados, bolos, gelados, etc. 

fora das refeições? 
0,005     15,55 25,45 

Mann-Whitney U test / Grouping Variable: Idade/habilitação literária/escalão 
 

 

Verifica-se, pela análise do quadro 25A, que os jogadores com a idade, habilitação 

literária e escalão do grupo 3 são aqueles que costumam comer chocolates, rebuçados, bolos, 

gelados, etc. fora das refeições, com maior frequência (Mean Rank mais elevado), seguidos, 

respectivamente, pelos grupos 2 e 1. Este resultado vem ao arrepio da percepção que existe de 

que são os mais novos que geralmente ingerem mais goluseimas. 

 

No entanto e como se pode averiguar no quadro 25B, estas diferenças só são 

significativas entre os grupos 1 e 2 (p=0,019) e 1 e 3 (0,005) 
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Quadro 26A – Análise comparativa do item 2.34 em função da idade, da 

habilitação literária e do escalão 

 

 
Dieta de treino Idade/h. literária/escalão N Mean Rank 

Grupo 1 20 38,93

Grupo 2 20 26,03

Grupo 3 20 26,55

2.34- Acha que os suplementos nutricionais 

podem aumentar o seu rendimento desportivo? 

 

Total 60 

 

 

Quadro 26B – Análise comparativa do item 2.34 em função da idade, da habilitação 

literária e do escalão 

 

 

Mean Rank Dieta de treino Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

1 

Grupo 

3 

0,016 24,78 16,23     

0,908   20,30 20,70   

2.34- Acha que os suplementos 

nutricionais podem aumentar o 

seu rendimento desportivo? 
0,020     24,65 16,35 

Mann-Whitney U test / Grouping Variable: Idade/habilitação literária/escalão 
 

 

Verifica-se, pela análise do quadro 26A, que os jogadores com a idade, habilitação 

literária e escalão do grupo 1 são aqueles que acham que os suplementos nutricionais podem 

aumentar o seu rendimento desportivo, com maior frequência (Mean Rank mais elevado), 

seguidos, respectivamente, pelos grupos 3 e 2. Este resultado dever-se-á, presumivelmente, ao 

facto de os mais jovens serem mais influenciados pelas campanhas publicitárias relacionadas 

com o benefício dos suplementos desportivos. 

 

No entanto e como se pode averiguar no quadro 26B, estas diferenças só são 

significativas entre os grupos 1 e 2 (p=0,016) e 1 e 3 (0,020) 



 Capítulo V- Apresentação e discussão dos resultados 

85 

5.2.- OS HÁBITOS ALIMENTARES DOS JOGADORES DE FUTEBOL NO QUE 

CONCERNE À DIETA DE PRÉ-COMPETIÇÃO (ANTES DA COMPETIÇÃO) 

 

5.2.1 Análise descritiva dos hábitos alimentares dos jogadores de futebol no que concerne à 

dieta de pré-competição (antes da competição) 
 

Quadro 27 – Tabela de frequências da variável dieta de de pré-competição 

(antevéspera, véspera e dia da competição) 
Dieta de pré-competição 

 Nunc Rara Às x Freq Semp   Total 

Nº 38 6 10 4 2    60 

3.1- Costuma fazer um plano 
alimentar diferente do habitual 
para a antevéspera, véspera e 
para o dia da competição? % 63,3 10 16,7 6,7 3,3    100 

 + massa/carn + aliment Hc + Hc + massa/água Outr  

Nº 5 4 4 3 6 22 

3.2- Se respondeu, item 2, 3, 4 
ou 5, na questão anterior, defina 
esse plano em breves palavras. 
 % 22,7 18,2 18,2 13,6 27,1 100 

 Nunc Rara Às x Freq Semp     

Nº 8 10 12 17 13    60 

3.3- Procura hidratar-se bem 
(ingerir bebidas) no dia e horas 
que antecedem a competição? 
 % 13,3 16,7 20 28,3 21,7    100 

 Água B.alc Refr. S.nat Bdesp Outr.    

Nº 42 0 6 2 1 1   52 

3.4- Se respondeu, item 2, 3, 4 
ou 5, na questão anterior, 
assinale-a indicando o 
tipo/marca. % 80,8 0 11,5 3,8 1,9 1,9   100 

 1h 2h 3h 4h 5h     

Nº 3 23 33 1 0    60 

3.5- Habitualmente quanto 
tempo aguarda entre a última 
refeição e o início da 
competição? % 5 38,3 55 1,7 0    100 

 Bife gr c/ <Hc Bife pq c >Hc Bife gr/Hc gr    

Nº 13 21 26   60 

3.6- Que refeição escolheria para 
ingerir antes da competição? 
 

% 21,7 35 43,3   100 

 Nunc Rara Às x Freq Semp     

Nº 14 9 18 9 10    60 

3.7- Ingere alguns alimentos 
(líquidos e/ou sólidos) entre a 
última refeição e o início do 
aquecimento (cerca de 30/40 
min. antes do jogo)? 

% 23,3 15 30 15 16,7    100 

 Água Chá Chá e água Sumos Outr    

N 26 13 3 2 2   46 

3.8- Se respondeu, item 2, 3, 4 
ou 5, na questão anterior, 
assinale-o(s) indicando o 
tipo/marca: Líquidos % 56,5 28,3 6,5 4,3 4,4   100 

 Não Choc Fruta Bolos Barr. energét. Outr   

Nº 33 5 3 2 2 1  46 

3.8- Se respondeu, item 2, 3, 4 
ou 5, na questão anterior, 
assinale-o(s) indicando o 
tipo/marca: Sólidos % 71,7 10,9 6,5 4,3 4,3 2,2  100 
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Dieta de pré-competição (continuação) 

 Nunc Rara Às x Freq Semp   Total 

Nº 15 4 9 16 16    60 

3.9- Ingere alguns alimentos 
(líquidos e/ou sólidos) nos 
últimos 30 minutos antes do 
jogo?  % 25 6,7 15 26,7 26,7    100 

 Água Chá e água Chá Não     

Nº 39 4 1 1    45 

3.10- Se respondeu, item 2, 3, 4 
ou 5, na questão anterior, 
assinale-o(s) indicando o 
tipo/marca: Líquidos % 86,7 8,9 2,2 2,2    100 

 Não Marmelada e chocolate     

Nº 44 1    45 

3.10- Se respondeu, item 2, 3, 4 
ou 5, na questão anterior, 
assinale-o(s) indicando o 
tipo/marca: Sólidos % 97,8 2,2    100 

 

 

 Pela análise do quadro 27, verifica-se que os jogadores: 

 

3.1- A maioria (63,3%/38) “nunca” costuma fazer um plano alimentar diferente do habitual 

para a antevéspera, véspera e para o dia da competição;  

3.2- Dos 22 que responderam que fazem um plano alimentar diferente do habitual para a 

antevéspera, véspera e para o dia da competição, 10%/6 fazem-no “raramente”, 16,7%/10 “às 

vezes”, 6,7%/4 “frequentemente” e 3,3%/2 “sempre”, com as seguintes características: 

22,7%/5 ingerem “mais massa/carne”, 18,2%/4 “mais alimentos à base de hidratos de 

carbono”, 18,4%/4 “mais Hidratos de carbono”, 13,6%/3 “mais massa e água” e 27,1%/6 

“outros”; 

3.3- Só cerca de 1/6 (21,7%/13) procuram “sempre” hidratar-se bem (ingerir bebidas) no dia e 

horas que antecedem a competição. Os restantes 28,3%/17 fazem-no “frequentemente”, 

20%/12 “às vezes”, 16,7%/10 “raramente” e 13,3%/8 “nunca”; 

3.4- Dos 52 que responderam que se hidratam no dia e horas que antecedem a competição, a 

esmagadora maioria ingere “água” (80,8%/42) ou “refrigerantes” (11,5%6); 

3.5- A esmagadora maioria habitualmente aguarda “3 horas” (55%/33) e “2 horas” 

(38,3%/23), entre a última refeição e o início da competição; 

3.6- Quase metade (43,3%/26) escolheria o menu 3 “Sopa: legumes; Prato principal: um 

bife grande grelhado com bastante arroz e com salada; Sobremesa: uma maça; Bebida: água” 

para ingerirem antes da competição. Só 35%/21 escolheram o menu 2; 

3.7- Só uma sexta parte (16,7%/10) ingere “sempre” alguns alimentos (líquidos e/ou sólidos) 

entre a última refeição e o início do aquecimento (cerca de 30/40 minutos antes do jogo). Os 
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restantes 15%/9 afirmam fazê-lo “frequentemente”, 30%/18 “às vezes”, 15%/9 “raramente” e 

23,3%/14 “nunca”; 

3.8- Dos 46 que responderam que ingerem alguns alimentos (líquidos e/ou sólidos) entre a 

última refeição e o início do aquecimento (cerca de 30/40 minutos antes do jogo), a totalidade 

bebe líquidos e, destes, a esmagadora maioria bebe “água” (56,5%/26) e “chá” (26,3%/13). Já 

em relação ao consumo de sólidos só 13 dos 46 o praticam e o “chocolate” é o mais 

consumido (10,9%/5); 

3.9- Só 26,7%/16 ingerem “sempre” alguns alimentos (líquidos e/ou sólidos) nos últimos 30 

minutos antes do jogo. Os restantes 26,7%/16 afirmam fazê-lo “frequentemente”, 15%/9 “às 

vezes”, 6,7%/4 “raramente” e 25%/15 “nunca”; 

3.10- Dos 45 que responderam que ingerem alguns alimentos (líquidos e/ou sólidos) nos 

últimos 30 minutos antes do jogo, todos à excepção de 1, bebe líquidos e, destes, a 

esmagadora maioria bebe “água” (86,7%/39). Já em relação ao consumo de sólidos apenas 1 

dos 45 o faz, ingerindo “marmelada e chocolate” (2,2%/1). 

 

 Estes resultados, relativos aos hábitos alimentares dos jovens jogadores de futebol, no 

que diz respeito à dieta de pré-competição, denotam, na sua maioria, um conjunto de práticas 

incorrectas, vindo, deste modo, por um lado, ao encontro (concordantes) dos dados já obtidos 

por outros estudos, da mesma área, realizados anteriormente e, por outro lado, vêem 

evidenciar que estão francamente aquém dos cuidados nutricionais certos e adequados, 

defendidos pela maioria dos autores e/ou investigadores para o espaço de tempo que antecede 

a competição.  

 

 Horta (2006) nos seus estudos e noutros, citados por si, relata que a maioria dos atletas 

não efectua uma dieta pré-competitiva adequada às necessidades. Esta situação está bem 

patente nos resultados obtidos neste estudo: 

- A maioria (63,3%/38) “nunca” costuma fazer um plano alimentar diferente do habitual para 

a antevéspera, véspera e para o dia da competição; 

- Só cerca de 1/6 (21,7%/13) procura “sempre” hidratar-se bem (ingerir bebidas) no dia e 

horas que antecedem a competição.  

 
 O mesmo autor afirma que a maioria desconhece os cuidados nutricionais que devem 

ser levados a cabo para o preenchimento das reservas em glicogénio muscular e hepático pré-
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competição, o que também transparece deste estudo não só por aqueles que não fazem um 

plano alimentar diferente do habitual como também pelos outros que o fazem, os quais 

demonstram algumas incorrecções do ponto de vista nutricional, nomeadamente, sem 

qualquer regularidade e com o aumento do consumo de proteínas: 

- Dos 22 que responderam que fazem um plano alimentar diferente do habitual para a 

antevéspera, véspera e para o dia da competição, 10%/6 fazem-no “raramente”, 16,7%/10 “às 

vezes”, 6,7%/4 “frequentemente” e 3,3%/2 “sempre”, com as seguintes características: 

22,7%/5 ingerem “mais massa/carne”, 18,2%/4 “mais alimentos à base de hidratos de 

carbono”, 18,4%/4 “mais Hidratos de carbono”, 13,6%/3 “mais massa e água” e 27,1%/6 

“outros”; 

 

 Os resultados do presente estudo, em relação à dieta pré-competitiva, até agora 

discutidos, também permitem afirmar que, com toda a certeza, estes jovens jogadores de 

futebol não terão, no início do jogo as suas reservas de glicogénio maximizadas (hepáticas e 

musculares) e irão, por via disso, segundo Kirkendall (1993), referido por Guerra (2005), 

apresentar uma performance diminuída uma vez que, essas mesmas concentrações de 

glicogénio influenciam o desempenho no campo e, na sua ausência, o trabalho muscular é 

mantido somente pela energia fornecida pela gordura, em processo totalmente aeróbico e, 

portanto, com uma eficiência de 50% abaixo da normal. 

 

 Concretizando mais esta questão e assinalado por Guerra (2005), Tumilty (1993), 

afirma que, durante um jogo de futebol há uma relação directa entre as concentrações iniciais 

do glicogénio muscular e as distâncias percorridas e os níveis de esforço dos jogadores, 

designadamente, durante a sua parte do jogo e Kirkenndal (1993), indicado pela mesma 

autora, defende que na primeira parte do jogo o nível de glicogénio muscular não é factor 

limitante do desempenho, no entanto, na segunda parte, se o nível de glicogénio estiver 

diminuído, existe comprometimento do desempenho físico. 

 

 No que se reporta ao tempo que deve decorrer entre a última (grande) refeição e o 

início do jogo, é absolutamente consensual, entre todos os investigadores, destas áreas, que, 

por questões de carácter fisiológico bem conhecidas (necessidade do estômago vazio, 

necessidade de aporte de sangue para os músculos, distúrbios gastro-intestinais, etc.) será, no 

mínimo de 3 horas. Ora, as respostas neste estudo, na sua totalidade não vão nesse sentido, 
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dado que, apesar de 55%/33 habitualmente aguardar “3 horas”, no entanto, uma larga 

percentagem (38,3%/23) só respeita o período de “2 horas” entre a última refeição e o início 

da competição. 

 

 Relativamente à última refeição pré-competitiva, praticamente metade dos jovens 

jogadores de futebol (43,3%/26) escolheu o menu 3 “Sopa: legumes; Prato principal: um bife 

grande grelhado com bastante arroz e com salada; Sobremesa: uma maça; Bebida: água”. Ao 

invés, Horta (2006) opina que, para uma refeição deste tipo, o menu mais adequado seria o 2 

“Sopa: legumes; Prato principal: um bife pequeno grelhado com bastante arroz e com salada; 

Sobremesa: uma maça; Bebida: água” que foi eleito somente por 35%/21 dos jogadores. A 

única diferença está na quantidade de proteína que é menor no menu 2! 

Segundo o mesmo autor esta refeição deve conter as seguintes características: 

- 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; 

- 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. 

 

 No que diz respeito ao período que medeia entre a última refeição e o início do 

aquecimento, a generalidade dos autores e a título de exemplo, menciona-se Burke & Berning 

(1996), assinalados por Aoki (2002), Saldanha (1999), (Aoki, 2002) e Horta (2006), 

referenciados na revisão bibliográfica, defendem o consumo de uma “refeição de espera”, ao 

longo deste período ou 30 a 60 minutos antes no início da competição, a qual deve conter HC 
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com indíce glicémico baixo e água. As respostas dos jogadores, sobre esta questão, não vão, 

de modo nenhum, ao encontro destes princípios: 

- Só uma sexta parte (16,7%/10) ingere “sempre” alguns alimentos (líquidos e/ou sólidos) 

entre a última refeição e o início do aquecimento (cerca de 30/40 minutos antes do jogo). Os 

restantes 15%/9 afirmam fazê-lo “frequentemente”, 30%/18 “às vezes”, 15%/9 “raramente” e 

23,3%/14 “nunca”; 

- Dos 46 que responderam que ingerem alguns alimentos (líquidos e/ou sólidos) entre a última 

refeição e o início do aquecimento (cerca de 30/40 minutos antes do jogo), a totalidade bebe 

líquidos e, destes, a esmagadora maioria bebe “água” (56,5%/26) e “chá” (26,3%/13). Já em 

relação ao consumo de sólidos só 13 dos 46 o efectuam e o “chocolate” é o mais consumido 

(10,9%/5). 
 

 Em relação ao período de tempo que vai desde o início do aquecimento até ao começo 

da competição e, sobretudo, a partir dos anos noventa, alguns autores demonstraram que a 

ingestão de bebidas ricas em glúcidos simples, nesse espaço de tempo, não só não causava 

hipoglicemias reactivas durante o jogo como, inclusive, podia até levar a aumentos dos níveis 

de glicose sanguínea, fornecer líquidos, prevenido a desidratação e, até, proteger os jogadores 

mais ansiosos de desenvolverem hipoglicémias reaccionais, com eventuais benefícios 

competitivos (Horta, 2006). 
 

É nesta perspectiva que Zeederberg (1996), mencionado por Guerra (2005), propõe a 

ingestão de 600 a 1000ml de uma solução com concentração de 6 a 10% de HC, 10 minutos 

antes do início do jogo, argumentando que diminui o uso de glicogénio muscular em 39%, 

aumenta a velocidade de corrida e a distância percorrida na sua parte do jogo. 
 

 Mais uma vez os resultados do presente estudo não demonstram estar nada de acordo 

com esta perspectiva de alguns autores: 

- Só 26,7%/16 ingerem “sempre” alguns alimentos (líquidos e/ou sólidos) nos últimos 30 

minutos antes do jogo. Os restantes 26,7%/16 afirmam fazê-lo “frequentemente”, 15%/9 “às 

vezes”, 6,7%/4 “raramente” e 25%/15 “nunca”; 

- Dos 45 que responderam que ingerem alguns alimentos (líquidos e/ou sólidos) nos últimos 

30 minutos antes do jogo, todos à excepção de 1, bebe líquidos e, destes, a esmagadora 

maioria bebe “água” (86,7%/39). Já em relação ao consumo de sólidos apenas 1 dos 45 o faz, 

ingerindo “marmelada e chocolate” (2,2%/1). 
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5.2.2 Análise comparativa dos hábitos alimentares dos jogadores de futebol no que concerne 

à dieta de pré-competição (antes da competição), em função da: 

 

5.2.2.1 Idade, habilitação literária e escalão 

 

Quadro 28 – Análise comparativa da dieta de pré-competição em função da idade, da 

habilitação literária e do escalão 
 

Dieta de 
pré-

competiç 

Asymp. Sig. 

V3.1 0,249 
V3.2 0,089 
V3.3 0,479 
V3.4 Água 0,706 B. alc 1,000 Refr 0,157 S. nat 0,122 Bdesp 0,325 Outr 0,325
V3.5 0,000 
V3.6 0,812 
V3.7 0,015 
V3.8 0,000 
V3.8 0,007 
V3.9 0,958 
V3.10 0,038 
V3.10 0,368 

Kruskal Wallis Test / Grouping Variable: idade/habilitação literária/escalão 

 

Analisando o quadro 28, constata-se que não há diferenças significativas entre os 

grupos em comparação definidos para a idade, a habilitação literária e o escalão relativamente 

a todos os itens, à excepção do 3.5 (p=0,000), 3.7 (0,015), 3.8 (0,000 -líquidos), 3.8 (0,007 – 

sólidos) e 3.10 (0,038). Assim, podemos concluir que, independentemente da idade, da 

habilitação literária e do escalão, a não ser nos itens 3.5, 3.7, 3.8 (líquidos) e 3.8 (sólidos) e 

3.10, os jogadores têm hábitos alimentares idênticos/convergentes quanto à dieta de pré-

competição. 

 

Esta conclusão permite afirmar que a hipótese H2 formulada, no início desta 

investigação “Os hábitos alimentares dos jogadores de futebol são convergentes entre si e 

concordantes com os resultados dos estudos existentes nesta temática, no que concerne à dieta 

de pré-competição, independentemente da idade, da habilitação literária e do escalão”, é 

válida, ou seja, aceita-se. Pode-se dizer, assim, que as expectativas criadas foram, 

maioritariamente, ratificadas pelos resultados do estudo. 
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Apesar disso, segue-se a análise comparativa entre os grupos definidos para a idade, 

habilitação literária e escalão, em relação aos itens acima referidos, para averiguar, de facto, 

entre quais é que existe divergência (diferença significativa). 

 

 

Quadro 29A – Análise comparativa do item 3.5 em função da idade, da 

habilitação literária e do escalão 

 
Dieta de pré-competição Idade/h. literária/escalão N Mean Rank 

Grupo 1 20 17,90

Grupo 2 20 33,40

Grupo 3 20 40,20

3.5- Habitualmente quanto tempo aguarda entre 

a última refeição e o início da competição? 

Total 60 

 

Quadro 29B – Análise comparativa do item 3.5 em função da idade, da habilitação 

literária e do escalão 

 

Mean Rank Dieta de pré-competição Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

1 

Grupo 

3 

0,003 15,50 25,50     

0,133   18,40 22,60   

3.5- Habitualmente quanto tempo 

aguarda entre a última refeição e 

o início da competição? 
0,000     12,90 28,10 

Mann-Whitney U test / Grouping Variable: Idade/habilitação literária/escalão 
 

Verifica-se, pela análise do quadro 29A, que os jogadores com a idade, habilitação 

literária e escalão do grupo 3 são aqueles que habitualmente aguardam mais tempo entre a 

última refeição e o início da competição, com maior frequência (Mean Rank mais elevado), 

seguidos, respectivamente, pelos grupos 2 e 1. Este resultado dever-se, com certeza, à maior 

importância que os jovens mais velhos dão ao período que medeia entre a última refeição e o 

início do jogo. 

 

No entanto e como se pode averiguar no quadro 29B, estas diferenças só são 

significativas entre os grupos 1 e 2 (p=0,003) e 1 e 3 (0,000). 
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Quadro 30A – Análise comparativa do item 3.7 em função da idade, da 

habilitação literária e do escalão 

 

 
Dieta de pré-competição Idade/h. literária/escalão N Mean Rank 

Grupo 1 20 39,40

Grupo 2 20 27,30

Grupo 3 20 24,80

3.7- Ingere alguns alimentos (líquidos e/ou 

sólidos) entre a última refeição e o início do 

aquecimento (cerca de 30/40 min. antes do 

jogo) Total 60 

 

 

Quadro 30B – Análise comparativa do item 3.7 em função da idade, da habilitação 

literária e do escalão 

 

 

Mean Rank Dieta de pré-competição Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

1 

Grupo 

3 

0,027 

 

24,50 16,50     

0,654 

 

  21,30 19,70   

3.7- Ingere alguns alimentos

(líquidos e/ou sólidos) entre a

última refeição e o início do

aquecimento (cerca de 30/40

min. antes do jogo) 0,007     25,40 15,60 

Mann-Whitney U test / Grouping Variable: Idade/habilitação literária/escalão 
 

 

Verifica-se, pela análise do quadro 30A, que os jogadores com a idade, habilitação 

literária e escalão do grupo 1 são aqueles que ingerem alguns alimentos (líquidos e/ou 

sólidos) entre a última refeição e o início do aquecimento (cerca de 30/40 min. antes do jogo), 

com maior frequência (Mean Rank mais elevado), seguidos, respectivamente, pelos grupos 2 

e 3. Este resultado dever-se-á, provavelmente, entre outros factores, à ansiedade própria dos 

mais jovens perante a competição. 

 

No entanto e como se pode averiguar no quadro 30B, estas diferenças só são 

significativas entre os grupos 1 e 2 (p=0,027) e 1 e 3 (0,007). 
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Quadro 31A – Análise comparativa do item 3.8 em função da idade, da 

habilitação literária e do escalão 

 

 
Dieta de pré-competição Idade/h. literária/escalão N Mean Rank 

Grupo 1 20 32,28

Grupo 2 20 17,68

Grupo 3 20 18,04

3.8- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão 

anterior, assinale-o(s) indicando o tipo/marca: 

Líquidos 

 Total 60 

 

 

Quadro 31B – Análise comparativa do item 3.8 em função da idade, da habilitação 

literária e do escalão 

 

 

Mean Rank Dieta de pré-competição Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

1 

Grupo 

3 

0,001 20,94 10,79     

0,910   14,39 14,61   

3.8- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou

5, na questão anterior, assinale-

o(s) indicando o tipo/marca:

Líquidos 
0,001     20,83 10,93 

Mann-Whitney U test / Grouping Variable: Idade/habilitação literária/escalão 
 

 

Verifica-se, pela análise do quadro 31A, que os jogadores com a idade, habilitação 

literária e escalão do grupo 1 são aqueles que ingerem alguns alimentos (líquidos) entre a 

última refeição e o início do aquecimento (cerca de 30/40 min. antes do jogo), com maior 

frequência (Mean Rank mais elevado), seguidos, respectivamente, pelos grupos 3 e 2. Este 

resultado, também, dever-se-á, provavelmente, entre outros factores, à ansiedade própria dos 

mais jovens perante a competição. 

 

No entanto e como se pode averiguar no quadro 31B, estas diferenças só são 

significativas entre os grupos 1 e 2 (p=0,001) e 1 e 3 (0,001). 
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Quadro 32A – Análise comparativa do item 3.8 em função da idade, da 

habilitação literária e do escalão 

 

 
Dieta de pré-competição Idade/h. literária/escalão N Mean Rank 

Grupo 1 20 28,50

Grupo 2 20 24,07

Grupo 3 20 16,50

3.8- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão 

anterior, assinale-o(s) indicando o tipo/marca: 

Sólidos 

Total 60 

 

 

Quadro 32B – Análise comparativa do item 3.8 em função da idade, da habilitação 

literária e do escalão 

 

 

Mean Rank Dieta de pré-competição Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

1 

Grupo 

3 

0,105 18,00 14,57     

0,074   17,00 12,00   

3.8- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 

5, na questão anterior, assinale-

o(s) indicando o tipo/marca:

Sólidos 
0,002     20,00 12,00 

Mann-Whitney U test / Grouping Variable: Idade/habilitação literária/escalão 
 

 

Verifica-se, pela análise do quadro 32A, que os jogadores com a idade, habilitação 

literária e escalão do grupo 1 são aqueles que ingerem alguns alimentos (sólidos) entre a 

última refeição e o início do aquecimento (cerca de 30/40 min. antes do jogo), com maior 

frequência (Mean Rank mais elevado), seguidos, respectivamente, pelos grupos 2 e 3. Este 

resultado também, dever-se-á, provavelmente, entre outros factores, à ansiedade própria dos 

mais jovens perante a competição. 

 

No entanto e como se pode averiguar no quadro 32B, estas diferenças só são 

significativas entre os grupos 1 e 3 (0,002). 
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Quadro 33A – Análise comparativa do item 3.10 em função da idade, da 

habilitação literária e do escalão 

 

 
Dieta de pré-competição Idade/h. literária/escalão N Mean Rank 

Grupo 1 20 26,88

Grupo 2 20 20,00

Grupo 3 20 21,67

3.10- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão 

anterior, assinale-o(s) indicando o tipo/marca: 

Líquidos 

 Total 60 

 

 

Quadro 33B – Análise comparativa do item 3.10 em função da idade, da habilitação 

literária e do escalão 

 

 

Mean Rank Dieta de pré-competição Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

1 

Grupo 

3 

0,025 17,69 13,00     

0,334   14,50 15,47   

3.10- Se respondeu, item 2, 3, 4

ou 5, na questão anterior,

assinale-o(s) indicando o

tipo/marca: Líquidos 
0,121     17,69 14,20 

Mann-Whitney U test / Grouping Variable: Idade/habilitação literária/escalão 
 

 

Verifica-se, pela análise do quadro 33A, que os jogadores com a idade, habilitação 

literária e escalão do grupo 1 são aqueles que ingerem alguns alimentos (líquidos) nos últimos 

30 minutos antes do jogo, com maior frequência (Mean Rank mais elevado), seguidos, 

respectivamente, pelos grupos 3 e 2. Este resultado também dever-se-á, provavelmente, entre 

outros factores, à ansiedade própria dos mais jovens perante a competição. 

 

No entanto e como se pode averiguar no quadro 33B, estas diferenças só são 

significativas entre os grupos 1 e 2 (p=0,025). 
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5.3.- OS HÁBITOS ALIMENTARES DOS JOGADORES DE FUTEBOL NO QUE 

CONCERNE À DIETA DE COMPETIÇÃO (DURANTE A COMPETIÇÃO) 

 

5.3.1 Análise descritiva dos hábitos alimentares dos jogadores de futebol no que concerne à 

dieta de competição (durante a competição) 

 

Quadro 34 – Tabela de frequências da variável dieta de competição (durante a 

competição) 

 
Dieta de competição 

 Nunc Rara Às x Freq Semp   Total 

Nº 3 4 23 21 9    60 

4.1- Durante a competição, nos 
seus tempos mortos, faz 
abastecimento de líquidos?  

% 5 6,7 38,3 35 15    100 

 Água Refr. S.nat Bdesp Outr.     

Nº 57 0 0 0 0    57 

4.2- Se respondeu, item 2, 3, 4 
ou 5, na questão anterior, 
assinale-o indicando o 
tipo/marca. % 100 0 0 0 0    100 

 Nunc Rara Às x Freq Semp     

Nº 4 2 10 12 32    60 

4.3- Durante a competição, no 
intervalo, faz abastecimento de 
alimentos (líquidos e/ou 
sólidos)? % 6,7 3,3 16,7 20 53,3    100 

 Água Chá e água Chá      

Nº 46 5 5     56 

4.4- Se respondeu, item 2, 3, 4 
ou 5, na questão anterior, 
assinale-o(s) indicando o 
tipo/marca: Líquidos % 82,1 8,9 8,9     100 

 Não Ba. energétic Choc      

Nº 49 6 1     56 

4.4- Se respondeu, item 2, 3, 4 
ou 5, na questão anterior, 
assinale-o(s) indicando o 
tipo/marca: Sólidos % 87,5 10,7 1,8     100 

 Só qdo sente sede Regular/ ao longo do jogo   

Nº 37 23  60 

4.5- Em que situação procura 
abastecer-se ao longo da 
competição/jogo?  

% 61,7 38,3  100 

 Princíp. da competiç Meio compet Fim competiç   

Nº 22 32 6  60 

4.6- Em que fase da 
competição/jogo inicia os seus 
abastecimentos? 

% 36,7 53,3 10  100 
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 Pela análise do quadro 34, verifica-se que os jogadores: 

 

 

4.1- Somente 15%/9 fazem “sempre” abastecimento de líquidos, nos tempos mortos, durante a 

competição. Os restantes, 35%/21 afirmam fazê-lo “frequentemente”, 38,3%/23 “às vezes”, 

6,7%/4 “raramente” e 5%/3 “nunca”; 

4.2- Dos 57 que responderam que faziam abastecimento de líquidos, nos tempos mortos, 

durante a competição, todos eles ingerem exclusivamente “água” (100%/60); 

4.3- Só cerca de metade (53;3%/32) fazem “sempre” abastecimento de alimentos (líquidos 

e/ou sólidos), no intervalo, durante a competição. Os restantes, 20%/12 afirmam fazê-lo 

“frequentemente”, 16,7%/10 “as vezes”, 3,3%/2 “raramente” e 6,7%/4 “nunca”; 

4.4- Dos 56 que responderam que fazem abastecimento de alimentos (líquidos e/ou sólidos), 

no intervalo, durante a competição, a totalidade bebe líquidos e, destes, a esmagadora maioria 

(82,1%/46) ingere “água”. Já em relação ao consumo de sólidos só 07 dos 46 o praticam e a 

“barra energética” é o mais consumido (10,7%/6); 

4.5- Só 38,3%//23 procura abastecer-se “regularmente ao longo do jogo” e 61,7%/37 fá-lo “só 

quando sente sede”; 

4.6- Só sensivelmente 1/3 (36,7%/22) inicia os seus abastecimentos no “princípio da 

competição”, 53,3%/32 a “meio da competição” e 10%/6 no “fim da competição”. 

 

 

 Estes resultados obtidos, relativos aos hábitos alimentares dos jovens jogadores de 

futebol, no que diz respeito à dieta de competição (durante o jogo/competição), indicam-nos 

que estão muito longe dos cuidados nutricionais correctos, defendidos pela maioria dos 

autores e/ou investigadores, contribuindo, assim, para situação indesejada de desidratação, 

deplecção de reservas de glicogénio e consequente fadiga precoce. No entanto, estes 

resultados, e esta situação, não deixam de se assemelhar e, por isso, de serem concordantes 

com os dados já obtidos por outros estudos, da mesma área, realizados anteriormente e 

referenciados na revisão bibliográfica. 

 

 Neste sentido, Horta (2006) advoga que os jogadores devem proceder à sua hidratação, 

desde o início e ao longo de todo o jogo, aproveitando todos os tempos mortos, sobretudo por 

duas razões: primeira, durante o exercício o mecanismo da sede parece estar «avariado» e 
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subestima carências hídricas e segunda, os mecanismos de arrefecimento orgânico são menos 

eficazes nos jovens e desse modo existe um risco acrescido para a instalação de desidratação e 

sobreaquecimento. Para tal, o mesmo autor aconselha a colocar os boiões, com bebida, em 

locais facilmente acessíveis aos jogadores, como, por exemplo, junto às linhas laterais e às de 

fundo.  

 

Skinner et al. (2001), referenciados por Hirschbruch (2008), reforçam a posição de 

Horta (2006) ao afirmar que a fadiga prematura indica-nos que o jovem atleta está 

desidratado, e que a sede não é, nem de longe nem de perto, um indicador adequado para nos 

informar sobre a necessidade de ingerir líquidos. 

 

Os resultados do presente estudo vão ao arrepio destes princípios e regras básicas 

advogadas por estes autores e pela demais comunidade cientifica como podemos verificar: 

- Somente 15%/9 fazem “sempre” abastecimento de líquidos, nos tempos mortos, durante a 

competição; 

- Só cerca de metade (53;3%/32) fazem “sempre” abastecimento de alimentos (líquidos e/ou 

sólidos), no intervalo, durante a competição; 

- Só cerca de 1/3 (38,3%/23) procura abastecer-se “regularmente ao longo do jogo”; 

- Só sensivelmente 1/3 (36,7%/22) inicia os seus abastecimentos no “princípio da 

competição”. 

 

 Em relação às particularidades da dieta de competição, ou seja, líquido ou sólido e 

suas características, Saldanha (1999), Aoki (2002) e Horta (2006), entre Outros, opta pelo 

líquido, por simultaneamente, poder hidratar e fornecer energia e quanto aos constituintes, 

também é comunumente aceite e defendido que deverá conter HC (glicose, frutose, sacarose e 

polímeros de glicose), alguns minerais (sobretudo sódio e potássio) e uma concentração 

abaixo de 7% para facilitar a absorção. 

 

 Também neste aspecto as respostas dadas pelos jovens jogadores, quanto ao tipo e às 

características da dieta ingerida ao longo da competição não cioncidem com a opinião dos 

especialistas acima citados: 

- Dos 57 que responderam que faziam abastecimento de líquidos, nos tempos mortos, durante 

a competição, todos eles ingerem exclusivamente “água” (100%/60); 
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- Dos 56 que responderam que fazem abastecimento de alimentos (líquidos e/ou sólidos), no 

intervalo, durante a competição, a totalidade bebe líquidos e, destes, a esmagadora maioria 

(82,1%/46) ingere “água”. Já em relação ao consumo de sólidos só 07 dos 46 o efectuam e a 

“barra energética” é o mais consumido (10,7%/6). 

 

 Esta constatação que, por um lado, estes jovens jogadores de futebol, na sua maioria, 

tudo indica, ingere uma quantidade de líquidos abaixo dos valores aconselhados durante 

competição (também já observado por estudos realizados por Horta, 2006) e, por outro, que 

consomem uma dieta muito pobre, (apenas água) só pode daí resultar, sobretudo, durante a 

sua parte do jogo, quer uma desidratação, quer uma depleção das reservas de glicogénio 

levando o atleta à inevitável situação de fadiga precoce. (Davis et al. 1997, indicados por 

Aoki, 2002). 
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5.3.2 Análise comparativa dos hábitos alimentares dos jogadores de futebol no que concerne 

à dieta de competição (durante a competição), em função de: 

 

5.3.2.1 Idade, habilitação literária e escalão 

 

Quadro 35 – Análise comparativa da dieta de competição em função da idade, da 

habilitação literária e do escalão 
 

Dieta de 
competiç 

Asymp. Sig. 

V4.1 0,802 
V4.2 Água 1,000 Refr 1,000 S. nat 1,000 Bdesp 1,000 Outr 1,000 
V4.3 0,458 
V4.4 0,000 
V4.4 0,159 
V4.5 0,077 
V4.6 0,616 

Kruskal Wallis Test / Grouping Variable: idade/habilitação literária/escalão 

 

Analisando o quadro 35, constata-se que não há diferenças significativas entre os 

grupos em comparação definidos para a idade, habilitação literária e escalão relativamente a 

todos os itens, à excepção do 4.4 (p=0,000). Assim, podemos concluir que, 

independentemente da idade, da habilitação literária e do escalão, a não ser no item 4.4, 

jogadores têm hábitos alimentares idênticos/convergentes quanto à dieta de competição. 

 

Esta conclusão permite afirmar que a hipótese H3 formulada, no início desta 

investigação “Os hábitos alimentares dos jogadores de futebol são convergentes entre si e 

concordantes com os resultados dos estudos existentes nesta temática, no que concerne à dieta 

de competição, independentemente da idade, da habilitação literária e do escalão”, é válida, 

ou seja, aceita-se. Pode-se dizer, assim, que as expectativas criadas foram, esmagadoramente, 

ratificadas pelos resultados do estudo. 

 

Apesar disso, segue-se a análise comparativa entre os grupos definidos para a idade, 

habilitação literária e escalão, em relação ao item acima referido, para averiguar, de facto, 

entre quais é que existe divergência (diferença significativa). 
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Quadro 36A – Análise comparativa do item 4.4 em função da idade, da 

habilitação literária e do escalão 

 

 
Dieta de competição Idade/h. literária/escalão N Mean Rank 

Grupo 1 20 39,97

Grupo 2 20 23,50

Grupo 3 20 23,50

4.4- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão 

anterior, assinale-o(s) indicando o tipo/marca: 

Líquidos 

 Total 60 

 

 

Quadro 36B – Análise comparativa do item 4.4 em função da idade, da habilitação 

literária e do escalão 

 

 

Mean Rank Dieta de competição Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

1 

Grupo 

3 

0,000 24,88 14,00     

1,000   20,00 20,00   

4.4- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou

5, na questão anterior, assinale-

o(s) indicando o tipo/marca:

Líquidos 
0,000     24,09 13,50 

Mann-Whitney U test / Grouping Variable: Idade/habilitação literária/escalão 
 

 

Verifica-se, pela análise do quadro 36A, que os jogadores com a idade, habilitação 

literária e escalão do grupo 1 são aqueles que durante a competição, no intervalo, fazem 

abastecimento de alimentos líquidos, com maior frequência (Mean Rank mais elevado), 

seguidos pelos grupos 2 e 3. Este resultado parece vir contrariar o que seria mais natural e 

esperado, ou seja, deveriam ser os jogadores mais velhos a ter maior consciência da importância 

da hidratação no intervalo dos jogos! 

 

No entanto e como se pode averiguar no quadro 36B, estas diferenças só são 

significativas entre os grupos 1 e 2 (p=0,025) 1 e 3 (p=0,000). 
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5.4.- OS HÁBITOS ALIMENTARES DOS JOGADORES DE FUTEBOL NO QUE 

CONCERNE À DIETA DE PÓS-COMPETIÇÃO (DEPOIS DA COMPETIÇÃO) 

 

5.4.1 Análise descritiva dos hábitos alimentares dos jogadores de futebol no que concerne à 

dieta de pós-competição (depois da competição) 

 

Quadro 37 – Tabela de frequências da variável dieta de pós-competição (depois da 

competição) 
Dieta de pós-competição 

 Nunc Rara Às x Freq Semp   Total 

Nº 46 4 7 1 2    60 

5.1- Costuma fazer um plano 
alimentar diferente do 
habitual para a restante parte 
do dia da competição e para o 
dia seguinte? 

% 76,7 6,7 11,7 1,7 3,3    100 

 >quant Menos comida Às x come + +fritos +carne Outr  

Nº 7 2 1 1 1 2 14 

5.2- Se respondeu, item 2, 3, 4 
ou 5, na questão anterior, 
defina esse plano em breves 
palavras. % 50 14,3 7,1 7,1 7,1 14,2 100 

 Nunc Rara Às x Freq Semp     

Nº 1 6 10 16 27    60 

5.3- Procura hidratar-se 
(ingerir bebidas) logo após o 
terminus da competição? 

% 1,7 10 16,7 26,7 45    100 

 Água B.alc Refr. S.nat Bdesp Outr.    

Nº 54 0 4 0 1 0   59 

5.4- Se respondeu, item 2, 3, 4 
ou 5, na questão anterior, 
assinale-a indicando o 
tipo/marca. % 91,5 0 6,8 0 1,7 0   100 

 Nunc Rara Às x Freq Semp     

Nº 5 4 9 18 24    60 

5.5- Entre o final da 
competição e a primeira 
refeição após o jogo ingere 
algum alimento líquido e/ou 
sólido? 

% 8,3 6,7 15 30 40    100 

 Refri Água Água e refri. Outr Não    

Nº 27 16 7 1 4   55 

5.6- Se respondeu, item 2, 3, 4 
ou 5, na questão anterior, 
assinale-a indicando o 
tipo/marca: Líquidos % 49,1 29,1 12,7 1,8 7,3   100 

 Sandes de carne Fruta Outr Não     

Nº 44 4 1 6    55 

5.6- Se respondeu, item 2, 3, 4 
ou 5, na questão anterior, 
assinale-a indicando o 
tipo/marca: Sólidos % 80 7,3 1,8 10,9    100 

 - 2h 2-4h 4-6h + 6h      

Nº 40 18 2 0     60 

5.7- Quanto tempo demora, 
geralmente, até ingerir a 
primeira refeição após o final 
do jogo? % 66,7 30 3,3 0     100 

 Bife gr c/ < Hc Bife pq c >Hc Bife gr/Hc gr    

Nº 3 7 50   60 

5.8- Por que refeição optaria 
para alimentar-se após a 
competição? 
 % 5 11,7 83,3   100 
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 Pela análise do quadro 37 verifica-se que os jogadores: 

 

 

5.1- A esmagadora maioria (76,7%/46) responderam que “nunca” costumam fazer um plano 

alimentar diferente do habitual para a restante parte do dia da competição e para o dia 

seguinte e só 3,3%/ afirmou que o faz “sempre”; 

5.2- Dos 14 que responderam que costumam fazer um plano alimentar diferente do habitual 

para a restante parte do dia da competição e para o dia seguinte, 50%/7 dizem que ingerem 

“maior quantidade de alimentos” e 14,3%/2, por seu turno, afirmam consumir “menos 

quantidade”. Seguem-se outras categorias de alimentos e respectivas percentagens 

insignificantes; 

5.3- Nem metade (45%/27) procura “sempre” hidratar-se (ingerir bebidas) logo após o 

terminus da competição. Os restantes, 26,7%/16 afirmam fazê-lo “frequentemente”, 16,7%/10 

“às vezes”, 10%/6 “raramente” e 1,7%/1 “nunca”; 

5.4- Dos 59 que responderam que procuram hidratar-se (ingerir bebidas) logo após o terminus 

da competição, a esmagadora maioria (91,5%/54) ingerem “água”. Seguem-se aqueles que 

dizem beber “refrigerantes” numa percentagem muito reduzida (6,8%/4); 

5.5- Somente 40%/24 responderam que ingerem “sempre” algum alimento líquido e/ou 

sólido, entre o final da competição e a primeira refeição após o jogo. Os restantes, 30%/18 

afirmam fazê-lo “frequentemente”, 15%/9 “às vezes” 6,7%/4 “raramente” e 8,3%/5“nunca”; 

5.6- Dos 55 que responderam que ingerem algum alimento líquido e/ou sólido, entre o final 

da competição e a primeira refeição após o jogo, a quase totalidade consomem 

simultaneamente líquidos e sólidos. Em relação aos líquidos, uma larga maioria bebe 

“refrigerantes” (49,1%/27) e “água” (29,1%/16). Já em relação aos sólidos, a “sandes de 

carne” é o mais consumido (80%/44) seguido pela “fruta” (7,3%/4); 

5.7- A maior parte (66,7%/40) demora “menos de 2 horas”, geralmente, até ingerir a primeira 

refeição após o final do jogo. Seguem-se aqueles que demoram entre “2 e 4 horas” (30%/18) e 

entre “4 e 6” (3,3%/2); 

5.8- A esmagadora maioria (83,3%/50) optaria pelo menu 3 “Sopa: legumes; Prato principal: 

um bife grande grelhado com bastante massa e com salada; Sobremesa: uma banana; Bebida: 

água mineral alcalina”, para alimentar-se após a competição. Somente 11,7%/17 escolheram o 

menu 2. 
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 Confrontando estes resultados, relativos aos hábitos alimentares dos jovens jogadores 

de futebol, no que diz respeito à dieta de pós-competição (após o jogo/competição), com 

outros obtidos por estudos nesta área de pesquisa, referenciados na revisão bibliográfica, 

constatamos claramente que são concordantes. Para além disso, verificamos também que, 

estes hábitos, não são os mais adequados para uma rápida e completa recuperação através, 

sobretudo, da reposição das reservas de glicogénio, vitaminas, minerais e líquidos.  

 

 A este propósito, Horta (2006), nos seus estudos, chegou à conclusão que a maioria 

dos atletas não só não faz uma dieta pós-competitiva, (de recuperação) adaptada às 

circunstâncias da prova como também a maioria desconhece os cuidados nutricionais que 

devem ser levados a cabo, quer para o preenchimento das reservas em glicogénio muscular e 

hepático, quer para uma eficaz síntese proteica a nível muscular pós-competição o que 

coincide precisamente com os resultados deste estudo: 

- A esmagadora maioria (76,7%/46) responderam que “nunca” costumam fazer um plano 

alimentar diferente do habitual para a restante parte do dia da competição e para o dia 

seguinte; 

- Dos 14 que responderam que costumam fazer um plano alimentar diferente do habitual para 

a restante parte do dia da competição e para o dia seguinte, 50%/7 dizem que ingerem “maior 

quantidade de alimentos”, 14,3%/2, por seu turno, afirmam consumir “menos quantidade”, 

7,1%/1 “às vezes come mais”, 7,1%/1 “mais fritos”, 7,1%/1 “mais carne” e 14,2%/2 “outros” 

alimentos. Mesmo este grupo restrito manifesta opções nutricionais incorrectas. 

 

 Concretamente em relação à dieta a ingerir logo após o terminus do jogo, Williams 

(1994) mencionado por Aoki (2002) e muitos outros investigadores propõem que o ideal seria 

tomar uma solução de HC logo após o jogo, mesmo antes de tomar banho. Adamo et al. 

(1998), citados também pelo Aoki (2002) reforça esta ideia argumentando que imediatamente 

após o final do jogo, a fim de repor as reservas de glicogénio, é fundamental aumentar a 

glicose circulante. Essa bebida, segundo os mesmos investigadores, deve conter HC simples 

(6-10%), com alto índice glicémico já que apresentam maior potencial para aumentar a 

ressíntese de glicogénio muscular imediatamente após o jogo e os principais minerais 

perdidos no suor (sódio, cloro, potássio, cálcio c magnésio). Ora, as respostas, neste estudo, a 

este respeito são bem diferentes: 
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- Nem metade (45%/27) procura “sempre” hidratar-se (ingerir bebidas) logo após o terminus 

da competição; 

- Dos 59 que responderam que procuravam hidratar-se (ingerir bebidas) logo após o terminus 

da competição, a esmagadora maioria (91,5%/54) ingerem “água”. 

 

 Horta (2006), em relação a esta última questão desaconselha em absoluto a ingestão de 

água pura na fase de recuperação, 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. 

 

 Já em relação à dieta preconizada para ingerir entre o final do jogo e a primeira 

(grande) refeição, a opinião dominante dos autores, como Saldanha (1999), Horta (2006) e 

Aoki (2002), passa por continuar a ingerir uma bebida idêntica àquela consumida logo após o 

final do jogo (solução com HC), ou leite magro, ou água alcalina ou até algum sólido, como a 

fruta, rica em HC, de preferência, com índice glicémico alto. A dieta seguida pelos jogadores 

envolvidos neste estudo poucas semelhanças têm com estas opiniões, uma vez que ingerem 

refrigerantes, água e, inclusive, consomem a carne, rica em proteína e gordura, absolutamente, 

desaconselhada para este momento: 

- Somente 40%/24 responderam que ingerem “sempre” algum alimento líquido e/ou sólido, 

entre o final da competição e a primeira refeição após o jogo; 

- Dos 55 que responderam que ingerem algum alimento líquido e/ou sólido, entre o final da 

competição e a primeira refeição após o jogo, a quase totalidade consomem simultaneamente 

líquidos e sólidos. Em relação aos líquidos, uma larga maioria bebe “refrigerantes” 

(49,1%/27) e “água” (29,1%/16). Já em relação aos sólidos, a “sandes de carne” é o mais 

consumido (80%/44) seguido pela “fruta” (7,3%/4). 

 

 No que se reporta ao tempo que demora, geralmente, até ingerir a primeira refeição 

após o final do jogo, parece ter pouca relevância desde o jogador tenha adoptado a dieta pós-

competitiva anteriormente descrita e esse período de tempo não exceda, sensivelmente as 3/4 

horas. Até porque, e segundo Coyle (1993), referido por Aoki (2002), é recomendável que, e 

de modo a maximizar a reposição de glicogénio muscular, seja mantido o consumo de HC até 

à sexta hora após o terminus do jogo. Deste ponto de vista as respostas destes jovens 

jogadores de futebol estão em conformidade: 
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- A maior parte (66,7%/40) demora “menos de 2 horas”, geralmente, até ingerir a primeira 

refeição após o final do jogo, 30%/18 “entre 2 e 4 horas” e 3,3%/2 “entre 4 e 6”. 

 
 Finalmente, e no que se reporta às características ideais para a refeição pós- 

competitiva, existe grande unanimidade entre os diferentes autores. A refeição deve ser 

hipocalórica, hipoproteica, hipolípidica e hiperglídica. O “menu” mais escolhido pelos jovens 

jogadores deste estudo não se adequa a todas estas características, revelando, os mesmos, 

mais uma vez, um algum desconhecimento sobre dietas, no caso particular, em dieta pós-

competitiva: 

- A esmagadora maioria (83,3%/50) optou pelo menu 3 “Sopa: legumes; Prato principal: um 

bife grande grelhado com bastante massa e com salada; Sobremesa: uma banana; Bebida: 

água mineral alcalina”, para alimentar-se após a competição. Somente 11,7%/17 escolheram o 

menu 2 que seria o mais aconselhado! 
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5.4.2 Análise comparativa dos hábitos alimentares dos jogadores de futebol no que concerne 

à dieta de pós-competição (depois da competição), em função da: 

 

5.4.2.1 Idade, habilitação literária e escalão 

 

Quadro 38 – Análise comparativa da dieta de pós-competição em função da idade, da 

habilitação literária e do escalão 
 

Dieta de 
pós-

competiç 

Asymp. Sig. 

V5.1 0,078 
V5.2 0,316 
V5.3 0,232 
V5.4 Água 0,238 B. alc 1,000 Refr 0,367 S. nat 1,000 Bdesp 0,377 Outr 1,000
V5.5 0,945 
V5.6 0,032 
V5.6 0,001 
V5.7 0,008 
V5.8 0,423 

Kruskal Wallis Test / Grouping Variable: idade/habilitação literária/escalão 

 

Analisando o quadro 38, constata-se que não há diferenças significativas entre os 

grupos em comparação definidos para a idade, habilitação literária e escalão relativamente a 

todos os itens, à excepção do 5.6 (p=0,032 - líquidos), 5.6 (0,001 - sólidos) e 5.7 (0,008). 

Assim, podemos concluir que, independentemente da idade, da habilitação literária e do 

escalão, a não ser nos itens 5.6 (líquidos), 5.6 (sólidos) e 5.7, os jogadores têm hábitos 

alimentares idênticos/convergentes quanto à dieta de pós-competição. 

 

Esta conclusão permite afirmar que a hipótese H4 formulada, no início desta 

investigação “Os hábitos alimentares dos jogadores de futebol são convergentes entre si e 

concordantes com os resultados dos estudos existentes nesta temática, no que concerne à dieta 

de pós-competição, independentemente da idade, da habilitação literária e do escalão”, é 

válida, ou seja, aceita-se. Pode-se dizer, assim, que as expectativas criadas foram, largamente, 

ratificadas pelos resultados do estudo. 
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Apesar disso, segue-se a análise comparativa entre os grupos definidos para a idade, 

habilitação literária e escalão, em relação aos itens acima referidos, para averiguar, de facto, 

entre quais é que existe divergência (diferença significativa). 

 

Quadro 39A – Análise comparativa do item 5.6 em função da idade, da 

habilitação literária e do escalão 

 

 
Dieta de pós-competição Idade/h. literária/escalão N Mean Rank 

Grupo 1 20 22,42

Grupo 2 20 26,83

Grupo 3 20 35,06

5.6- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão 

anterior, assinale-a indicando o tipo/marca: 

Líquidos 

 Total 60 

 

Quadro 39B – Análise comparativa do item 5.6 em função da idade, da habilitação 

literária e do escalão 

 

Mean Rank Dieta de pós-competição Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

1 

Grupo 

3 

0,334 17,58 20,50     

0,105   15,83 21,17   

5.6- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou

5, na questão anterior, assinale-a 

indicando o tipo/marca:

Líquidos 
0,010     14,84 23,39 

Mann-Whitney U test / Grouping Variable: Idade/habilitação literária/escalão 
 

Verifica-se, pela análise do quadro 39A, que os jogadores com a idade, habilitação 

literária e escalão do grupo 3 são aqueles que entre o final da competição e a primeira refeição 

após o jogo ingerem algum alimento líquido, com maior frequência (Mean Rank mais elevado), 

seguidos, respectivamente, pelos grupos 2 e 1. Este resultado dever-se-á, com certeza, à maior 

consciência que os jogadores mais velhos têm da importância da hidratação logo após um jogo. 

 

No entanto e como se pode averiguar no quadro 39B, estas diferenças só são 

significativas entre os grupos 1 e 3 (p=0,010). 
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Quadro 40A – Análise comparativa do item 5.6 em função da idade, da 

habilitação literária e do escalão 

 

 
Dieta de pós-competição Idade/h. literária/escalão N Mean Rank 

Grupo 1 20 22,50

Grupo 2 20 25,83

Grupo 3 20 35,97

5.6- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão 

anterior, assinale-a indicando o tipo/marca: 

Sólidos 

 Total 60 

 

 

Quadro 40B – Análise comparativa do item 5.6 em função da idade, da habilitação 

literária e do escalão 

 

 

Mean Rank Dieta de pós-competição Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

1 

Grupo 

3 

0,141 18,00 20,06     

0,024   15,28 21,72   

5.6- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou

5, na questão anterior, assinale-a 

indicando o tipo/marca: Sólidos 
0,001     14,50 23,75 

Mann-Whitney U test / Grouping Variable: Idade/habilitação literária/escalão 
 

 

Verifica-se, pela análise do quadro 40A, que os jogadores com a idade, habilitação 

literária e escalão do grupo 3 são aqueles que entre o final da competição e a primeira refeição 

após o jogo ingerem algum alimento sólido, com maior frequência (Mean Rank mais elevado), 

seguidos, respectivamente, pelos grupos 2 e 1. Este resultado dever-se-á, com certeza, à maior 

consciência que os jogadores mais velhos têm da importância da nutrição pós-competitiva. 

 

No entanto e como se pode averiguar no quadro 40B, estas diferenças só são 

significativas entre os grupos 2 e 3 (p=0,024) e 1 e 3 (p=0,001) 
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Quadro 41A – Análise comparativa do item 5.7 em função da idade, da habilitação 

literária e do escalão 

 

 
Dieta de pós-competição Idade/h. literária/escalão N Mean Rank 

Grupo 1 20 23,40

Grupo 2 20 30,65

Grupo 3 20 37,45

5.7- Quanto tempo demora, geralmente, até 

ingerir a primeira refeição após o final do jogo? 

 

Total 60 

 

 

Quadro 41B – Análise comparativa do item 5.7 em função da idade, da habilitação 

literária e do escalão 

 

 

Mean Rank Dieta de pós-competição Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

Grupo 

1 

Grupo 

2 

Grupo 

2 

Grupo 

3 

Grupo 

1 

Grupo 

3 

0,062 18,00 23,00     

0,147   18,15 22,85   

5.7- Quanto tempo demora, 

geralmente, até ingerir a primeira 

refeição após o final do jogo? 

 
0,002     15,90 25,10 

Mann-Whitney U test / Grouping Variable: Idade/habilitação literária/escalão 
 

 

Verifica-se, pela análise do quadro 41A, que os jogadores com a idade, habilitação 

literária e escalão idade, habilitação literária e escalão do grupo 3 são aqueles que, geralmente, 

demoram mais tempo até ingerir a primeira refeição após o final do jogo, com maior frequência 

(Mean Rank mais elevado), seguidos, respectivamente, pelos grupos 2 e 1. Este resultado 

dever-se-á, com certeza, ao facto de serem os jogadores mais velhos que ingerem mais 

alimentos (liquídos e sólidos) entre o final do jogo e a primeira refeição. 

 

No entanto e como se pode averiguar no quadro 41B, estas diferenças só são 

significativas entre os grupos 1 e 3 (p=0,002). 
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CAPÍTULO VI 

RESUMO, CONCLUSÕES GERAIS E RECOMENDAÇÕES 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 Neste capítulo, dividido em três partes, na primeira far-se-á um resumo da 

investigação que foi levada a cabo, na segunda enumerar-se-á as principais conclusões e na 

terceira far-se-á referência a algumas sugestões decorrentes deste estudo. 

 

 

6.1. RESUMO 

 

 

A finalidade deste estudo foi caracterizar qualitativamente os hábitos alimentares dos 

jogadores de futebol federados do Caldas Sport Clube, do género masculino, dos escalões de 

iniciados, juvenis e juniores, através dos seguintes objectivos específicos: 

 

- Caracterizar a dieta de treino (ao longo da semana); 

 - Caracterizar a dieta de pré-competição (antes da competição); 

 - Caracterizar a dieta de competição (durante a competição); 

- Caracterizar a dieta de pós-competição (depois da competição). 

 

Decorrente das características do estudo e dos objectivos propostos, foi utilizado um 

questionário para recolha dos dados, já, anteriormente, usado neste campo de investigação. O 

mesmo foi aplicado a 62 jogadores de futebol federados, do género masculino, dos escalões 

de iniciados, juvenis e juniores do Caldas Sport Clube, o qual faz parte integrante da 

Associação de Futebol do Distrito de Leiria. 

 

Os dados recolhidos foram lançados e tratados em suporte informático, tendo sido 

utilizado para o efeito o programa de estatística SPSS versão 17.0 for Windows. 
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Para o tratamento dos dados foram utilizadas técnicas estatísticas descritivas – Tabelas 

de Frequências com valores de frequência e de percentagens parciais e totais e técnicas de 

inferência estatística não paramétrica – Testes de Kruskal-Wallis e de Mann-Whitney. 

 

 Foi feita a apresentação e discussão dos resultados procurando, sempre que possível, 

identificar o significado dos mesmos, compará-los com outros similares e adiantar uma razão 

para os dados obtidos. 

 

Para efeitos de interpretação e análise de resultados o nível de significância estatística 

considerado foi de 0.05, por ser o mais utilizado neste tipo de estudos. 

 

 

6.2. CONCLUSÕES GERAIS 

 

 

A partir da análise e discussão dos resultados obtidos nesta investigação passa-se a 

apresentar as principais conclusões. 

 

 

Dieta de treino 

 

 

Em suma, os cuidados nutricionais da dieta de treino revelados pelos jovens 

jogadores de futebol denotam duas facetas diferentes: 

 

A primeira, respeitante à dieta de treino no dia-a-dia, revela hábitos alimentares, sob o 

ponto de vista dietético, positivos e negativos, saldando-se, no entanto, por uma prática 

alimentar que não se identifica, completamente, com aquela que é levada a cabo pela 

generalidade dos jovens portugueses atletas e não atletas. Ou seja, não se encaixa totalmente 

no padrão nutricional característico dos jovens atletas/jovens futebolistas e muito menos se 

reconhece na alimentação, designada “Fast food”, praticada pela maioria dos jovens não 

atletas.  
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Principais hábitos alimentares negativos: 

 

- Só uma minoria costuma comer sopa “todos os dias” ao “Almoço” e ao “Jantar”; 

- Só cerca de metade costuma comer “todos os dias” arroz, batatas ou massas alimentícias às 

principais refeições; 

- Mais de 3/4 habitualmente come “mais carne”. Somente 1 jogador ingere, habitualmente 

“mais peixe”; 

- O tipo de carne, geralmente, ingerido apresenta a seguinte ordem decrescente: “porco”, 

“vaca”, “frango” e “peru”; 

- Nem metade costuma comer leguminosas (grão, feijão, favas, ervilhas, lentilhas, soja, etc.) 

“2/3x por semana”; 

- Somente cerca de 1/3 costuma comer “todos os dias” saladas e legumes a acompanhar as 

principais refeições; 

- Ninguém ingere “todos os dias” frutos secos (nozes, pinhões, amêndoas, avelãs, amendoins, 

etc.); 

- Praticamente 1/4 costumam comer “todos os dias” produtos de charcutaria (chouriço, 

fiambre, salsichas, presunto, etc.); 

- A esmagadora maioria costuma ingerir “sempre” bebidas às refeições e quase metade ingere 

“refrigerantes”;  

- Só 1/6 costuma ingerir “sempre” bebidas fora das refeições; 

- Quase metade ingere “refrigerantes” fora das refeições. 

 

Principais hábitos alimentares positivos: 

 

- A maior parte escolhe, geralmente, os alimentos que come por, simultaneamente, “serem 

agradáveis ao seu paladar” e “conhecerem o seu valor alimentar/nutritivo”; 

- A esmagadora maioria costuma fazer as cinco refeições diárias (“pequeno-almoço”, “meio 

da manhã, “almoço”, “meio da tarde” e “jantar”; 

- A esmagadora maioria considera o “pequeno-almoço” a refeição mais importante; 

- A maioria costuma ingerir “todos os dias” leite e seus derivados (iogurtes, queijos, etc.); 

- A maioria costuma ingerir “todos os dias” alimentos integrais (pão, arroz, massas, etc.); 

- A maioria costuma ingerir “todos os dias” alimentos ricos em fibra (cereais, flocos de 

cereais, verduras, etc.); 
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- A maior parte costuma comer à sobremesa “mais x fruta que doce”; 

- A esmagadora maioria dos alimentos confeccionados, geralmente, são consumidos sob a 

forma de “grelhados” ou “cozidos”; 

- A maioria “nunca” consome bebidas brancas (bagaços, aguardentes, whisky, etc.); 

- Só uma sexta parte costuma comer “todos os dias” chocolates, rebuçados, bolos, gelados, 

etc. fora das refeições. 

 

 

A segunda, referente à dieta de treino propriamente dito (antes, durante e depois) 

patenteia um conjunto de hábitos alimentares completamente incorrectos, dos quais se 

destacam:  

 

- Só uma minoria costuma respeitar “sempre” o intervalo entre a última refeição e o treino; 

- Somente metade procura hidratar-se “sempre” no decorrer do treino;  

- Praticamente todos só ingerem “água” durante o treino;  

- A maioria “nunca” faz uma alimentação diferente da habitual após o treino e os poucos que 

o fazem, fazem-no com alguns erros; 

- Cerca de metade recorre a suplementos nutricionais perfeitamente recomendáveis (único 

aspecto correcto). 

 

 

Dieta de pré-competição 

 

 

Em suma, os cuidados nutricionais da dieta de pré-competição revelados pelos 

jovens jogadores de futebol denotam, na esmagadora maioria dos casos, uma prática 

incorrecta, dos quais se destacam:  

 

 

- A maioria não faz plano alimentar e os poucos que o fazem, fazem-no de forma irregular e 

com alguns erros; 

- Só uma minoria procura hidratar-se “sempre” no dia e horas que antecedem a competição e 

aqueles que o fazem, na sua larga maioria bebe “água”; 
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- Cerca de 1/3 aguarda somente “2 horas” entre a última refeição e o início da competição;  

- Praticamente metade optou pela refeição pré-competitiva errada; 

- Só cerca de uma sexta parte ingere “sempre” alimentos (líquidos e/ou sólidos) entre a última 

refeição e o início do aquecimento e mais de metade ingere só “água” durante este período; 

- Cerca de metade ingere “sempre” e “frequentemente” alguns alimentos (líquidos e/ou 

sólidos) nos últimos 30/40 minutos (aquecimento) e a esmagadora maioria bebe somente 

“água” nesta fase. 

 

 

Dieta de competição 

 

 

Em suma, os cuidados nutricionais da dieta de competição revelados pelos jovens 

jogadores de futebol denotam, na esmagadora maioria dos casos, uma prática francamente 

incorrecta, dos quais se destacam: 

 

 

- Muito poucos são aqueles que fazem sempre abastecimento de líquidos nos tempos mortos; 

a esmagadora maioria ingere “água”; 

- Só cerca de metade faz “sempre” abastecimento de líquidos e/ou sólidos no intervalo e a 

esmagadora maioria bebe “água”; 

- A maioria só se abastece, ao longo do jogo, “quando tem sede”; 

- Só, sensivelmente, 1/3 de inicia os seus abastecimentos no “princípio da competição”. 

 

 

Dieta de pós-competicão 

 

Em suma, os cuidados nutricionais da dieta de pós-competição revelados pelos 

jovens jogadores de futebol denotam na esmagadora maioria dos casos, uma prática 

francamente incorrecta, dos quais se destacam:  

 

- A esmagadora maioria “nunca” faz plano alimentar; 

- Não chega a metade aqueles que se hidratam “sempre” após o jogo; 
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- A quase totalidade ingere somente “água”; 

- Não chega a metade aqueles que ingerem “sempre” alimentos (líquidos e/ou sólidos) entre o 

final da competição e a primeira refeição e os que o fazem consomem só “água”, 

“refrigerantes” e “sandes de carne”; 

- A esmagadora maioria desconhece as características de uma refeição pós-competitiva 

correcta; 

- A maioria demora “menos de 2 horas” a ingerir a primeira refeição após o jogo (único 

aspecto correcto). 

 

 

 BALANÇO FINAL: as principais conclusões retiradas deste estudo acabadas de 

serem enunciadas vêm, esmagadoramente, ao encontro das expectativas criadas, no início do 

mesmo, através da formulação das hipóteses (H1, H2, H3 e H4). 

 

 

 Precisando melhor: 

 

 

 No que diz respeito à hipótese 1 (relativamente à dieta de treino...) as expectativas 

criadas não foram exactamente confirmadas pelos resultados da investigação. Isto porque, 

apesar de ter havido uma grande convergência de respostas em relação aos hábitos 

alimentares dos jogadores de futebol, quanto a dieta de treino, independentemente da idade, 

da habilitação literária e do escalão, os resultados, nomeadamente, em relação à primeira parte 

(dieta de treino, no dia-a-dia), não eram esperados, revelando-se, os hábitos alimentares, 

nalguns aspectos, bem mais adequados e correctos do que era expectável entrando, assim, em 

parte, em discordância, não só com a observação directa da realidade como também, com a 

própria revisão literária. Já no que se reporta à segunda parte (dieta de treino – antes, durante 

e depois) os resultados vieram confirmar inteiramente quer a realidade observável, quer todos 

dados dos estudos existentes sobre esta matéria, ou seja, práticas nutricionais francamente 

incorrectas. 

 

No que concerne à hipótese 2, 3 e 4 (relativamente à dieta de pré-competição, 

competição e pós-competição) as expectativas criadas foram completamente ratificadas pelos 
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resultados deste estudo, dado que, não só houve uma grande convergência de respostas, como 

também as mesmas, foram ao encontro da observação directa da realidade e da própria revisão 

bibliográfica. Ou seja, aos hábitos alimentares dos jogadores de futebol, quanto a dieta de pré-

competição, de competição e de pós-competição, independentemente da idade, da habilitação 

literária e do escalão, para além de serem bastante convergentes revelaram um conjunto de 

práticas completamente concordantes com a observação directa da realidade e com os 

resultados dos estudos existentes nesta temática, ou seja, hábitos alimentares profundamente 

incorrectos. 

 

 

Assim, e resumidamente, os jovens jogadores de futebol do Caldas Sport Clube 

revelaram neste estudo o seguinte: 

 

- Uma alimentação no seu dia-a-dia com práticas alimentares correctas e incorrectas. 

No entanto, genericamente, pode-se considerar que os seus hábitos alimentares diários 

apresentam um padrão nutricional um pouco afastado quer da alimentação habitualmente 

praticada pelos jovens atletas/jovens futebolistas, quer da alimentação típica dos jovens 

portugueses, designada por “fast food”. 

 

- As dietas de treino (propriamente dito), de pré-competição, de competição e de pós-

competição apresentam-se completamente desajustadas e cheias de incorrecções. 

 

 

6.3. RECOMENDAÇÕES 

 

 

 Antes de dar por finalizado este trabalho de investigação, importa deixar aqui algumas 

sugestões que são decorrentes não só de algumas dúvidas e inquietações que foram surgindo 

ao longo do mesmo, como também dos próprios resultados do estudo, a três níveis: 
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Sugestões para outras investigações nesta área 

 

 - Aumentar o número de jovens jogadores de futebol da amostra, alargando a 

investigação a outros Clubes da zona Oeste e, se possível, ao distrito de Leiria, ou até, e num 

estudo mais vasto, ao país inteiro, aplicando o questionário a um clube de cada distrito para 

dar uma dimensão e visão nacional do problema; 

 - Realizar este estudo noutras modalidades desportivas; 

 - Avaliar quantitativamente todas as dietas e nomeadamente a dieta de treino; 

 - Investigar outros protagonistas que fazem parte integrante de um clube de futebol, 

particularmente os treinadores, os massagistas, os directores e os pais, de forma a se poder 

cruzar resultados e averiguar da sua coerência e veracidade. 

 

Sugestões para o Sport Clube das Caldas 

 

- Educar nutricionalmente os jovens jogadores com base nos erros alimentares observados 

neste ou noutros inquéritos a aplicar e, a partir daí, aproveitar para explicar as principais 

caracterísiticas da dieta de treino; da dieta de pré-competição; da dieta de competição; e da 

dieta pós-competição – e o porquê. Os momentos ideais para levar a cabo estas acções de 

educação nutricional são o início de cada época e os estágios realizados ao longo do ano; 

 

- Chamar os Pais a participar activamente na educação nutricional dos seus filhos, 

sensibilizando-os para a necessidade do cumprimento de um conjunto de regras e princípios 

nutricionais, de modo que, no seu dia-a-dia, possam desempenhar o seu papel de educadores 

(nutricionais) com competência, contribuindo, assim, para que os seus educandos possam 

beneficiar de: 

 

- Um ganho de hábitos alimentares equilibrados e saudáveis; 

- Um ganho de hábitos alimentares adequados à prática desportiva competitiva; 

- Uma melhoria da sua performance; 

- Um aumento da sua saúde e do seu bem-estar. 

 

- Sensibilizar e informar, sobretudo, os agentes desportivos que acompanham mais de perto os 

jovens jogadores, nomeadamente, os directores, os treinadores, os preparadores físicos, os 
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fisioterapeutas, os enfermeiros, os massagistas, etc. sobre as características da nutrição 

desportiva, a sua importância na melhoria do rendimento desportivo e na prevenção de 

determinadas situações como a desidratação, o sobreaquecimento, a fadiga precoce, as 

anemias, as perturbações de comportamento alimentar, etc.; 

 

- Pesar os jogadores antes e depois dos treinos/jogos, durante um período razoavelmente 

alargado de tempo, de modo que o mesmo abranga diferentes tipos de climas/temperaturas, 

com o objectivo de traçar um perfil de perda de peso, para cada um deles e, assim, definir as 

suas verdadeiras necessidades hídricas; 

 

- Conduzir toda a alimentação dos jogadores desde a última refeição antes do jogo/competição 

até ao lanche após o jogo, da seguinte maneira: 

 

- Tipificar concretamente a última refeição (características do menu) antes do 

jogo/competição a consumir pelos jogadores; 

- Disponibilizar aos jogadores a alimentação pré-competitiva, competitiva e pós-

competitiva, antecipadamente preparada e adequada a cada um dos períodos do jogo. 

 

Outras sugestões 

 

- Implementar a formação de formadores, nesta área da nutrição desportiva, por ser 

absolutamente crucial para alterar qualitativamente as práticas alimentares dos jovens 

praticantes, através da introdução desta temática, sobretudo, a dois níveis: 

 

- Nos conteúdos programáticos de todos os cursos superiores onde são formados os 

médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os professores de Educação Física, os 

treinadores de futebol, etc.; 

- Nos conteúdos programáticos das acções de formação, dos seminários, dos 

congressos, etc. que sejam direccionados para todos os profissionais, referidos 

anteriormente, e que trabalhem junto dos jovens futebolistas. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 01 

Questionário aplicado aos jogadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA IBEROAMERICANA  
MESTRADO INTERNACIONAL EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Destinado a ser preenchido pelos jogadores de futebol, do género masculino, dos 

escalões iniciados, juvenis e juniores do Caldas Sport Clube 
 

 

 

 

 

Outubro de 2010 
 

 

Questionário Nutricional 

 



ESCLARECIMENTOS 
 

 

 

A finalidade deste questionário é caracterizar qualitativamente os hábitos 

alimentares jogadores de futebol, do género masculino, dos escalões iniciados, juvenis 

e juniores do Caldas Sport Clube, através dos seguintes objectivos específicos: 

 

- Caracterizar a dieta de treino (ao longo da semana); 

 - Caracterizar a dieta de pré-competição (antes da competição); 

 - Caracterizar a dieta de competição (durante a competição); 

- Caracterizar a dieta de pós-competição (depois da competição). 

 
 

 

 

 

Todos os dados (respostas) recolhidos são anónimos, sendo escrupulosamente 

garantida a confidencialidade. Eles servirão unicamente para a elaboração da 

dissertação do Mestrado Internacional em Nutrição e Dietética. 
 

 

 

 

 

Agradecemos, antecipadamente, a sua colaboração e sinceridade nas respostas a 

este questionário, condição indispensável para garantir o rigor e a qualidade do 

presente estudo. 
 



1.- Dados sobre o jogador/clube/equipa 
 

1.1- Idade: _____ 

1.2- Género: Masc.: _____ Fem.: _____ 

1.3- Habilitações literárias: ____________________________ 

1.4- Clube: _________________________________________ 

1.5- Modalidade desportiva: __________________ 

1.6- Escalão: ____________ 

1.7- Nº de treinos por semana: _____ 

1.8- Nº de horas por treino: _____ 

1.9- Nº de competições por semana: _____ 

1.10- Dia(s) de competição: ____________________________ 

1.11- Duração do jogo/competição: ___________ minutos 

 

 

2.- Dieta de treino (ao longo da semana) 
 

2.1- Preocupa-se com a sua alimentação no dia-a-dia? 

1-Nada 2-Pouco 3-Mais ou menos 4-Muito 5-Muitíssimo 
 

2.2- Acha que a sua alimentação pode influenciar o seu rendimento desportivo? 

1-Nada 2-Pouco 3-Mais ou menos 4-Muito 5-Muitíssimo 
 

2.3- Geralmente escolhe os alimentos que come por: 

1-Serem agradáveis ao seu 
paladar 

2-Conhecer o seu valor 
alimentar/nutritivo 

3-Ambas as razões descritas 
anteriormente 

 

2.4- Costuma pesar-se? 

1-Nunca 2-1x por mês 3-1x por semana 4-2/3x por semana 5-Todos os dias 
 

2.5- Que refeições costuma fazer diariamente? Assinale-as, indicando a respectiva hora. 

1-Peq.-Almoço 2-Meio da manhã 3-Almoço 4-Meio da tarde 5-Jantar 6-Ceia 
      

 

2.6- De todas as refeições referidas anteriormente qual ou quais considera mais importantes?  

1-Peq.-Almoço 2-Meio da manhã 3-Almoço 4-Meio da tarde 5-Jantar 6-Ceia 



2.7- Costuma comer sopa ao Almoço e ao Jantar? 

1-Nunca 2-1x por mês 3-1x por semana 4-2/3x por semana 5-Todos os dias 
 

2.8- Costuma comer arroz, batatas ou massas alimentícias às principais refeições? 

1-Nunca 2-1x por mês 3-1x por semana 4-2/3x por semana 5-Todos os dias 
 

2.9- Costuma comer proteína animal (carne, peixe, leite ou ovos) às principais refeições? 

1-Nunca 2-1x por mês 3-1x por semana 4-2/3x por semana 5-Todos os dias 
 

2.10- Costuma ingerir leite e seus derivados (iogurtes, queijos, etc.)? 

1-Nunca 2-1x por mês 3-1x por semana 4-2/3x por semana 5-Todos os dias 
 

2.11- Habitualmente come mais carne ou peixe? 

1-Mais carne 2-Tantas vezes carne como peixe 3-Mais peixe 
 

2.12- Que tipo de carne ou carnes geralmente ingere? Indique no máximo 3. 

1-Vaca 2-Pato 3-Frango 4-Cabrito 5-Borrego 6-Porco 7-Peru 8-Coelho 
 

2.13- Costuma comer leguminosas (grão, feijão, favas, ervilhas, lentilhas, soja, etc.)? 

1-Nunca 2-1x por mês 3-1x por semana 4-2/3x por semana 5-Todos os dias 
 

2.14- Costuma ingerir alimentos integrais (pão, arroz, massas, etc.)? 

1-Nunca 2-1x por mês 3-1x por semana 4-2/3x por semana 5-Todos os dias 
 

2.15- Costuma ingerir alimentos ricos em fibra (cereais, flocos de cereais, verduras, etc.)? 

1-Nunca 2-1x por mês 3-1x por semana 4-2/3x por semana 5-Todos os dias 
 

2.16- Costuma comer saladas e legumes a acompanhar as principais refeições? 

1-Nunca 2-1x por mês 3-1x por semana 4-2/3x por semana 5-Todos os dias 
 

2.17- O que costuma comer à sobremesa? 

1-Sempre fruta 2-Sempre doce 3-Mais vezes doce que fruta 4-Mais vezes fruta que doce
 

2.18- Costuma comer frutos secos (nozes, pinhões, amêndoas, avelãs, amendoins, etc.)? 

1-Nunca 2-1x por mês 3-1x por semana 4-2/3x por semana 5-Todos os dias 
 

2.19- Costuma comer produtos de charcutaria (chouriço, fiambre, salsichas, presunto, etc.)?  

1-Nunca 2-1x por mês 3-1x por semana 4-2/3x por semana 5-Todos os dias 



2.20- Como consome, geralmente, os alimentos confeccionados? 

1-Cozidos 2-Grelhados 3-Fritos 4-Guisados 
 

2.21- Costuma ingerir bebidas às refeições?  

1-Nunca 2-Raramente 3-Às vezes 4-Frequentemente 5-Sempre 
 

2.22- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, assinale-a indicando o tipo/marca. 

1-Água 2-Beb. alcoólicas 3-Refrigerantes 4-Sumos naturais 5-Beb. desportivas 6-Outras 
      

 

2.23- Costuma tomar bebidas fora das refeições?  

1-Nunca 2-Raramente 3-Às vezes 4-Frequentemente 5-Sempre 
 

2.24- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, assinale-a indicando o tipo/marca. 

1-Água 2-Beb. alcoólicas 3-Refrigerantes 4-Sumos naturais 5-Beb. desportivas 6-Outras 
      

 

2.25- Consome bebidas brancas (bagaços, aguardentes, whisky, etc.)? 

1-Nunca 2-1x por mês 3-1x por semana 4-2/3x por semana 5-Todos os dias 
 

2.26- Costuma comer chocolates, rebuçados, bolos, gelados, etc. fora das refeições? 

1-Nunca 2-1x por mês 3-1x por semana 4-2/3x por semana 5-Todos os dias 
 

2.27- Costuma respeitar o intervalo entre a última refeição e a hora do treino? 

1-Nunca 2-Raramente 3-Às vezes 4-Frequentemente 5-Sempre 
 

2.28- Procura hidratar-se (ingerir bebidas) no decorrer do treino? 

1-Nunca 2-Raramente 3-Às vezes 4-Frequentemente 5-Sempre 
 

2.29- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, assinale-a indicando o tipo/marca. 

1-Água 3-Refrigerantes 4-Sumos naturais 5-Beb. desportivas 6-Outras 
     

 

2.30- Após o(s) treino(s), faz uma alimentação diferente do habitual? 

1-Nunca 2-Raramente 3-Às vezes 4-Frequentemente 5-Sempre 
 

2.31- Se respondeu ao item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, descreva essa alimentação. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 



2.32- Toma suplementos nutricionais (bebidas e barras energéticas, aminoácidos, proteínas, vitaminas, 

minerais, antioxidantes, creatina, etc.)? 

1-Nunca 2-1x por mês 3-1x por semana 4-2/3x por semana 5-Todos os dias 
 

2.33- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, indique o(s) suplemento(s) que toma. 

__________________________________________________________________________________ 

 

2.34- Acha que os suplementos nutricionais podem aumentar o seu rendimento desportivo? 

1-Nada 2-Pouco 3-Mais ou menos 4-Muito 5-Muitíssimo 
 

 

3.- Dieta de pré-competição (antevéspera, véspera e dia da competição) 
 

3.1- Costuma fazer um plano alimentar diferente do habitual para a antevéspera, véspera e para o dia 

da competição? 

1-Nunca 2-Raramente 3-Às vezes 4-Frequentemente 5-Sempre 
 

3.2- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, defina esse plano em breves palavras. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3.3- Procura hidratar-se bem (ingerir bebidas) no dia e horas que antecedem a competição? 

1-Nunca 2-Raramente 3-Às vezes 4-Frequentemente 5-Sempre 
 

3.4- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, assinale-a indicando o tipo/marca. 

1-Água 2-Beb. alcoólicas 3-Refrigerantes 4-Sumos naturais 5-Beb. desportivas 6-Outras 
      

 

3.5- Habitualmente quanto tempo aguarda entre a última refeição e o início da competição? 

1-1 hora 2-2 horas 3-3 horas 4-4 horas 5-5 horas 
 

3.6- Que refeição escolheria para ingerir antes da competição? 

 
 

1 
 

Sopa: legumes 
Prato principal: um bife 
grande grelhado com pouco 
arroz e com salada  
Sobremesa: uma maça 
Bebida: água 

 
 

2 
 

Sopa: legumes 
Prato principal: um bife 
pequeno grelhado com 
bastante arroz e com salada  
Sobremesa: uma maça  
Bebida: água 

 
 
3

Sopa: legumes 
Prato principal: um bife 
grande grelhado com 
bastante arroz e com salada  
Sobremesa: uma maça  
Bebida: água 

 



3.7- Ingere alguns alimentos (líquidos e/ou sólidos) entre a última refeição e o início do aquecimento 

(cerca de 30/40 minutos antes do jogo)? 

1-Nunca 2-Raramente 3-Às vezes 4-Frequentemente 5-Sempre 
 

3.8- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, assinale-o(s) indicando o tipo/marca. 

1-Líquidos 2-Sólidos 
  

 

3.9- Ingere alguns alimentos (líquidos e/ou sólidos) nos últimos 30 minutos antes do jogo?  

1-Nunca 2-Raramente 3-Às vezes 4-Frequentemente 5-Sempre 
 

3.10- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, assinale-o(s) indicando o tipo/marca. 

1-Líquidos 2-Sólidos 
  

 

 

4.- Dieta de competição (durante a competição) 
 

4.1- Durante a competição, nos seus tempos mortos, faz abastecimento de líquidos?  

1-Nunca 2-Raramente 3-Às vezes 4-Frequentemente 5-Sempre 
 

4.2- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, assinale-o indicando o tipo/marca. 

1-Água 3-Refrigerantes 4-Sumos naturais 5-Beb. desportivas 6-Outras 
     

 

4.3- Durante a competição, no intervalo, faz abastecimento de alimentos (líquidos e/ou sólidos)? 

1-Nunca 2-Raramente 3-Às vezes 4-Frequentemente 5-Sempre 
 

4.4- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, assinale-o(s) indicando o tipo/marca. 

1-Líquidos 2-Sólidos 
  

 

4.5- Em que situação procura abastecer-se ao longo da competição/jogo?  

1-Só quando sente sede  2-Regularmente ao longo do jogo 
 

4.6- Em que fase da competição/jogo inicia os seus abastecimentos? 

1-Princípio da competição 2-Meio da competição 3-Fim da competição 
 



  

5.- Dieta de pós-competição (depois da competição) 
 

5.1- Costuma fazer um plano alimentar diferente do habitual para a restante parte do dia da 

competição e para o dia seguinte? 

1-Nunca 2-Raramente 3-Às vezes 4-Frequentemente 5-Sempre 
 

5.2- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, defina esse plano em breves palavras. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

5.3- Procura hidratar-se (ingerir bebidas) logo após o terminus da competição? 

1-Nunca 2-Raramente 3-Às vezes 4-Frequentemente 5-Sempre 
 

5.4- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, assinale-a indicando o tipo/marca. 

1-Água 2-Beb. alcoólicas 3-Refrigerantes 4-Sumos naturais 5-Beb. desportivas 6-Outras 
      

 

5.5- Entre o final da competição e a primeira refeição após o jogo ingere algum alimento líquido e/ou 

sólido?  

1-Nunca 2-Raramente 3-Às vezes 4-Frequentemente 5-Sempre 
 

5.6- Se respondeu, item 2, 3, 4 ou 5, na questão anterior, assinale-o(s) indicando o tipo/marca. 

1-Líquidos 2-Sólidos 
  

 

5.7- Quanto tempo demora, geralmente, até ingerir a primeira refeição após o final do jogo? 

1- Até 2 horas 2- Entre 2 e 4 horas 3- Entre 4 e 6 horas 4- Mais de 6 horas 
 

5.8- Por que refeição optaria para alimentar-se após a competição? 

 
 

1 
 

Sopa: legumes 
Prato principal: um bife 
grande grelhado com pouca 
massa e com salada  
Sobremesa: uma banana 
Bebida: água mineral alcalina 

 
 

2 
 

Sopa: legumes 
Prato principal: um bife 
pequeno grelhado com 
bastante massa e com salada  
Sobremesa: uma banana 
Bebida: água mineral alcalina

 
 
3

Sopa: legumes 
Prato principal: um bife 
grande grelhado com bastante 
massa e com salada  
Sobremesa: uma banana 
Bebida: água mineral alcalina

 
FIM 

 
 

Imensamente gratos pela sua colaboração! 
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ANEXO 02 

Output SPSS – Statistics: Testes de Normalidade – Kolmogorov-Smirnov 

 
Nota: são somente anexados os principais quadros extraídos dos Outputs do Teste de Normalidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXAMINE VARIABLES=P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5.1 P2.5.2 P2.5.3 P2.5.4 P2.5.5 P
2.5.6 P2.6.1 P2.6.2 P2.6.3 P2.6.4 P2.6.5 P2.6.6 P2.7 P2.8 
   P2.9 P2.10 P2.11 P2.12.1 P2.12.2 P2.12.3 P2.12.4 P2.12.5 P2.12.6 P2.12.
7 P2.12.8 P2.13 P2.14 P2.15 P2.16 P2.17 P2.18 P2.19
P2.20 P2.21 P2.22.1 P2.22.2 P2.22.3 P2.22.4 P2.22.5 P2.22.6 P2.23 P2.24.1 
P2.24.2 P2.24.3 P2.24.4 P2.24.5 P2.24.6 P2.25 P2.26 P2.27 
   P2.28 P2.29.1 P2.29.2 P2.29.3 P2.29.4 P2.29.5 P2.30 P2.32 P2.34
  /PLOT NPPLOT
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.

Explore

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnov a

2.1 Preocupa-se com a 
sua alimentação no dia-
a-dia?
2.2 Acha que a sua 
alimentação pode 
influenciar o seu 
rendimento desportivo?
2.3 Geralmente escolhe 
os alimentos que come 
por:
2.4 Costuma pesar-se?
2.5.1 Pequeno-Almoço
2.5.2 Meio da Manhã
2.5.4 Meio da Tarde
2.5.6 Ceia
2.6.1 Pequeno-Almoço
2.6.2 Meio da Manhã
2.6.3 Almoço
2.6.4 Meio da Tarde ,00060,175,00060,540

,00060,508,00060,482
,00060,271,00060,538
,00060,471,00060,497
,00060,576,00060,442
,00060,271,00060,538
,00060,539,00060,467
,00060,175,00060,540
,00060,785,00060,354

,00060,645,00060,385

,00060,765,00060,313

,00060,794,00060,270

Tests of Normalityb,c,d,e,f,g,h,i,j,k
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Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnov a

2.6.5 Jantar
2.6.6 Ceia
2.7 Costuma comer sopa 
ao almoço e ao jantar?
2.8 Costuma comer arroz, 
batatas ou massas 
alimentícias às principais 
refeições?
2.9 Costuma proteina 
animal (carne, peixe, leite 
ou ovos) às principais 
refeições
2.10 Costuma ingerir e 
leite e seus derivados 
(iogurtes, queijos, etc.)?
2.11 Habitualmente como 
mais carne ou peixe?
2.11.1 Vaca
2.11.2 Pato
2.11.3 Frango
2.11.4 Cabrito
2.11.5 Borrego
2.11.6 Porco
2.11.7 Perú
2.11.8 Coelho
2.13 Costuma comer 
leguminosas (grão, 
feijão, favas, ervilhas, 
lentilhas, soja, etc.)?
2.14 Costuma ingerir 
alimentos integrais (pão, 
arroz, massas, etc.)?
2.15 Costuma ingerir 
alimentos ricos em fibra 
(cereais, flocos de 
cereais, verduras, etc.)?
2.16 Costuma comer 
saladas e legumes a 
acompanhar as pricipais 
refeições?
2.17 O que costuma 
comer à sobremesa?

,00060,639,00060,365

,00060,830,00060,239

,00060,652,00060,407

,00060,500,00060,451

,00060,871,00060,264
,00060,271,00060,538
,00060,595,00060,425
,00060,374,00060,524
,00060,227,00060,540
,00060,110,00060,535
,00060,552,00060,458
,00060,309,00060,534
,00060,471,00060,497

,00060,532,00060,476

,00060,525,00060,432

,00060,343,00060,530

,00060,719,00060,335

,00060,892,00060,175
,00060,110,00060,535
,00060,635,00060,357

Tests of Normalityb,c,d,e,f,g,h,i,j,k

Page 2



Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnov a

2.18 Costuma comer 
frutos secos (nozes, 
pinhões, amêndoas, 
avelãs, amendoins, etc.)?
2.19 Costuma comer 
produtos de charcutaria 
(chouriço, fiambre, 
salsichas, presunto, 
etc.)?
2.20 Como consome, 
geralmente, os alimentos 
confeccionados?
2.21 Costuma ingerir 
bebidas às refeições?
2.22.1 Água - às 
refeições
2.22.2 Bebidas Alcoólicas 
- às refeições
2.22.3 Refrigerantes - às 
refeições
2.22.4 Sumos Naturais - 
às refeições
2.22.5 Bebidas 
Desportivas - às 
refeições
2.23 Costuma tomar 
bebidas fora das 
refeições?
2.24.1 Água - fora das 
refeições
2.24.3 Refrigerantes - 
fora das refeições
2.25 Consome bebidas 
brancas (bagaços, 
aguardentes, whisky, 
etc.)?
2.26 Costuma comer 
chocolates, rebuçados, 
bolos, gelados, etc. fora 
das refeições?
2.27 Costuma respeitar o 
intervalo entre a última 
refeição e a hora do 
treino?
2.28 Procura hidratar-se 
(ingerir bebidas) no 
decorrer do treino?

,00060,757,00060,313

,00060,894,00060,229

,00060,899,00060,202

,00060,590,00060,443

,00060,636,00060,348

,00060,636,00060,348

,00060,850,00060,289

,00060,110,00060,535

,00060,309,00060,534

,00060,630,00060,374

,00060,110,00060,535

,00060,633,00060,365

,00060,428,00060,494

,00060,820,00060,300

,00060,870,00060,191

,00060,855,00060,265

Tests of Normalityb,c,d,e,f,g,h,i,j,k
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Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnov a

2.29.1 Água - durante o 
treino
2.29.2 Refrigerantes - 
durante o treino
2.30 Após o(s) treino(s), 
faz uma alimentação 
diferente do habitual?
2.32 Toma suplementos 
nutricionais (bebidas e 
barras energéticas, 
aminoácidos, proteínas, 
vitaminas, minerais, 
antioxidantes, creatina, 
etc.)?
2.34 Acha que os 
suplementos nutricionais 
podem aumentar o seu 
rendimento desportivo?

,00060,913,00060,184

,00060,799,00060,277

,00060,709,00060,374

,00060,175,00060,540

,00060,175,00060,540

Tests of Normalityb,c,d,e,f,g,h,i,j,k
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EXAMINE VARIABLES=P3.1 P3.3 P3.5 P3.6 P3.7 P3.9
  /PLOT NPPLOT
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.

Explore

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnov a

3.1 Costuma fazer um 
plano alimentar diferente 
do habitual para a 
antevéspera, véspera e 
para o dia da 
competição?
3.3 Procura hidratar-se 
bem (ingerir bebidas) no 
dia e horas que 
antecedem a 
competição?
3.5 Habitualmente quanto 
tempo aguarda entre a 
última refeição e o ínicio 
da competição?
3.6 Que refeição 
escolheria para ingerir 
antes da competição?
3.7 Ingere alguns 
alimentos (líquidos e/ou 
sólidos) entre a última 
refeição e o início do 
aquecimento (cerca de 
30/40 minutos antes do 
jogo)?
3.9 Ingere alguns 
alimentos (líquidos e/ou 
sólidos) nos últimos 30 
minutos antes do 
jogo/competição?

,00060,836,00060,224

,00060,889,00160,155

,00060,782,00060,275

,00060,762,00060,340

,00060,891,00060,203

,00060,696,00060,380

Tests of Normality

a. Lilliefors Significance Correction

Page 1



EXAMINE VARIABLES=P4.1 P4.3 P4.5 P4.6
  /PLOT NPPLOT
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.

Explore

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnov a

4.1 Durante a 
competição, nos seus 
tempos mortos, faz 
abastecimento de 
líquidos?
4.3 Durante a 
competição, no intervalo, 
faz abastecimento de 
alimentos (Líquidos e/ou 
sólidos)?
4.5 Em que situação 
procura abastecer-se ao 
longo da 
competição/jogo?
4.6 Em que fase da 
competição/jogo inicia os 
seus abastecimentos?

,00060,771,00060,296

,00060,617,00060,400

,00060,748,00060,306

,00060,884,00060,198

Tests of Normality

a. Lilliefors Significance Correction
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EXAMINE VARIABLES=P5.1 P5.3 P5.5 P5.7 P5.8
  /PLOT NPPLOT
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.

Explore

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Sig.dfStatistic Sig.dfStatistic
Shapiro-WilkKolmogorov-Smirnov a

5.1 Costuma fazer um 
plano alimentar diferente 
do habitualmente para a 
restante parte do dia da 
competição epara o dia 
seguinte?
5.3 Procura hidratar-se 
(ingerir bebidas) logo 
após o terminus da 
competição?
5.5 Entre o final da 
competição e a primeira 
refeição após o 
jogo/competição ingere 
algum alimento líquido 
e/ou sólido?
5.7 Quanto tempo 
demora, geralmente, até 
ingerir a primeira refeição 
após o final do 
jogo/competição?
5.8 Por que refeição 
optaria para alimentar-se 
após a competição?

,00060,464,00060,494

,00060,644,00060,414

,00060,811,00060,242

,00060,812,00060,263

,00060,550,00060,452

Tests of Normality

a. Lilliefors Significance Correction

Page 1
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ANEXO 03 

Output SPSS – Statistics: Estatística descritiva – Tabelas de frequências com valores de 

frequência e de percentagem parciais e totais 

 
Nota: são somente anexados os principais quadros extraídos dos Outputs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FREQUENCIES VARIABLES=P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 P1.5 P1.6 P1.7 P1.8 P1.9 P1.10 P
1.11 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5.1 P2.5.2 P2.5.3 P2.5.4 P2.5.
   5 P2.5.6 P2.5.7 P2.5.8 P2.5.9 P2.5.10 P2.5.11 P2.5.12 P2.6.1 P2.6.2 P2.
6.3 P2.6.4 P2.6.5 P2.6.6 P2.7 P2.8 P2.9 P2.10 P2.11
P2.12.1 P2.12.2 P2.12.3 P2.12.4 P2.12.5 P2.12.6 P2.12.7 P2.12.8 P2.13 P2.1
4 P2.15 P2.16 P2.17 P2.18 P2.19 P2.20 P2.21 P2.22.1 P2.22.
   2 P2.22.3 P2.22.4 P2.22.5 P2.22.6 P2.23 P2.24.1 P2.24.2 P2.24.3 P2.24.4
 P2.24.5 P2.24.6 P2.25 P2.26 P2.27 P2.28 P2.29.1
P2.29.2 P2.29.3 P2.29.4 P2.29.5 P2.30 P2.31 P2.32 P2.33 P2.34 P3.1 P3.2 P3
.3 P3.4.1 P3.4.2 P3.4.3 P3.4.4 P3.4.5 P3.4.6 P3.5 P3.6 P3.
   7 P3.8.1 P3.8.2 P3.9 P3.10.1 P3.10.2 P4.1 P4.2.1 P4.2.2 P4.2.3 P4.2.4 P
4.2.5 P4.3 P4.4.1 P4.4.2 P4.5 P4.6 P5.1 P5.2 P5.3
P5.4.1 P5.4.2 P5.4.3 P5.4.4 P5.4.5 P5.4.6 P5.5 P5.6.1 P5.6.2 P5.7 P5.8
  /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\Base de dados\Tese PB B. dados
2   26-12-10 v5.sav

Frequency Table

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

13 e 14 anos
15 e 16 anos
17 e 18 anos
Total

Valid

100,0100,060
100,033,333,320

66,733,333,320
33,333,333,320

1.1 Idade

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

MasculinoValid 100,0100,0100,060

1.2 Género

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

7º e 8º anos (frequência)
9º e 10º anos (frequência)
11º e  12º anos 
(frequência)
Total

Valid

100,0100,060

100,033,333,320
66,733,333,320
33,333,333,320

1.3 Habilitações Literárias
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Caldas Sport ClubeValid 100,0100,0100,060

1.4 Clube

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

FutebolValid 100,0100,0100,060

1.5 Modalidade Desportiva

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total

Valid

100,0100,060
100,033,333,320

66,733,333,320
33,333,333,320

1.6 Escalão

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

3Valid 100,0100,0100,060

1.7 Número de Treinos Semanais

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

1,5Valid 100,0100,0100,060

1.8 Número de Horas por Treino

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

1Valid 100,0100,0100,060

1.9 Número de Competições por Semana

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sábado
Domingo
Total

Valid

100,0100,060
100,033,333,320

66,766,766,740

1.10 Dias de Competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

70 minutos
80 minutos
90 minutos
Total

Valid

100,0100,060
100,033,333,320

66,733,333,320
33,333,333,320

1.11 Duração do Jogo/Competição
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nada
Pouco
Mais ou menos
Muito
Muitíssimo
Total

Valid

100,0100,060
100,01,71,71

98,341,741,725
56,750,050,030

6,75,05,03
1,71,71,71

2.1 Preocupa-se com a sua alimentação no dia-a-dia?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Pouco
Mais ou menos
Muito
Muitíssimo
Total

Valid

100,0100,060
100,030,030,018

70,058,358,335
11,76,76,74

5,05,05,03

2.2 Acha que a sua alimentação pode influenciar o seu rendimento desportivo?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Serem agradáveis ao seu 
paladar
Conhecer o seu valor 
alimentar/nutritivo
Ambas as razões 
descritas anteriormente
Total

Valid

100,0100,060

100,060,060,036

40,05,05,03

35,035,035,021

2.3 Geralmente escolhe os alimentos que come por:

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
1x por mês
1x por semana
2/3x vezes por semana
Total

Valid

100,0100,060
100,06,76,74

93,315,015,09
78,363,363,338
15,015,015,09

2.4 Costuma pesar-se?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,03,33,32

96,796,796,758

2.5.1 Pequeno-Almoço
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,025,025,015

75,075,075,045

2.5.2 Meio da Manhã

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

SimValid 100,0100,0100,060

2.5.3 Almoço

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,06,76,74

93,393,393,356

2.5.4 Meio da Tarde

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

SimValid 100,0100,0100,060

2.5.5 Jantar

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,070,070,042

30,030,030,018

2.5.6 Ceia

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

7,00
7,30
8,00
8,30
Total
-1,00
Total

Valid

Missing
 100,060

6,74
100,093,356

100,08,98,35
91,151,848,329
39,328,626,716
10,710,710,06

2.5.7 Pequeno-Almoço

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

10,00
10,30
11,00
11,30
Total

Valid

100,073,344
100,02,31,71

97,74,53,32
93,215,911,77
77,377,356,734

2.5.8 Meio da Manhã
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PercentFrequency
-1,00
Total

Missing
 100,060

26,716

2.5.8 Meio da Manhã

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

12,00
12,30
13,00
13,30
14,00
Total
-1,00
Total

Valid

Missing
 100,060

3,32
100,096,758

100,08,68,35
91,437,936,722
53,439,738,323
13,86,96,74

6,96,96,74

2.5.9 Almoço

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

15,00
15,30
16,00
16,30
17,00
17,30
18,00
19,00
Total
-1,00
Total

Valid

Missing
 100,060

10,06
100,090,054

100,01,91,71
98,122,220,012
75,95,65,03
70,435,231,719
35,21,91,71
33,325,923,314

7,41,91,71
5,65,65,03

2.5.10 Meio da Tarde

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

12,00
20,00
20,30
21,00
22,00
22,30
23,00
23,30
Total
-1,00
Total

Valid

Missing
 100,060

3,32
100,096,758

100,01,71,71
98,36,96,74
91,420,720,012
70,743,141,725
27,613,813,38
13,81,71,71
12,110,310,06

1,71,71,71

2.5.11 Jantar
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

22,00
22,30
23,00
23,30
24,00
Total
-1,00
Total

Valid

Missing
 100,060

71,743
100,028,317

100,023,56,74
76,529,48,35
47,135,310,06
11,85,91,71

5,95,91,71

2.5.12 Ceia

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,018,318,311

81,781,781,749

2.6.1 Pequeno-Almoço

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,093,393,356

6,76,76,74

2.6.2 Meio da Manhã

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,021,721,713

78,378,378,347

2.6.3 Almoço

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,096,796,758

3,33,33,32

2.6.4 Meio da Tarde

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,046,746,728

53,353,353,332

2.6.5 Jantar
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,098,398,359

1,71,71,71

2.6.6 Ceia

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
1x por mês
1x por semana
2/3x vezes por semana
Todos os dias
Total

Valid

100,0100,060
100,026,726,716

73,325,025,015
48,326,726,716
21,715,015,09

6,76,76,74

2.7 Costuma comer sopa ao almoço e ao jantar?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

1x por mês
1x por semana
2/3x vezes por semana
Todos os dias
Total

Valid

100,0100,060
100,055,055,033

45,038,338,323
6,75,05,03
1,71,71,71

2.8 Costuma comer arroz, batatas ou massas alimentícias às principais refeições?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

2/3x vezes por semana
Todos os dias
Total

Valid

100,0100,060
100,090,090,054

10,010,010,06

2.9 Costuma proteina animal (carne, peixe, leite ou ovos) às principais refeições

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
1x por semana
2/3x vezes por semana
Todos os dias
Total

Valid

100,0100,060
100,075,075,045

25,020,020,012
5,03,33,32
1,71,71,71

2.10 Costuma ingerir e leite e seus derivados (iogurtes, queijos, etc.)?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Mais Carne
Tantas vezes carne como 
peixe
Mais peixe
Total

Valid

100,0100,060
100,01,71,71

98,320,020,012
78,378,378,347

2.11 Habitualmente como mais carne ou peixe?
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,018,318,311

81,781,781,749

2.11.1 Vaca

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,091,791,755

8,38,38,35

2.11.2 Pato

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,026,726,716

73,373,373,344

2.11.3 Frango

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,098,398,359

1,71,71,71

2.11.4 Cabrito

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,095,095,057

5,05,05,03

2.11.5 Borrego

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,011,711,77

88,388,388,353

2.11.6 Porco

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,066,766,740

33,333,333,320

2.11.7 Perú
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,093,393,356

6,76,76,74

2.11.8 Coelho

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
1x por mês
1x por semana
2/3x vezes por semana
Todos os dias
Total

Valid

100,0100,060
100,08,38,35

91,745,045,027
46,730,030,018
16,711,711,77

5,05,05,03

2.13 Costuma comer leguminosas (grão, feijão, favas, ervilhas, lentilhas, soja, etc.)?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
1x por mês
1x por semana
2/3x vezes por semana
Todos os dias
Total

Valid

100,0100,060
100,078,378,347

21,711,711,77
10,03,33,32

6,73,33,32
3,33,33,32

2.14 Costuma ingerir alimentos integrais (pão, arroz, massas, etc.)?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

1x por semana
2/3x vezes por semana
Todos os dias
Total

Valid

100,0100,060
100,066,766,740

33,321,721,713
11,711,711,77

2.15 Costuma ingerir alimentos ricos em fibra (cereais, flocos de cereais, verduras, 
etc.)?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
1x por mês
1x por semana
2/3x vezes por semana
Todos os dias
Total

Valid

100,0100,060
100,038,338,323

61,731,731,719
30,015,015,09
15,010,010,06

5,05,05,03

2.16 Costuma comer saladas e legumes a acompanhar as pricipais refeições?
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sempre fruta
Sempre doce
Mais vezes doce que fruta
Mais vezes fruta que doce
Total

Valid

100,0100,060
100,063,363,338

36,725,025,015
11,71,71,71
10,010,010,06

2.17 O que costuma comer à sobremesa?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
1x por mês
1x por semana
2/3x vezes por semana
Total

Valid

100,0100,060
100,05,05,03

95,025,025,015
70,048,348,329
21,721,721,713

2.18 Costuma comer frutos secos (nozes, pinhões, amêndoas, avelãs, amendoins, etc.)?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

1x por mês
1x por semana
2/3x vezes por semana
Todos os dias
Total

Valid

100,0100,060
100,023,323,314

76,730,030,018
46,726,726,716
20,020,020,012

2.19 Costuma comer produtos de charcutaria (chouriço, fiambre, salsichas, presunto, 
etc.)?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Cozidos
Grelhados
Fritos
Guisados
Total

Valid

100,0100,060
100,05,05,03

95,015,015,09
80,055,055,033
25,025,025,015

2.20 Como consome, geralmente, os alimentos confeccionados?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Raramente
Às vezes
Frequentemente
Sempre
Total

Valid

100,0100,060
100,085,085,051

15,010,010,06
5,03,33,32
1,71,71,71

2.21 Costuma ingerir bebidas às refeições?
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,055,055,033

45,045,045,027

2.22.1 Água - às refeições

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,098,398,359

1,71,71,71

2.22.2 Bebidas Alcoólicas - às refeições

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,056,756,734

43,343,343,326

2.22.3 Refrigerantes - às refeições

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,091,791,755

8,38,38,35

2.22.4 Sumos Naturais - às refeições

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,098,398,359

1,71,71,71

2.22.5 Bebidas Desportivas - às refeições

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

NãoValid 100,0100,0100,060

2.22.6 Outras - às refeições

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Raramente
Às vezes
Frequentemente
Sempre
Total

Valid

100,0100,060
100,016,716,710

83,325,025,015
58,348,348,329
10,010,010,06

2.23 Costuma tomar bebidas fora das refeições?
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,048,348,329

51,751,751,731

2.24.1 Água - fora das refeições

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

NãoValid 100,0100,0100,060

2.24.2 Bebidas Alcoólicas - fora das refeições

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,051,751,731

48,348,348,329

2.24.3 Refrigerantes - fora das refeições

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

NãoValid 100,0100,0100,060

2.24.4 Sumos Naturais - fora das refeições

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

NãoValid 100,0100,0100,060

2.24.5 Bebidas Desportivas - fora das refeições

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

NãoValid 100,0100,0100,060

2.24.6 Outras - fora das refeições

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
1x por mês
1x por semana
Total

Valid

100,0100,060
100,08,38,35

91,718,318,311
73,373,373,344

2.25 Consome bebidas brancas (bagaços, aguardentes, whisky, etc.)?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
1x por mês
1x por semana
2/3x vezes por semana

Valid

90,035,035,021
55,038,338,323
16,713,313,38

3,33,33,32

2.26 Costuma comer chocolates, rebuçados, bolos, gelados, etc. fora das refeições?
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Todos os dias
Total

Valid
100,0100,060

100,010,010,06

2.26 Costuma comer chocolates, rebuçados, bolos, gelados, etc. fora das 
refeições?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
1x por mês
1x por semana
2/3x vezes por semana
Todos os dias
Total

Valid

100,0100,060
100,020,020,012

80,036,736,722
43,325,025,015
18,313,313,38

5,05,05,03

2.27 Costuma respeitar o intervalo entre a última refeição e a hora do treino?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Às vezes
Frequentemente
Sempre
Total

Valid

100,0100,060
100,050,050,030

50,031,731,719
18,318,318,311

2.28 Procura hidratar-se (ingerir bebidas) no decorrer do treino?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,03,33,32

96,796,796,758

2.29.1 Água - durante o treino

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,0100,060
100,096,796,758

3,33,33,32

2.29.2 Refrigerantes - durante o treino

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

NãoValid 100,0100,0100,060

2.29.3 Sumos Naturais - durante o treino

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

NãoValid 100,0100,0100,060

2.29.4 Bebidas Desportivas - durante o treino
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

NãoValid 100,0100,0100,060

2.29.5 Outras - durante o treino

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
Raramente
Às vezes
Frequentemente
Sempre
Total

Valid

100,0100,060
100,01,71,71

98,311,711,77
86,715,015,09
71,710,010,06
61,761,761,737

2.30 Após o(s) treino(s), faz uma alimentação diferente do habitual?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Maior quantidade
Mais massa e mais água
Raramente come mais
Carne com arroz  ou 
massa
Sandes com copo de 
leite
Mais carne
Muita carne e massas
Mais líquidos
Rica em hidratos de 
carbono
Sopa e salada
Menos quantidade e 
mais líquidos
Mais sopa e mais 
líquidos
Total
-1,0
Total

Valid

Missing
 100,060

61,737
100,038,323

100,04,31,71

95,74,31,71
91,34,31,71

87,04,31,71
82,64,31,71
78,38,73,32
69,68,73,32

60,94,31,71

56,513,05,03
43,54,31,71
39,113,05,03
26,126,110,06

2.31 Descrição da alimentação pós-treino

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
1x por mês
1x por semana
2/3x vezes por semana
Todos os dias
Total

Valid

100,0100,060
100,011,711,77

88,38,38,35
80,020,020,012
60,013,313,38
46,746,746,728

2.32 Toma suplementos nutricionais (bebidas e barras energéticas, aminoácidos, 
proteínas, vitaminas, minerais, antioxidantes, creatina, etc.)?
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Vitaminas e Minerais
Vitaminas e barras 
energéticas
Vitaminas
Barras energéticas
Proteínas
Bebidas desportivas
Chocolate e vitaminas
Barras energéticas e 
bebidas desportivas
Ferro
Total
-1
Total

Valid

Missing
 100,060

46,728
100,053,332

100,03,11,71

96,918,810,06
78,16,33,32
71,912,56,74
59,46,33,32
53,131,316,710
21,96,33,32

15,66,33,32
9,49,45,03

2.33 Suplementos que toma

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nada
Pouco
Mais ou menos
Muito
Muitíssimo
Total

Valid

100,0100,060
100,05,05,03

95,023,323,314
71,731,731,719
40,030,030,018
10,010,010,06

2.34 Acha que os suplementos nutricionais podem aumentar o seu rendimento 
desportivo?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
Raramente
Às vezes
Frequentemente
Sempre
Total

Valid

100,0100,060
100,03,33,32

96,76,76,74
90,016,716,710
73,310,010,06
63,363,363,338

3.1 Costuma fazer um plano alimentar diferente do habitual para a antevéspera, 
véspera e para o dia da competição?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Mais alimentos à base de 
massa
Mais massa e carne
Massa
Mais hidratos de carbono
Mais sopa
Mais alimentos e mais 
água

Valid

77,39,13,32
68,24,51,71
63,618,26,74
45,54,51,71
40,922,78,35

18,218,26,74

3.2 Plano alimentar em breves palavras - pré-competição
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Muita massa e água
Alimentos mais leves
Menos quantidade
Total
-1
Total

Valid

Missing
 100,060

63,338
100,036,722

100,04,51,71
95,54,51,71
90,913,65,03

3.2 Plano alimentar em breves palavras - pré-competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
Raramente
Às vezes
Frequentemente
Sempre
Total

Valid

100,0100,060
100,021,721,713

78,328,328,317
50,020,020,012
30,016,716,710
13,313,313,38

3.3 Procura hidratar-se bem (ingerir bebidas) no dia e horas que antecedem a 
competição?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total
-1
Total

Valid

Missing
 100,060

13,38
100,086,752

100,019,216,710
80,880,870,042

3.4.1 Água - antes da competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Não
-1
Total

Valid
Missing
 100,060

13,38
100,0100,086,752

3.4.2 Bebidas Alcoólicas - antes da competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total
-1
Total

Valid

Missing
 100,060

13,38
100,086,752

100,088,576,746
11,511,510,06

3.4.3 Refrigerantes - antes da competição
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total
-1
Total

Valid

Missing
 100,060

13,38
100,086,752

100,096,283,350
3,83,83,32

3.4.4 Sumos Naturais - antes da competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total
-1
Total

Valid

Missing
 100,060

13,38
100,086,752

100,098,185,051
1,91,91,71

3.4.5 Bebidas Desportivas - antes da competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total
-1
Total

Valid

Missing
 100,060

13,38
100,086,752

100,098,185,051
1,91,91,71

3.4.6 Outras - antes da competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

1 hora
2 horas
3 horas
4 horas
Total

Valid

100,0100,060
100,01,71,71

98,355,055,033
43,338,338,323

5,05,05,03

3.5 Habitualmente quanto tempo aguarda entre a última refeição e o ínicio 
da competição?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Menu 1
Menu 2
Menu 3
Total

Valid

100,0100,060
100,043,343,326

56,735,035,021
21,721,721,713

3.6 Que refeição escolheria para ingerir antes da competição?
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
Raramente
Às vezes
Frequentemente
Sempre
Total

Valid

100,0100,060
100,016,716,710

83,315,015,09
68,330,030,018
38,315,015,09
23,323,323,314

3.7 Ingere alguns alimentos (líquidos e/ou sólidos) entre a última refeição e o início 
do aquecimento (cerca de 30/40 minutos antes do jogo)?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Água
Chá
Chá e água
Chá e bebidas 
desportivas
Sumos
Bebidas desportivas
Total
-1
Total

Valid

Missing
 100,060

23,314
100,076,746

100,02,21,71
97,84,33,32

93,52,21,71
91,36,55,03
84,828,321,713
56,556,543,326

3.8.1 Líquidos entre última refeição e o início do aquecimento

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Chocolate
Fruta
Bolos
Tosta mista
Barras energéticas
Não
Total
-1
Total

Valid

Missing
 100,060

23,314
100,076,746

100,071,755,033
28,34,33,32
23,92,21,71
21,74,33,32
17,46,55,03
10,910,98,35

3.8.2 Sólidos entre última refeição e o início do aquecimento

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
Raramente
Às vezes
Frequentemente
Sempre
Total

Valid

100,0100,060
100,026,726,716

73,326,726,716
46,715,015,09
31,76,76,74
25,025,025,015

3.9 Ingere alguns alimentos (líquidos e/ou sólidos) nos últimos 30 minutos antes do
jogo/competição?
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Água
Chá e água
Chá
Não
Total
-1
Total

Valid

Missing
 100,060

25,015
100,075,045

100,02,21,71
97,82,21,71
95,68,96,74
86,786,765,039

3.10.1 Líquidos - nos últimos 30 minutos antes do jogo/competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Marmelada aos cubos e 
barras de chocolate
Não
Total
-1
Total

Valid

Missing
 100,060

25,015
100,075,045

100,097,873,344

2,22,21,71

3.10.2 Sólidos - nos últimos 30 minutos antes do jogo/competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
Raramente
Às vezes
Frequentemente
Sempre
Total

Valid

100,0100,060
100,015,015,09

85,035,035,021
50,038,338,323
11,76,76,74

5,05,05,03

4.1 Durante a competição, nos seus tempos mortos, faz abastecimento de 
líquidos?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
-1
Total

Valid
Missing
 100,060

5,03
100,0100,095,057

4.2.1 Água - durante a competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Não
-1
Total

Valid
Missing
 100,060

5,03
100,0100,095,057

4.2.2 Refrigerantes - durante a competição
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Não
-1
Total

Valid
Missing
 100,060

5,03
100,0100,095,057

4.2.3 Sumos Naturais - durante a competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Não
-1
Total

Valid
Missing
 100,060

5,03
100,0100,095,057

4.2.4 Bebidas Desportivas - durante a competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Não
-1
Total

Valid
Missing
 100,060

5,03
100,0100,095,057

4.2.5 Outras - durante a competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
Raramente
Às vezes
Frequentemente
Sempre
Total

Valid

100,0100,060
100,053,353,332

46,720,020,012
26,716,716,710
10,03,33,32

6,76,76,74

4.3 Durante a competição, no intervalo, faz abastecimento de alimentos (Líquidos 
e/ou sólidos)?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Água
Chá e água
Chá
Total
-1
Total

Valid

Missing
 100,060

6,74
100,093,356

100,08,98,35
91,18,98,35
82,182,176,746

4.4.1 Líquidos - durante o intervalo da competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Barras energéticas
Chocolate
Não
Total

Valid

100,093,356
100,087,581,749

12,51,81,71
10,710,710,06

4.4.2 Sólidos - durante o intervalo da competição
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PercentFrequency
-1
Total

Missing
 100,060

6,74

4.4.2 Sólidos - durante o intervalo da 
competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Só quando tem sede
Regularmente ao longo 
do jogo
Total

Valid

100,0100,060

100,038,338,323
61,761,761,737

4.5 Em que situação procura abastecer-se ao longo da competição/jogo?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Princípio da competição
Meio da competição
Fim da competição
Total

Valid

100,0100,060
100,010,010,06

90,053,353,332
36,736,736,722

4.6 Em que fase da competição/jogo inicia os seus abastecimentos?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
Raramente
Às vezes
Frequentemente
Sempre
Total

Valid

100,0100,060
100,03,33,32

96,71,71,71
95,011,711,77
83,36,76,74
76,776,776,746

5.1 Costuma fazer um plano alimentar diferente do habitualmente para a restante 
parte do dia da competição epara o dia seguinte?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Maior quantidade
Às vezes come mais
Mais fritos
Menos comida
Massa e bebe muita 
água
Mais carne
Mais massa, batata e 
arroz
Total
-1
Total

Valid

Missing
 100,060

76,746
100,023,314

100,07,11,71
92,97,11,71

85,77,11,71
78,614,33,32
64,37,11,71
57,17,11,71
50,050,011,77

5.2 Plano alimentar em breves palavras - pós-competição
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
Raramente
Às vezes
Frequentemente
Sempre
Total

Valid

100,0100,060
100,045,045,027

55,026,726,716
28,316,716,710
11,710,010,06

1,71,71,71

5.3 Procura hidratar-se (ingerir bebidas) logo após o terminus da competição?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total
-1
Total

Valid

Missing
 100,060

1,71
100,098,359

100,08,58,35
91,591,590,054

5.4.1 Água - após o terminus da competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Não
-1
Total

Valid
Missing
 100,060

1,71
100,0100,098,359

5.4.2 Bebidas Alcoólicas - após o terminus da competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total
-1
Total

Valid

Missing
 100,060

1,71
100,098,359

100,093,291,755
6,86,86,74

5.4.3 Refrigerantes - após o terminus da competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Não
-1
Total

Valid
Missing
 100,060

1,71
100,0100,098,359

5.4.4 Sumos Naturais - após o terminus da competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sim
Não
Total

Valid

100,098,359
100,098,396,758

1,71,71,71

5.4.5 Bebidas Desportivas - após o terminus da competição
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PercentFrequency
-1
Total

Missing
 100,060

1,71

5.4.5 Bebidas Desportivas - após o 
terminus da competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Não
-1
Total

Valid
Missing
 100,060

1,71
100,0100,098,359

5.4.6 Outras - após o terminus da competição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Nunca
Raramente
Às vezes
Frequentemente
Sempre
Total

Valid

100,0100,060
100,040,040,024

60,030,030,018
30,015,015,09
15,06,76,74

8,38,38,35

5.5 Entre o final da competição e a primeira refeição após o jogo/competição 
ingere algum alimento líquido e/ou sólido?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Refrigerantes
Água
Água e refrigerantes
Água e iogurte
Não
Total
-1
Total

Valid

Missing
 100,060

8,35
100,091,755

100,07,36,74
92,71,81,71
90,912,711,77
78,229,126,716
49,149,145,027

5.6.1 Líquidos - entre o final da competição/jogo e a primeira refeição

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Sandes de carne
Pão e cereais
Fruta
Não
Total
-1
Total

Valid

Missing
 100,060

8,35
100,091,755

100,010,910,06
89,17,36,74
81,81,81,71
80,080,073,344

5.6.2 Sólidos - entre o final da competição/jogo e a primeira refeição
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Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Até 2 horas
Entre 2 e 4 horas
Entre 4 e 6 horas
Total

Valid

100,0100,060
100,03,33,32

96,730,030,018
66,766,766,740

5.7 Quanto tempo demora, geralmente, até ingerir a primeira refeição após o final 
do jogo/competição?

Cumulative 
PercentValid PercentPercentFrequency

Menu 1
Menu 2
Menu 3
Total

Valid

100,0100,060
100,083,383,350

16,711,711,77
5,05,05,03

5.8 Por que refeição optaria para alimentar-se após a competição?
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ANEXO 04 

Output SPSS – Statistics: Técnicas de inferência estatística não paramétrica: Testes de 

Kruskal-Wallis 

 
Nota: a título de exemplo, são anexados somente os Outputs da variável independente Escalão etário da 

modalidade desportiva do futebol. Os resultados estatísticos das variáveis independentes Idade e Habilitação 

literária dos jogadores são precisamente os mesmos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NPAR TESTS
  /K-W=P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5.1 P2.5.2 P2.5.3 P2.5.4 P2.5.5 P2.5.6 P2.5.
7 P2.5.8 P2.5.9 P2.5.10 P2.5.11 P2.5.12 P2.6.1 P2.6.2 P2.6
   .3 P2.6.4 P2.6.5 P2.6.6 P2.7 P2.8 P2.9 P2.10 P2.11 P2.12.1 P2.12.2 P2.1
2.3 P2.12.4 P2.12.5 P2.12.6 P2.12.7 P2.12.8 P2.13
P2.14 P2.15 P2.16 P2.17 P2.18 P2.19 P2.20 P2.21 P2.22.1 P2.22.2 P2.22.3 P2
.22.4 P2.22.5 P2.22.6 P2.23 P2.24.1 P2.24.2 P2.24.3 P2.24.
   4 P2.24.5 P2.24.6 P2.25 P2.26 P2.27 P2.28 P2.29.1 P2.29.2 P2.29.3 P2.29
.4 P2.29.5 P2.30 P2.31 P2.32 P2.33 P2.34 P3.1 P3.2
P3.3 P3.4.1 P3.4.2 P3.4.3 P3.4.4 P3.4.5 P3.4.6 P3.5 P3.6 P3.7 P3.8.1 P3.8.
2 P3.9 P3.10.1 P3.10.2 P4.1 P4.2.1 P4.2.2 P4.2.3 P4.2.4 P4
   .2.5 P4.3 P4.4.1 P4.4.2 P4.5 P4.6 P5.1 P5.2 P5.3 P5.4.1 P5.4.2 P5.4.3 P
5.4.4 P5.4.5 P5.4.6 P5.5 P5.6.1 P5.6.2 P5.7 P5.8 BY
P1.6(1 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Tese PB B. dad
os2   26-12-10 v5.sav

Kruskal-Wallis Test

Mean RankN
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total

2.1 Preocupa-se com a 
sua alimentação no dia-
a-dia?

2.2 Acha que a sua 
alimentação pode 
influenciar o seu 
rendimento desportivo?

2.3 Geralmente escolhe 
os alimentos que come 
por:

2.4 Costuma pesar-se?

2.5.1 Pequeno-Almoço

60
31,0020
31,0020
29,5020

60
30,6520
30,0020
30,8520

60
34,6320
26,7520
30,1320

60
34,8020
25,8820
30,8320

60
38,5820
20,5020
32,4320

1.6 Escalão1.6 Escalão

Ranks
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Mean RankN
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total

2.5.2 Meio da Manhã

2.5.3 Almoço

2.5.4 Meio da Tarde

2.5.5 Jantar

2.5.6 Ceia

2.5.7 Pequeno-Almoço

2.5.8 Meio da Manhã

2.5.9 Almoço

2.5.10 Meio da Tarde

2.5.11 Jantar

2.5.12 Ceia

17
7,134
8,007

11,426
58

39,3520
18,4719
30,1619

54
29,2518
25,2617
27,8419

58
31,5020
30,4519
26,4519

44
19,7818
22,5813
26,1913

56
25,7919
27,3618
32,2919

60
32,0020
29,0020
30,5020

60
30,5020
30,5020
30,5020

60
31,5020
31,5020
28,5020

60
30,5020
30,5020
30,5020

60
26,0020
33,5020
32,0020

1.6 Escalão1.6 Escalão

Ranks
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Mean RankN
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total

2.6.1 Pequeno-Almoço

2.6.2 Meio da Manhã

2.6.3 Almoço

2.6.4 Meio da Tarde

2.6.5 Jantar

2.6.6 Ceia

2.7 Costuma comer sopa 
ao almoço e ao jantar?

2.8 Costuma comer arroz, 
batatas ou massas 
alimentícias às principais 
refeições?

2.9 Costuma proteina 
animal (carne, peixe, leite 
ou ovos) às principais 
refeições

2.10 Costuma ingerir e 
leite e seus derivados 
(iogurtes, queijos, etc.)?

2.11 Habitualmente como 
mais carne ou peixe?

60
30,2320
32,8520
28,4320

60
33,3820
29,0320
29,1020

60
32,0020
30,5020
29,0020

60
31,5020
27,8520
32,1520

60
28,6020
28,9020
34,0020

60
31,0020
29,5020
31,0020

60
27,0020
30,0020
34,5020

60
30,0020
31,5020
30,0020

60
31,5020
27,0020
33,0020

60
28,0020
31,0020
32,5020

60
29,5020
32,5020
29,5020

1.6 Escalão1.6 Escalão

Ranks
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Mean RankN
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total

2.11.1 Vaca

2.11.2 Pato

2.11.3 Frango

2.11.4 Cabrito

2.11.5 Borrego

2.11.6 Porco

2.11.7 Perú

2.11.8 Coelho

2.13 Costuma comer 
leguminosas (grão, 
feijão, favas, ervilhas, 
lentilhas, soja, etc.)?

2.14 Costuma ingerir 
alimentos integrais (pão, 
arroz, massas, etc.)?

2.15 Costuma ingerir 
alimentos ricos em fibra 
(cereais, flocos de 
cereais, verduras, etc.)?

60
31,0520
28,9020
31,5520

60
34,3020
32,5320
24,6820

60
29,4320
33,6020
28,4820

60
29,5020
31,0020
31,0020

60
30,0020
31,5020
30,0020

60
30,0020
31,5020
30,0020

60
32,0020
29,0020
30,5020

60
31,0020
29,5020
31,0020

60
28,5020
33,0020
30,0020

60
33,0020
30,0020
28,5020

60
34,0020
25,0020
32,5020

1.6 Escalão1.6 Escalão

Ranks
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Mean RankN
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total

2.16 Costuma comer 
saladas e legumes a 
acompanhar as pricipais 
refeições?

2.17 O que costuma 
comer à sobremesa?

2.18 Costuma comer 
frutos secos (nozes, 
pinhões, amêndoas, 
avelãs, amendoins, etc.)?

2.19 Costuma comer 
produtos de charcutaria 
(chouriço, fiambre, 
salsichas, presunto, 
etc.)?

2.20 Como consome, 
geralmente, os alimentos 
confeccionados?

2.21 Costuma ingerir 
bebidas às refeições?

2.22.1 Água - às 
refeições

2.22.2 Bebidas Alcoólicas 
- às refeições

2.22.3 Refrigerantes - às 
refeições

2.22.4 Sumos Naturais - 
às refeições

2.22.5 Bebidas 
Desportivas - às 
refeições

60
31,0020
29,5020
31,0020

60
31,5020
28,5020
31,5020

60
31,5020
28,5020
31,5020

60
31,0020
31,0020
29,5020

60
27,5020
35,0020
29,0020

60
31,8820
29,1020
30,5320

60
30,5020
26,7520
34,2520

60
33,3020
34,2020
24,0020

60
31,5520
36,0020
23,9520

60
31,0820
28,0320
32,4020

60
31,4520
28,1520
31,9020

1.6 Escalão1.6 Escalão

Ranks
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Mean RankN
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total

2.22.6 Outras - às 
refeições

2.23 Costuma tomar 
bebidas fora das 
refeições?

2.24.1 Água - fora das 
refeições

2.24.2 Bebidas Alcoólicas 
- fora das refeições

2.24.3 Refrigerantes - 
fora das refeições

2.24.4 Sumos Naturais - 
fora das refeições

2.24.5 Bebidas 
Desportivas - fora das 
refeições

2.24.6 Outras - fora das 
refeições

2.25 Consome bebidas 
brancas (bagaços, 
aguardentes, whisky, 
etc.)?

2.26 Costuma comer 
chocolates, rebuçados, 
bolos, gelados, etc. fora 
das refeições?

2.27 Costuma respeitar o 
intervalo entre a última 
refeição e a hora do 
treino?

60
32,6320
25,8320
33,0520

60
37,0320
32,9820
21,5020

60
29,7820
37,8520
23,8820

60
30,5020
30,5020
30,5020

60
30,5020
30,5020
30,5020

60
30,5020
30,5020
30,5020

60
30,0020
28,5020
33,0020

60
30,5020
30,5020
30,5020

60
31,0020
32,5020
28,0020

60
27,0820
35,3520
29,0820

60
30,5020
30,5020
30,5020

1.6 Escalão1.6 Escalão

Ranks
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Mean RankN
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)

Juvenis (15 e 16 anos)

Juniores (17 e 18 anos)

Total

Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total

2.28 Procura hidratar-se 
(ingerir bebidas) no 
decorrer do treino?

2.29.1 Água - durante o 
treino

2.29.2 Refrigerantes - 
durante o treino

2.29.3 Sumos Naturais - 
durante o treino

2.29.4 Bebidas 
Desportivas - durante o 
treino

2.29.5 Outras - durante o 
treino

2.30 Após o(s) treino(s), 
faz uma alimentação 
diferente do habitual?

2.31 Descrição da 
alimentação pós-treino

2.32 Toma suplementos 
nutricionais (bebidas e 
barras energéticas, 
aminoácidos, proteínas, 
vitaminas, minerais, 
antioxidantes, creatina, 
etc.)?
2.33 Suplementos que 
toma

2.34 Acha que os 
suplementos nutricionais 
podem aumentar o seu 
rendimento desportivo?

60
26,5520
26,0320
38,9320

32
20,3611
19,297
12,0714

60

31,2320

25,1820

35,1020
23

13,0010
13,577

8,506
60

35,1320
28,4320
27,9520

60
30,5020
30,5020
30,5020

60
30,5020
30,5020
30,5020

60
30,5020
30,5020
30,5020

60
31,5020
28,5020
31,5020

60
29,5020
32,5020
29,5020

60
29,7820
25,5520
36,1820

1.6 Escalão1.6 Escalão

Ranks
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Mean RankN
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total

3.1 Costuma fazer um 
plano alimentar diferente 
do habitual para a 
antevéspera, véspera e 
para o dia da 
competição?
3.2 Plano alimentar em 
breves palavras - pré-
competição

3.3 Procura hidratar-se 
bem (ingerir bebidas) no 
dia e horas que 
antecedem a 
competição?

3.4.1 Água - antes da 
competição

3.4.2 Bebidas Alcoólicas - 
antes da competição

3.4.3 Refrigerantes - 
antes da competição

3.4.4 Sumos Naturais - 
antes da competição

3.4.5 Bebidas 
Desportivas - antes da 
competição

3.4.6 Outras - antes da 
competição

3.5 Habitualmente quanto 
tempo aguarda entre a 
última refeição e o ínicio 
da competição?

3.6 Que refeição 
escolheria para ingerir 
antes da competição?

60
30,0020
32,3520
29,1520

60
40,2020
33,4020
17,9020

52
27,0017
27,0019
25,3816

52
27,0017
27,0019
25,3816

52
24,4417
27,5019
27,5016

52
26,4417
24,0319
29,5016

52
26,5017
26,5019
26,5016

52
27,6217
26,9719
24,7516

60
32,2820
32,5020
26,7320

22
14,5010
10,198

6,634
60

33,2020
32,3520
25,9520

1.6 Escalão1.6 Escalão

Ranks
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Mean RankN
Iniciados (13 e 14 anos)

Juvenis (15 e 16 anos)

Juniores (17 e 18 anos)

Total

Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total

3.7 Ingere alguns 
alimentos (líquidos e/ou 
sólidos) entre a última 
refeição e o início do 
aquecimento (cerca de 
30/40 minutos antes do 
jogo)?
3.8.1 Líquidos entre 
última refeição e o início 
do aquecimento

3.8.2 Sólidos entre última 
refeição e o início do 
aquecimento

3.9 Ingere alguns 
alimentos (líquidos e/ou 
sólidos) nos últimos 30 
minutos antes do 
jogo/competição?

3.10.1 Líquidos - nos 
últimos 30 minutos antes 
do jogo/competição

3.10.2 Sólidos - nos 
últimos 30 minutos antes 
do jogo/competição

4.1 Durante a 
competição, nos seus 
tempos mortos, faz 
abastecimento de 
líquidos?

4.2.1 Água - durante a 
competição

4.2.2 Refrigerantes - 
durante a competição

4.2.3 Sumos Naturais - 
durante a competição

4.2.4 Bebidas 
Desportivas - durante a 
competição

57
29,0019
29,0019
29,0019

57
29,0019
29,0019
29,0019

57
29,0019
29,0019
29,0019

57
29,0019
29,0019
29,0019

60
29,3820
32,5020
29,6320

45
22,0015
23,5014
23,5016

45
21,6715
20,0014
26,8816

60
29,6020
30,8820
31,0320

46
16,5014
24,0714
28,5018

46
18,0414
17,6814
32,2818

60

24,8020

27,3020

39,4020
1.6 Escalão1.6 Escalão

Ranks
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Mean RankN
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total

4.2.5 Outras - durante a 
competição

4.3 Durante a 
competição, no intervalo, 
faz abastecimento de 
alimentos (Líquidos e/ou 
sólidos)?

4.4.1 Líquidos - durante o 
intervalo da competição

4.4.2 Sólidos - durante o 
intervalo da competição

4.5 Em que situação 
procura abastecer-se ao 
longo da 
competição/jogo?

4.6 Em que fase da 
competição/jogo inicia os 
seus abastecimentos?

5.1 Costuma fazer um 
plano alimentar diferente 
do habitualmente para a 
restante parte do dia da 
competição epara o dia 
seguinte?
5.2 Plano alimentar em 
breves palavras - pós-
competição

5.3 Procura hidratar-se 
(ingerir bebidas) logo 
após o terminus da 
competição?

5.4.1 Água - após o 
terminus da competição

5.4.2 Bebidas Alcoólicas - 
após o terminus da 
competição

59
30,0020
30,0020
30,0019

59
31,9320
30,4520
27,5019

60
32,8820
33,2520
25,3820

14
8,449
9,001
5,004

60
35,4320
26,2820
29,8020

60
33,2520
28,6520
29,6020

60
25,0020
31,0020
35,5020

56
26,1819
27,7320
32,0017

56
23,5019
23,5020
39,9717

60
30,3020
33,7520
27,4520

57
29,0019
29,0019
29,0019

1.6 Escalão1.6 Escalão

Ranks
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Mean RankN
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total
Iniciados (13 e 14 anos)
Juvenis (15 e 16 anos)
Juniores (17 e 18 anos)
Total

5.4.3 Refrigerantes - 
após o terminus da 
competição

5.4.4 Sumos Naturais - 
após o terminus da 
competição

5.4.5 Bebidas 
Desportivas - após o 
terminus da competição

5.4.6 Outras - após o 
terminus da competição

5.5 Entre o final da 
competição e a primeira 
refeição após o 
jogo/competição ingere 
algum alimento líquido 
e/ou sólido?
5.6.1 Líquidos - entre o 
final da competição/jogo 
e a primeira refeição

5.6.2 Sólidos - entre o 
final da competição/jogo 
e a primeira refeição

5.7 Quanto tempo 
demora, geralmente, até 
ingerir a primeira refeição 
após o final do 
jogo/competição?

5.8 Por que refeição 
optaria para alimentar-se 
após a competição?

60
27,8820
32,4020
31,2320

60
37,4520
30,6520
23,4020

55
35,9718
25,8318
22,5019

55
35,0618
26,8318
22,4219

60
29,7520
31,4820
30,2820

59
30,0020
30,0020
30,0019

59
29,0320
30,5020
30,5019

59
30,0020
30,0020
30,0019

59
29,0520
29,0520
32,0019

1.6 Escalão1.6 Escalão

Ranks
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2.5.1 
Pequeno-
Almoço

2.4 Costuma 
pesar-se?

2.3 
Geralmente 
escolhe os 
alimentos 
que come 

por:

2.2 Acha que 
a sua 

alimentação 
pode 

influenciar o 
seu 

rendimento 
desportivo?

2.1 Preocupa-
se com a sua 
alimentação 
no dia-a-dia?

Chi-Square
df
Asymp. Sig. ,601,983,251,184,001

22222
1,017,0352,7623,38613,798

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão

2.5.6 Ceia2.5.5 Jantar
2.5.4 Meio da 

Tarde2.5.3 Almoço
2.5.2 Meio da 

Manhã
Chi-Square
df
Asymp. Sig. ,7911,000,3491,000,160

22222
,468,0002,107,0003,671

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão

2.5.11 Jantar
2.5.10 Meio 

da Tarde2.5.9 Almoço
2.5.8 Meio da 

Manhã

2.5.7 
Pequeno-
Almoço

Chi-Square
df
Asymp. Sig. ,000,734,580,172,375

22222
16,461,6201,0903,5211,959

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão

2.6.4 Meio da 
Tarde2.6.3 Almoço

2.6.2 Meio da 
Manhã

2.6.1 
Pequeno-
Almoço2.5.12 Ceia

Chi-Square
df
Asymp. Sig. ,601,285,158,645,303

22222
1,0172,5113,688,8762,391

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão
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2.9 Costuma 
proteina 
animal 

(carne, peixe, 
leite ou ovos) 
às principais 

refeições

2.8 Costuma 
comer arroz, 
batatas ou 
massas 

alimentícias 
às principais 
refeições?

2.7 Costuma 
comer sopa 
ao almoço e 
ao jantar?2.6.6 Ceia2.6.5 Jantar

Chi-Square
df
Asymp. Sig. ,579,636,527,368,286

22222
1,093,9061,2812,0002,502

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão

2.11.3 Frango2.11.2 Pato2.11.1 Vaca

2.11 
Habitualment
e como mais 

carne ou 
peixe?

2.10 Costuma 
ingerir e leite 

e seus 
derivados 
(iogurtes, 

queijos, etc.)?
Chi-Square
df
Asymp. Sig. ,556,223,034,530,490

22222
1,1733,0046,7871,2701,426

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão

2.11.8 Coelho2.11.7 Perú2.11.6 Porco
2.11.5 

Borrego2.11.4 Cabrito
Chi-Square
df
Asymp. Sig. ,768,929,853,355,368

22222
,527,148,3182,0702,000

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão

2.17 O que 
costuma 
comer à 

sobremesa?

2.16 Costuma 
comer 

saladas e 
legumes a 

acompanhar 
as pricipais 
refeições?

2.15 Costuma 
ingerir 

alimentos 
ricos em fibra 

(cereais, 
flocos de 
cereais, 

verduras, 
etc.)?

2.14 Costuma 
ingerir 

alimentos 
integrais 

(pão, arroz, 
massas, 

etc.)?

2.13 Costuma 
comer 

leguminosas 
(grão, feijão, 

favas, 
ervilhas, 
lentilhas, 

soja, etc.)?
Chi-Square
df
Asymp. Sig. ,636,739,829,036,575

22222
,905,606,3766,6451,108

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão

Page 13



2.22.1 Água - 
às refeições

2.21 Costuma 
ingerir 

bebidas às 
refeições?

2.20 Como 
consome, 

geralmente, 
os alimentos 
confeccionad

os?

2.19 Costuma 
comer 

produtos de 
charcutaria 
(chouriço, 
fiambre, 

salsichas, 
presunto, 

etc.)?

2.18 Costuma 
comer frutos 

secos (nozes, 
pinhões, 

amêndoas, 
avelãs, 

amendoins, 
etc.)?

Chi-Square
df
Asymp. Sig. ,249,720,322,106,059

22222
2,781,6562,2644,4805,653

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão

2.22.6 Outras 
- às refeições

2.22.5 
Bebidas 

Desportivas - 
às refeições

2.22.4 Sumos 
Naturais - às 

refeições

2.22.3 
Refrigerantes 
- às refeições

2.22.2 
Bebidas 

Alcoólicas - 
às refeições

Chi-Square
df
Asymp. Sig. 1,000,368,424,766,368

22222
,0002,0001,716,5342,000

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão

2.24.4 Sumos 
Naturais - fora 
das refeições

2.24.3 
Refrigerantes 

- fora das 
refeições

2.24.2 
Bebidas 

Alcoólicas - 
fora das 
refeições

2.24.1 Água - 
fora das 
refeições

2.23 Costuma 
tomar 

bebidas fora 
das 

refeições?
Chi-Square
df
Asymp. Sig. 1,000,6321,000,632,244

22222
,000,919,000,9192,823

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão

2.27 Costuma 
respeitar o 

intervalo entre 
a última 

refeição e a 
hora do 
treino?

2.26 Costuma 
comer 

chocolates, 
rebuçados, 

bolos, 
gelados, etc. 

fora das 
refeições?

2.25 
Consome 
bebidas 
brancas 

(bagaços, 
aguardentes, 
whisky, etc.)?

2.24.6 Outras 
- fora das 
refeições

2.24.5 
Bebidas 

Desportivas - 
fora das 
refeições

Chi-Square
df
Asymp. Sig. ,312,009,0051,0001,000

22222
2,3319,47510,775,000,000

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão
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2.29.4 
Bebidas 

Desportivas - 
durante o 

treino

2.29.3 Sumos 
Naturais - 
durante o 

treino

2.29.2 
Refrigerantes 

- durante o 
treino

2.29.1 Água - 
durante o 

treino

2.28 Procura 
hidratar-se 

(ingerir 
bebidas) no 
decorrer do 

treino?
Chi-Square
df
Asymp. Sig. 1,0001,000,131,131,106

22222
,000,0004,0694,0694,482

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão

2.33 
Suplementos 

que toma

2.32 Toma 
suplementos 
nutricionais 
(bebidas e 

barras 
energéticas, 

aminoácidos, 
proteínas, 
vitaminas, 
minerais, 

antioxidantes, 
creatina, 

etc.)?

2.31 
Descrição da 
alimentação 
pós-treino

2.30 Após o
(s) treino(s), 

faz uma 
alimentação 
diferente do 

habitual?

2.29.5 Outras 
- durante o 

treino
Chi-Square
df
Asymp. Sig. ,054,157,326,2491,000

22222
5,8373,7032,2412,779,000

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão

3.4.1 Água - 
antes da 

competição

3.3 Procura 
hidratar-se 

bem (ingerir 
bebidas) no 
dia e horas 

que 
antecedem a 
competição?

3.2 Plano 
alimentar em 

breves 
palavras - 

pré-
competição

3.1 Costuma 
fazer um 

plano 
alimentar 

diferente do 
habitual para 

a 
antevéspera, 

véspera e 
para o dia da 
competição?

2.34 Acha que 
os 

suplementos 
nutricionais 

podem 
aumentar o 

seu 
rendimento 
desportivo?

Chi-Square
df
Asymp. Sig. ,706,479,089,249,023

22222
,6961,4744,8392,7837,536

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão
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3.4.6 Outras - 
antes da 

competição

3.4.5 Bebidas 
Desportivas - 

antes da 
competição

3.4.4 Sumos 
Naturais - 
antes da 

competição

3.4.3 
Refrigerantes 

- antes da 
competição

3.4.2 Bebidas 
Alcoólicas - 

antes da 
competição

Chi-Square
df
Asymp. Sig. ,325,325,122,1571,000

22222
2,2502,2504,2003,700,000

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão

3.8.2 Sólidos 
entre última 
refeição e o 

início do 
aquecimento

3.8.1 Líquidos 
entre última 
refeição e o 

início do 
aquecimento

3.7 Ingere 
alguns 

alimentos 
(líquidos e/ou 
sólidos) entre 

a última 
refeição e o 

início do 
aquecimento 

(cerca de 
30/40 

minutos 
antes do 
jogo)?

3.6 Que 
refeição 

escolheria 
para ingerir 

antes da 
competição?

3.5 
Habitualment

e quanto 
tempo 

aguarda entre 
a última 

refeição e o 
ínicio da 

competição?
Chi-Square
df
Asymp. Sig. ,007,000,015,812,000

22222
10,05915,8778,424,41622,038

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão

4.2.1 Água - 
durante a 

competição

4.1 Durante a 
competição, 

nos seus 
tempos 

mortos, faz 
abasteciment
o de líquidos?

3.10.2 
Sólidos - nos 

últimos 30 
minutos 
antes do 

jogo/competiç
ão

3.10.1 
Líquidos - 

nos últimos 
30 minutos 

antes do 
jogo/competiç

ão

3.9 Ingere 
alguns 

alimentos 
(líquidos e/ou 
sólidos) nos 
últimos 30 
minutos 
antes do 

jogo/competiç
ão?

Chi-Square
df
Asymp. Sig. 1,000,802,368,038,958

22222
,000,4412,0006,536,085

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão

Page 16



4.3 Durante a 
competição, 
no intervalo, 

faz 
abasteciment

o de 
alimentos 
(Líquidos 

e/ou 
sólidos)?

4.2.5 Outras - 
durante a 

competição

4.2.4 Bebidas 
Desportivas - 

durante a 
competição

4.2.3 Sumos 
Naturais - 
durante a 

competição

4.2.2 
Refrigerantes 

- durante a 
competição

Chi-Square
df
Asymp. Sig. ,4581,0001,0001,0001,000

22222
1,562,000,000,000,000

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão

5.1 Costuma 
fazer um 

plano 
alimentar 

diferente do 
habitualment

e para a 
restante parte 

do dia da 
competição 
epara o dia 
seguinte?

4.6 Em que 
fase da 

competição/jo
go inicia os 

seus 
abasteciment

os?

4.5 Em que 
situação 
procura 

abastecer-se 
ao longo da 

competição/jo
go?

4.4.2 Sólidos 
- durante o 
intervalo da 
competição

4.4.1 Líquidos 
- durante o 
intervalo da 
competição

Chi-Square
df
Asymp. Sig. ,078,616,077,159,000

22222
5,101,9695,1303,68227,166

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão

5.4.3 
Refrigerantes 

- após o 
terminus da 
competição

5.4.2 Bebidas 
Alcoólicas - 

após o 
terminus da 
competição

5.4.1 Água - 
após o 

terminus da 
competição

5.3 Procura 
hidratar-se 

(ingerir 
bebidas) logo 

após o 
terminus da 
competição?

5.2 Plano 
alimentar em 

breves 
palavras - 

pós-
competição

Chi-Square
df
Asymp. Sig. ,3671,000,238,232,316

22222
2,004,0002,8682,9262,305

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão

Page 17



5.6.1 Líquidos 
- entre o final 

da 
competição/jo

go e a 
primeira 
refeição

5.5 Entre o 
final da 

competição e 
a primeira 

refeição após 
o 

jogo/competiç
ão ingere 

algum 
alimento 

líquido e/ou 
sólido?

5.4.6 Outras - 
após o 

terminus da 
competição

5.4.5 Bebidas 
Desportivas - 

após o 
terminus da 
competição

5.4.4 Sumos 
Naturais - 

após o 
terminus da 
competição

Chi-Square
df
Asymp. Sig. ,032,9451,000,3771,000

22222
6,890,113,0001,950,000

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão

5.8 Por que 
refeição 

optaria para 
alimentar-se 

após a 
competição?

5.7 Quanto 
tempo 

demora, 
geralmente, 
até ingerir a 

primeira 
refeição após 

o final do 
jogo/competiç

ão?

5.6.2 Sólidos 
- entre o final 

da 
competição/jo

go e a 
primeira 
refeição

Chi-Square
df
Asymp. Sig. ,423,008,001

222
1,7239,56514,442

Test Statisticsa,b

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable: 1.6 Escalão
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 Anexos 

186 

ANEXO 05 

Output SPSS – Statistics: Técnicas de inferência estatística não paramétrica: Testes de Mann-

whitney 

 
Nota: a título de exemplo, são anexados somente os Outputs da variável independente Idade dos jogadores. Os 

resultados estatísticos das variáveis independentes Habilitação literária e Escalão etário da modalidade 

desportiva de futebol são precisamente os mesmos 

 

 

 

 

 

 

 

 



GET
  FILE='C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\Diss
ertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\O
   utput  Base dados2   26-12-10 v5.sav'.
NPAR TESTS
  /M-W= P2.1 BY P1.1(1 2)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
15 e 16 anos
Total

2.1 Preocupa-se com a 
sua alimentação no dia-
a-dia?

40
328,5016,4320
491,5024,5820

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

2.1 Preocupa-
se com a sua 
alimentação 
no dia-a-dia?

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,026a
,010

-2,582
328,500
118,500

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P2.1 BY P1.1(1 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
17 e 18 anos
Total

2.1 Preocupa-se com a 
sua alimentação no dia-
a-dia?

40
453,0022,6520
367,0018,3520

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

2.1 Preocupa-
se com a sua 
alimentação 
no dia-a-dia?

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,253a
,184

-1,328
367,000
157,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P2.1 BY P1.1(2 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
15 e 16 anos
17 e 18 anos
Total

2.1 Preocupa-se com a 
sua alimentação no dia-
a-dia?

40
528,5026,4320
291,5014,5820

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

2.1 Preocupa-
se com a sua 
alimentação 
no dia-a-dia?

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,001a
,000

-3,577
291,500

81,500

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P2.14 BY P1.1(1 2)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
15 e 16 anos
Total

2.14 Costuma ingerir 
alimentos integrais (pão, 
arroz, massas, etc.)?

40
461,5023,0820
358,5017,9320

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

2.14 Costuma 
ingerir 

alimentos 
integrais 

(pão, arroz, 
massas, 

etc.)?
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,165a
,076

-1,774
358,500
148,500

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P2.14 BY P1.1(1 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
17 e 18 anos
Total

2.14 Costuma ingerir 
alimentos integrais (pão, 
arroz, massas, etc.)?

40
475,0023,7520
345,0017,2520

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

2.14 Costuma 
ingerir 

alimentos 
integrais 

(pão, arroz, 
massas, 

etc.)?
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,081a
,021

-2,316
345,000
135,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P2.14 BY P1.1(2 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
15 e 16 anos
17 e 18 anos
Total

2.14 Costuma ingerir 
alimentos integrais (pão, 
arroz, massas, etc.)?

40
421,0021,0520
399,0019,9520

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

2.14 Costuma 
ingerir 

alimentos 
integrais 

(pão, arroz, 
massas, 

etc.)?
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,779a
,604

-,519
399,000
189,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P2.25 BY P1.1(1 2)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
15 e 16 anos
Total

2.25 Consome bebidas 
brancas (bagaços, 
aguardentes, whisky, 
etc.)? 40

502,0025,1020
318,0015,9020

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

2.25 
Consome 
bebidas 
brancas 

(bagaços, 
aguardentes, 
whisky, etc.)?

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,012a
,001

-3,179
318,000
108,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P2.25 BY P1.1(1 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
17 e 18 anos
Total

2.25 Consome bebidas 
brancas (bagaços, 
aguardentes, whisky, 
etc.)? 40

450,5022,5320
369,5018,4820

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

2.25 
Consome 
bebidas 
brancas 

(bagaços, 
aguardentes, 
whisky, etc.)?

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,277a
,077

-1,768
369,500
159,500

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P2.25 BY P1.1(2 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
15 e 16 anos
17 e 18 anos
Total

2.25 Consome bebidas 
brancas (bagaços, 
aguardentes, whisky, 
etc.)? 40

355,0017,7520
465,0023,2520

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

2.25 
Consome 
bebidas 
brancas 

(bagaços, 
aguardentes, 
whisky, etc.)?

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,142a
,083

-1,731
355,000
145,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P2.26 BY P1.1(1 2)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
15 e 16 anos
Total

2.26 Costuma comer 
chocolates, rebuçados, 
bolos, gelados, etc. fora 
das refeições? 40

491,0024,5520
329,0016,4520

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

2.26 Costuma 
comer 

chocolates, 
rebuçados, 

bolos, 
gelados, etc. 

fora das 
refeições?

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,028a
,019

-2,339
329,000
119,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P2.26 BY P1.1(1 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
17 e 18 anos
Total

2.26 Costuma comer 
chocolates, rebuçados, 
bolos, gelados, etc. fora 
das refeições? 40

509,0025,4520
311,0015,5520

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

2.26 Costuma 
comer 

chocolates, 
rebuçados, 

bolos, 
gelados, etc. 

fora das 
refeições?

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,007a
,005

-2,810
311,000
101,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P2.26 BY P1.1(2 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
15 e 16 anos
17 e 18 anos
Total

2.26 Costuma comer 
chocolates, rebuçados, 
bolos, gelados, etc. fora 
das refeições? 40

441,5022,0820
378,5018,9320

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

2.26 Costuma 
comer 

chocolates, 
rebuçados, 

bolos, 
gelados, etc. 

fora das 
refeições?

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,398a
,365

-,905
378,500
168,500

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P2.34 BY P1.1(1 2)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
15 e 16 anos
Total

2.34 Acha que os 
suplementos nutricionais 
podem aumentar o seu 
rendimento desportivo? 40

324,5016,2320
495,5024,7820

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

2.34 Acha que 
os 

suplementos 
nutricionais 

podem 
aumentar o 

seu 
rendimento 
desportivo?

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,020a
,016

-2,400
324,500
114,500

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P2.34 BY P1.1(1 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
17 e 18 anos
Total

2.34 Acha que os 
suplementos nutricionais 
podem aumentar o seu 
rendimento desportivo? 40

327,0016,3520
493,0024,6520

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

2.34 Acha que 
os 

suplementos 
nutricionais 

podem 
aumentar o 

seu 
rendimento 
desportivo?

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,024a
,020

-2,321
327,000
117,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P2.34 BY P1.1(2 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
15 e 16 anos
17 e 18 anos
Total

2.34 Acha que os 
suplementos nutricionais 
podem aumentar o seu 
rendimento desportivo? 40

414,0020,7020
406,0020,3020

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

2.34 Acha que 
os 

suplementos 
nutricionais 

podem 
aumentar o 

seu 
rendimento 
desportivo?

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,925a
,908

-,115
406,000
196,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P3.5 BY P1.1(1 2)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
15 e 16 anos
Total

3.5 Habitualmente quanto 
tempo aguarda entre a 
última refeição e o ínicio 
da competição? 40

510,0025,5020
310,0015,5020

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

3.5 
Habitualment

e quanto 
tempo 

aguarda entre 
a última 

refeição e o 
ínicio da 

competição?
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,006a
,003

-3,019
310,000
100,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P3.5 BY P1.1(1 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
17 e 18 anos
Total

3.5 Habitualmente quanto 
tempo aguarda entre a 
última refeição e o ínicio 
da competição? 40

562,0028,1020
258,0012,9020

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

3.5 
Habitualment

e quanto 
tempo 

aguarda entre 
a última 

refeição e o 
ínicio da 

competição?
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,000a
,000

-4,659
258,000

48,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P3.5 BY P1.1(2 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
15 e 16 anos
17 e 18 anos
Total

3.5 Habitualmente quanto 
tempo aguarda entre a 
última refeição e o ínicio 
da competição? 40

452,0022,6020
368,0018,4020

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

3.5 
Habitualment

e quanto 
tempo 

aguarda entre 
a última 

refeição e o 
ínicio da 

competição?
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,265a
,133

-1,504
368,000
158,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P3.7 BY P1.1(1 2)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos

15 e 16 anos

Total

3.7 Ingere alguns 
alimentos (líquidos e/ou 
sólidos) entre a última 
refeição e o início do 
aquecimento (cerca de 
30/40 minutos antes do 
jogo)?

40

330,0016,5020

490,0024,5020
1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

3.7 Ingere 
alguns 

alimentos 
(líquidos e/ou 
sólidos) entre 

a última 
refeição e o 

início do 
aquecimento 

(cerca de 
30/40 

minutos 
antes do 
jogo)?

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,030a
,027

-2,217
330,000
120,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P3.7 BY P1.1(1 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos

17 e 18 anos

Total

3.7 Ingere alguns 
alimentos (líquidos e/ou 
sólidos) entre a última 
refeição e o início do 
aquecimento (cerca de 
30/40 minutos antes do 
jogo)?

40

312,0015,6020

508,0025,4020
1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

3.7 Ingere 
alguns 

alimentos 
(líquidos e/ou 
sólidos) entre 

a última 
refeição e o 

início do 
aquecimento 

(cerca de 
30/40 

minutos 
antes do 
jogo)?

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,007a
,007

-2,719
312,000
102,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P3.7 BY P1.1(2 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
15 e 16 anos

17 e 18 anos

Total

3.7 Ingere alguns 
alimentos (líquidos e/ou 
sólidos) entre a última 
refeição e o início do 
aquecimento (cerca de 
30/40 minutos antes do 
jogo)?

40

394,0019,7020

426,0021,3020
1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

3.7 Ingere 
alguns 

alimentos 
(líquidos e/ou 
sólidos) entre 

a última 
refeição e o 

início do 
aquecimento 

(cerca de 
30/40 

minutos 
antes do 
jogo)?

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,678a
,654

-,448
394,000
184,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P3.8.1 BY P1.1(1 2)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
15 e 16 anos
Total

3.8.1 Líquidos entre 
última refeição e o início 
do aquecimento

32
151,0010,7914
377,0020,9418

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

3.8.1 Líquidos 
entre última 
refeição e o 

início do 
aquecimento

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,002a
,001

-3,298
151,000

46,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P3.8.1 BY P1.1(1 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
17 e 18 anos
Total

3.8.1 Líquidos entre 
última refeição e o início 
do aquecimento

32
153,0010,9314
375,0020,8318

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

3.8.1 Líquidos 
entre última 
refeição e o 

início do 
aquecimento

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,002a
,001

-3,214
153,000

48,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P3.8.1 BY P1.1(2 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
15 e 16 anos
17 e 18 anos
Total

3.8.1 Líquidos entre 
última refeição e o início 
do aquecimento

28
204,5014,6114
201,5014,3914

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

3.8.1 Líquidos 
entre última 
refeição e o 

início do 
aquecimento

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,946a
,910

-,113
201,500

96,500

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P3.8.2 BY P1.1(1 2)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
15 e 16 anos
Total

3.8.2 Sólidos entre última 
refeição e o início do 
aquecimento

32
204,0014,5714
324,0018,0018

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

3.8.2 Sólidos 
entre última 
refeição e o 

início do 
aquecimento

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,319a
,105

-1,623
204,000

99,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P3.8.2 BY P1.1(1 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
17 e 18 anos
Total

3.8.2 Sólidos entre última 
refeição e o início do 
aquecimento

32
168,0012,0014
360,0020,0018

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

3.8.2 Sólidos 
entre última 
refeição e o 

início do 
aquecimento

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,016a
,002

-3,027
168,000

63,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P3.8.2 BY P1.1(2 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
15 e 16 anos
17 e 18 anos
Total

3.8.2 Sólidos entre última 
refeição e o início do 
aquecimento

28
168,0012,0014
238,0017,0014

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

3.8.2 Sólidos 
entre última 
refeição e o 

início do 
aquecimento

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,114a
,074

-1,787
168,000

63,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P3.10.1 BY P1.1(1 2)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
15 e 16 anos
Total

3.10.1 Líquidos - nos 
últimos 30 minutos antes 
do jogo/competição

30
182,0013,0014
283,0017,6916

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

3.10.1 
Líquidos - 

nos últimos 
30 minutos 

antes do 
jogo/competiç

ão
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,154a
,025

-2,247
182,000

77,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P3.10.1 BY P1.1(1 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
17 e 18 anos
Total

3.10.1 Líquidos - nos 
últimos 30 minutos antes 
do jogo/competição

31
213,0014,2015
283,0017,6916

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

3.10.1 
Líquidos - 

nos últimos 
30 minutos 

antes do 
jogo/competiç

ão
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,299a
,121

-1,551
213,000

93,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P3.10.1 BY P1.1(2 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
15 e 16 anos
17 e 18 anos
Total

3.10.1 Líquidos - nos 
últimos 30 minutos antes 
do jogo/competição

29
232,0015,4715
203,0014,5014

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

3.10.1 
Líquidos - 

nos últimos 
30 minutos 

antes do 
jogo/competiç

ão
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,780a
,334

-,966
203,000

98,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P4.4.1 BY P1.1(1 2)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
15 e 16 anos
Total

4.4.1 Líquidos - durante o 
intervalo da competição

37
280,0014,0020
423,0024,8817

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

4.4.1 Líquidos 
- durante o 
intervalo da 
competição

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,002a
,000

-3,912
280,000

70,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P4.4.1 BY P1.1(1 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
17 e 18 anos
Total

4.4.1 Líquidos - durante o 
intervalo da competição

36
256,5013,5019
409,5024,0917

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

4.4.1 Líquidos 
- durante o 
intervalo da 
competição

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,002a
,000

-3,828
256,500

66,500

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P4.4.1 BY P1.1(2 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
15 e 16 anos
17 e 18 anos
Total

4.4.1 Líquidos - durante o 
intervalo da competição

39
380,0020,0019
400,0020,0020

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

4.4.1 Líquidos 
- durante o 
intervalo da 
competição

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

1,000a
1,000

,000
380,000
190,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P5.6.1 BY P1.1(1 2)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
15 e 16 anos
Total

5.6.1 Líquidos - entre o 
final da competição/jogo 
e a primeira refeição

37
369,0020,5018
334,0017,5819

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

5.6.1 Líquidos 
- entre o final 

da 
competição/jo

go e a 
primeira 
refeição

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,425a
,334

-,965
334,000
144,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P5.6.1 BY P1.1(1 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
17 e 18 anos
Total

5.6.1 Líquidos - entre o 
final da competição/jogo 
e a primeira refeição

37
421,0023,3918
282,0014,8419

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

5.6.1 Líquidos 
- entre o final 

da 
competição/jo

go e a 
primeira 
refeição

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,016a
,010

-2,578
282,000

92,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P5.6.1 BY P1.1(2 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
15 e 16 anos
17 e 18 anos
Total

5.6.1 Líquidos - entre o 
final da competição/jogo 
e a primeira refeição

36
381,0021,1718
285,0015,8318

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

5.6.1 Líquidos 
- entre o final 

da 
competição/jo

go e a 
primeira 
refeição

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,134a
,105

-1,620
285,000
114,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P5.6.2 BY P1.1(1 2)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
15 e 16 anos
Total

5.6.2 Sólidos - entre o 
final da competição/jogo 
e a primeira refeição

37
361,0020,0618
342,0018,0019

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

5.6.2 Sólidos 
- entre o final 

da 
competição/jo

go e a 
primeira 
refeição

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,578a
,141

-1,474
342,000
152,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P5.6.2 BY P1.1(1 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos
17 e 18 anos
Total

5.6.2 Sólidos - entre o 
final da competição/jogo 
e a primeira refeição

37
427,5023,7518
275,5014,5019

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

5.6.2 Sólidos 
- entre o final 

da 
competição/jo

go e a 
primeira 
refeição

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,008a
,001

-3,458
275,500

85,500

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P5.6.2 BY P1.1(2 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
15 e 16 anos
17 e 18 anos
Total

5.6.2 Sólidos - entre o 
final da competição/jogo 
e a primeira refeição

36
391,0021,7218
275,0015,2818

1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

5.6.2 Sólidos 
- entre o final 

da 
competição/jo

go e a 
primeira 
refeição

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,068a
,024

-2,259
275,000
104,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P5.7 BY P1.1(1 2)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos

15 e 16 anos

Total

5.7 Quanto tempo 
demora, geralmente, até 
ingerir a primeira refeição 
após o final do 
jogo/competição? 40

460,0023,0020

360,0018,0020
1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

5.7 Quanto 
tempo 

demora, 
geralmente, 
até ingerir a 

primeira 
refeição após 

o final do 
jogo/competiç

ão?
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,183a
,062

-1,869
360,000
150,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P5.7 BY P1.1(1 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
13 e 14 anos

17 e 18 anos

Total

5.7 Quanto tempo 
demora, geralmente, até 
ingerir a primeira refeição 
após o final do 
jogo/competição? 40

502,0025,1020

318,0015,9020
1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

5.7 Quanto 
tempo 

demora, 
geralmente, 
até ingerir a 

primeira 
refeição após 

o final do 
jogo/competiç

ão?
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,012a
,002

-3,036
318,000
108,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1



NPAR TESTS
  /M-W= P5.7 BY P1.1(2 3)
  /MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

[DataSet1] C:\Documents and Settings\Paulo Baptista\Ambiente de trabalho\D
issertaç2 MIND    26 Dez. 2010  final estat\2 Base de dados\Output  Base d
ados2   26-12-10 v5.sav

Mann-Whitney Test

Sum of RanksMean RankN
15 e 16 anos

17 e 18 anos

Total

5.7 Quanto tempo 
demora, geralmente, até 
ingerir a primeira refeição 
após o final do 
jogo/competição? 40

457,0022,8520

363,0018,1520
1.1 Idade1.1 Idade

Ranks

5.7 Quanto 
tempo 

demora, 
geralmente, 
até ingerir a 

primeira 
refeição após 

o final do 
jogo/competiç

ão?
Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)]

,211a
,147

-1,449
363,000
153,000

Test Statisticsb

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: 1.1 Idade

Page 1


