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Leitura aconselhada!
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Fonte: Barata, Teixeira e Sardinha, 2008:77
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Fonte: Silva e Teixeira, 2009:152
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Fonte: Silva e Teixeira, 2009:38
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Fonte: Lallement, 2014:39
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Antes de iniciar um programa …

Avaliação inicial (diagnóstica)
do
Praticante
(doc. de apoio 1.1 – Avaliação inicial (diagnóstica)
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Testes/Avaliação inicial (diagnóstica)
Nome:

Género:

Variáveis

Idade:
Tabelas

Peso (ideal)

1

Altura

1

Índice de Massa Corporal/BMI: Peso/altura2

2

Perímetro Abdominal (Cintura)

3

Relação IMC/Perímetro Abdominal

4

Perímetro da Anca (Bacia)

5

Relação P. Abdominal/P. Anca

6

% da Água Corporal (Hidratação)

7

% Gordura Corporal

8

% Massa Muscular e % Massa Óssea

9

Pulsação em Repouso

10

Pressão Arterial (sistólica e diastólica)

11

PH da Urina e da Saliva

12

Teste Ruffier Dickson (Condição Física)

20

Teste de Cooper (Condição Física)

21
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Data 1:

Data 2:

Data 3:
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Testes/Avaliação inicial (diagnóstica)
Nome:

Género:

Idade:

Variáveis

Tabelas

Glicemia

13

Colesterol Total

14

Lipoproteína de Baixa Densidade (LDL)

14

Lipoproteína de Alta Densidade (HDL)

14

Triglicéridos

14

Velocidade de Sedimentação (VS) /(VHS)

15

Proteína C Reativa (PCR)

16

Teste A200 (intolerância Alimentar)

17

Teste de Permeabilidade Intestinal

18

Electrocardiograma (ECG)

19

Data 1:
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3.- Perímetro Abdominal (circunferência da cintura)
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3.- Perímetro Abdominal (circunferência da cintura) – cont.
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3.- Perímetro Abdominal (circunferência da cintura) – cont.

Risco de doenças: cardíacas (IMC, …), AVC, Diabetes tipo II, Cancro,
Doença Hepática Gordorosa Não Alcoólica (DHGNA) , Apneia do sono, …
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7.- % Água Corporal (hidratação)
Idade e Sexo

% de Água Corporal Total

Até 6 meses

74 (64-84)

6 meses a 1 ano

60 (57-64)

1 a 12 anos

60 (49-75)

Homem (Idade em anos)
12 a 18

59 (52-66)

19 a 50

59 (43-73)

> 50

56 (47-67)

Mulher (Idade em anos)
12 a 18

56 (49-63)

19 a 50

50 (41-60)

> 50

47 (39-57)
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7.- % Água Corporal (hidratação) – cont.
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12.- PH da Urina/Saliva
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12.- PH da Urina/Saliva (cont.)
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17.- Teste A200 (Intolerância Alimentar)

Fonte: laboratório Dr. David Santos Silva, Lisboa
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17.- Teste A200 (Intolerância Alimentar)- cont.

Fonte: laboratório Dr. David Santos Silva, Lisboa
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Atividade Física/Exercício
(doc. de apoio 1.2 – Importância e Benefícios)
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Importância da Atividade Física

Promoção de Estilos de Vida Saudável em Contexto Escolar

CFAE Centro-Oeste

Curso de Formação

25 e 26 de março e 9 de maio de 2015

Pré-história

Fonte: Nunes, 1999:21
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Idade Média

Fonte: Nunes, 1999:24
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Atualmente

Fonte: Nunes, 1999:28
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Em Resumo:

Na Pré-história o homem consumia cerca de 300Kcal por hora e
atualmente gasta menos de 25 Kcal!!!
O exercício físico reveste-se, pois, de uma crescente importância para a
aquisição, conservação e restituição da saúde do ser humano.
Na atualidade, as doenças mais comuns são as “hipocinesias” provocadas
pela ausência de exercício: cardiovasculares ( AVC; IMC; aterosclerose e
arteriosclerose, hipertensão, …), do aparelho locomotor (osteoporose, …),
do aparelho respiratório (…), a obesidade e a diabetes (Nunes, 1999:20-21).
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Benefícios da Atividade Física
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Benefícios Psicológicos:
“Quando faço exercício físico sinto-me bem.”

- Nas emoções e no humor;
- Na autoestima geral e na autoestima física;
- Na ansiedade e na resporta ao stress;
- Na depressão;
- Nas capacidades cognitivas;
- Na qualidade de vida, em geral.
(Silva e Teixeira, 2009:141-142)
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Benefícios Fisiológicos:

- Regulação da glicose no sangue;
- Regulação da pressão arterial;
- Melhoria da circulação sanguínea;
- Diminuição do LDL e aumento do HDL;
- Melhoria da capacidade respiratória (70m2);
-…
(Silva e Teixeira, 2009:141-142).
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Benefícios Funcionais:

- Aumento da força muscular;
- Aumento da flexibilidade;
- Melhoria da coordenação e do equilíbrio;
- Melhoria da postura;
- Melhoria da capacidade funcional;
-…
(Silva e Teixeira, 2009:141-142).
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Benefícios na composição corporal:

- Diminuição da gordura corporal;
- Aumento/manutenção da massa muscular;
- Aumento/manutenção da massa óssea;
- Aumento da tonicidade muscular;
-…
(Silva e Teixeira, 2009:141-142).
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Curva da sobrevivência em função do dispêndio
calórico semanal com o lazer /atividade física

Fonte: Barata, Sardinha, Teixeira, 2008:193
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Sedentarismo em Portugal (87,8%!)

Fonte: Barata, Sardinha, Teixeira, 2008:183
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Atividade Física/Exercício
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Estilo de vida ativo
O American College of Sports Medicine (ACSM) recomenda um
gasto energético diário com o exercício físico, entre 150-300 Kcal e,
consequentemente, entre 1000 e 2000 Kcal semanalmente, o que
corresponde, no limite superior, respetivamente, a 10.000 e a 70.000
mil passos (controlo através de um Pedómetro).

Fonte: Silva e Teixeira, 2009:171

A investigação sugere que, com estes valores, já se obtêm
benefícios significativos para a saúde e bem-estar (Silva e
Teixeira, 2009:151).
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Fonte: Silva e Teixeira, 2009:152
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1.- Atividade física quotidiana (dia a dia)
ou exercício informal (não planeado)
É sempre possível aumentar a atividade física, ao longo do dia,
introduzindo pequenas alterações na rotina diária, aproveitando,
assim, para incrementar os níveis de saúde e bem-estar.

- Atividades: do dia-a-dia

- Duração da sessão: variável
- Intensidade: baixa a moderada
- Frequência semanal: todos os dias
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- Subir as escadas em vez de usar o elevador ou as escadas rolantes;
- Ir a pé ao supermercado em vez de levar o carro;
- Lavar o carro à mão em vez de usar o sistema automático de lavagem;
- Aspirar a casa 2 ou 3 vezes por semana em vez de uma só vez;
- Passear o cão em vez de o deixar sair pelas traseiras;
- Tratar do jardim em vez de contratar uma empresa;
- Descer uma paragem antes nos transportes públicos;
-…
- Deixar o carro mais longe possível do local do emprego;
- No trabalho usar o WC mais afastado;
- Após o almoço e jantar procurar caminhar 10/15 minutos;
- Em vez de usar o comando da TV, levantar-se e mudar de canal;
- Manter-se em pé ao telefone e não sentado;
- Almoçar fora do local de trabalho, obrigando a uma deslocação a pé;
-…
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Fonte: Silva e Teixeira, 2009:148
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Fonte: Silva e Teixeira, 2009:152
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2.- Atividade física estruturada/exercício formal (planeado)
2.1- Atividades aeróbias e desportos aeróbios
(Ocupam o 1ª lugar de importância para a saúde. Treino aeróbio geral)
- Intensidade moderada/vigorosa (não é agressivo para o organismo);
- Esforços gerais (solicitação de mais de metade do corpo);
- Impactos muitos positivos no sistema cardiovascular;
- São atividades muito mais lipolíticas que as anaeróbias;
- Produtos metabólicos (H20 + C02)…;
- Etc.

- Atividades: (…)
- Duração da sessão: 30-60 min.; >60min
- Intensidade: moderada/ vigorosa
- Frequência semanal: 3 / 4 vezes por semana
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Atividades Aeróbias de Exterior:
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Atividades Aeróbias de Interior:
Cardiofitness (condição física do cárdio/coração)- habituais nos ginásios e health-clubs
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Atividades Aeróbias de Interior:
Aeróbia e similares - habitais nos ginásios e health-clubs
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Atividades Aeróbias de Interior:
Natação e outras atividades aquáticas
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Duração de cada sessão

- 30-60 min.;

- >60 min.
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Intensidade
Moderada/Vigorosa

Como controlar a intensidade para garantir o regime aeróbio?
1º hipótese: em função da frequência cardíaca
1.1- Tirar a pulsação
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1.2- Calcular a FC máx. através da fórmula, apresentada por Barata (2005:103):

FC máx= 208 – 0,7x Idade em anos

Intensidade

% FC máx

Atividades

Muito leve

<35%

Leve

35-54%

Atividades domésticas
Jardinagem
Marcha lenta

Moderada

55-69%

Marcha rápida

Vigorosa

70-85%

Jogging

Muito intensa

> Ou = 86%

Máxima

100%

Vários desportos (…)

Fonte: adaptado de Barata, 2005:102

Exemplo: (praticante com 50 anos)
FC máx. = 208 – 0,7x50 anos= 173
Intensidade a 60%x173= 104 por minuto;
Intensidade a 75%x173= 138 por minuto
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2º hipótese: em função da Escala de Esforço Subjetiva (ESE)

Fonte: adaptado de Silva e Teixeira, 2009:168

Esta escala avalia subjetivamente o esforço. A escala varia de 0-10, sendo 0
correspondente ao repouso absoluto e o 10 ao estado de exaustão. O treino aeróbio
deve situar-se entre o nível 3 e 5.

Nota: a regra ser capaz de falar durante a atividade, sem grande esforço,
indica que a pessoa está a realizar um treino aeróbio.
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Frequência semanal
3 / 4 / 5 vezes por semana
Iniciar o programa com 3 sessões e progressivamente chegar e
estabilizar nas 5 sessões por semana

Fonte: Silva e Teixeira, 2009:169
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Fonte: Silva e Teixeira, 2009:152
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2.- Atividade física estruturada/exercício formal (planeado)
XXX(2.1- Exercício aeróbio e desportos aeróbios)XXX

2.2- Exercícios de força resistência e de flexibilidade
(Ocupam o 2ª lugar de importância para a saúde. Treino aeróbio localizado)
- Manter/aumentar a força e a massa muscular (TMB/TMR!…);
- Melhorar a capacidade para desempenhar as tarefas do dia-a-dia;
- Beneficiar a(s) postura(s), as articulações (coluna, …);
- Suportar/proteger órgãos (abdominais - estômago, intestinos, …);
- Etc.

- Atividades/Exercícios: (…)
- Duração da sessão: 30-60 min.
- Intensidade: média (50-75%)
- Nº de repetições: 15-20
- Nº de séries: 1-3
- Frequência semanal: 1 / 3 vezes por semana
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Atividades (exercícios de força de resistência)
(habituais nos ginásios e health-clubs)

Consiste na capacidade de fazer muitos movimentos, de força moderada,
por períodos prolongados sem ficar fatigado. É um treino aeróbio
localizado e não geral (tipo de musculação mais lipolítica)
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Aspetos práticos do treino da força de resistência
(exercícios, séries, repetições e intensidade)
Esquema Ideal para começar:
- Trabalhar os grandes grupos musculares (10 exercícios: m. superiores;
inferiores; tronco anterior e posterior);
- Entre 50-75% do 1RM (1 Repetição Máxima);
- Entre 15 a 20 repetições por exercício;
- Entre 1 a 3 séries por cada exercício;

- Alternar membros inferiores com membros superiores; tronco anterior com
tronco posterior;
- Realizar amplitude total da articulação;
- Velocidade de execução média;
- Expiração na fase da maior força e inspiração na de menor;
- Realizar os abdominais e dorsais só com a carga do corpo;
- Abdominais, é a exceção, com trabalho em encurtamento.
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Exercícios de Flexibilidade
Antes e no final de cada treino fazer sempre exercícios de flexibilidade articular e de
alongamento musculares
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Fonte: Silva e Teixeira, 2009:152
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3.- Repouso ou Inatividade
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Em Resumo:
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Programa ideal
para a melhoria da Saúde e da Condição Física
1.-Atividade física do dia-a-dia (exercício informal)
Aumento da atividade física através de pequenas
alterações na rotina diária de forma a incrementar os
níveis de saúde e bem-estar.
2.- Atividade física estruturada (exercício formal)
(Deve ser agradável, acessível, não conter riscos e ser praticado na natureza, quando o clima o permitir)

2.1- Trabalho aeróbio geral 3-4 x por semana …
2.2- Treino da força de resistência 1-3 x por semana…
Antes e, sobretudo, no final de cada treino fazer
exercícios de flexibilidade
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Estilo de vida ativo: 1000-2000kcal/semanal (ACMS)
Taxa Metabólica de Repouso (TMR): 1kcal x peso em kg x 1h
Exemplo praticante c/ 70Kg: TMR= 1x70x1= 70kcal por hora

TMR= 1 MET (equivalente metabólico)
Classificação da atividade em função da intensidade:
<3 METs – leve

3-6 METs – moderada

>6 METs – vigorosa

Exemplos de atividades e nº de treinos para consumir 1000kcal p/ semana
1- Marcha moderada: 3,5 METs

70kcalx3,5METs=245kcal

4T de 1h

2- Jogging (corrida lenta/moderada): 5,0 METs

70kcalx5,0METs=350kcal

3T de 1h

3- Andar de bicicleta - moderado.: 6,0 METs

70kcalx6,0METs=420kcal

2T de 1h/4T de 30min.

4- Passadeira, Elíticas, …moderado: 6,0 METs

70kcalx6,0METs=420kcal

2T de 1h/4T de 30min.

5- Aeróbias, em geral: 6,0 METs

70kcalx6,0METs=420kcal

2T de 1h/4T de 30min.

6- Nadar estilo L., aquajogging – mod.: 6,0 METs

70kcalx6,0METs=420kcal

2T de 1h/4T de 30min.

7- Hidroginástica sem cargas adicionais: 4,0 METs

70kcalx4METs=280kcal

4T de 1h (aula 45 min.)

8- Exercícios de força de resistência: 4,0 METs

70kcalx4METs=280kcal

4T de 1h (aula 45min.)

Combinados: atividade 1 x 3T+ atividade 8 x 1T

3(70x3,5)+1(70x4)=1015

3T de 1h + 1T de 45min

Combinados: atividade 7 x 3T + atividade 8 x 1T

3(70x4,0)+1(70x4)=1120

3T de 1h + 1T de 45min
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Este programa pode (e deve) ser complementado por
atividades que promovam a coordenação, a relaxação,
o equilíbrio do corpo e da mente, …
Danças sociais, Pilates, Yoga, …
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Seria, com certeza …
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Por falar, em bolos e em guloseimas …
1T de 1h de
marcha
moderada
+
1 aula 45´
hidroginást.

1T de 1h de
marcha
moderada

1T de 1h de
bicicleta, ou
passadeira,
ou elítica, ou
aula de
aeróbia, ou
nadar estilo
livre, ou
aquajogging,
…
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Atividade Física/Exercício

e

Alimentação/Nutrição
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Fonte: : Barata, Teixeira e Sardinha, 2008:77
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A alimentação de um indivíduo com estilo de vida ativo abrange duas
grandes vertentes:

1ª - A alimentação saudável todos os dias, com algumas particularidades
2ª - A alimentação específica:
- antes da atividade física/treino
- durante da atividade física/treino
- depois da atividade física/treino
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1ª - A alimentação saudável todos os dias,
com algumas particularidades
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Principais regras de uma alimentação saudável (todos os dias), com
algumas particularidades
Hidratos de carbono: 55 a 60% do total de calorias
- 90% de complexos:

Cereais integrais (trigo, milho, centeio, cevada, arroz, …), Leguminosas (grão, feijão, ervilhas, favas, lentilhas, …), Tubérculos (…), Vegetais/Leg. (…), Fruta (…)

- 10% de açucares simples (e durante as refeições):

Açúcar, compotas, geleias, doces, bolos, guloseimas, mel, marmelada, refrigerantes, chocolate, etc.

Lípidos (Gorduras): 30% do total de calorias
- 1/3 de saturados:
- 2/3 de ácidos gordos insaturados (mono e poli):

Azeite e óleo de amendoim, de milho, de soja e de girassol, Frutos secos gordos (nozes, amendoins,

Carne, leite e derivados (manteiga, queijo, iog.), ovos, óleos (palma, coco, …)

amêndoas, avelãs, etc.), Alguns frutos (abacate, etc.), Peixe (cavala, sardinha, atum, salmão, etc.)

Proteínas: 10 a 15% de total de calorias
- 1/3 de origem animal:
- 2/3 de origem vegetal:

Carnes (vaca, cavalo, borrego, vitela, caça, aves, vísceras), o peixe, os ovos, o leite e derivados, etc.
Cereais integrais (trigo, arroz, milho, cevada, centeio), Leguminosas (soja, feijão, ervilhas, grão, fava), Frutos secos (nozes, amêndoas, etc.)

Vitaminas, especialmente:
- Complexo B:

Levedura de cerveja, carne (…), vísceras (rim, fígado, coração…), peixes (sardinha, robalo, etc.), mariscos, leite e derivados (…), ovos, cereais integrais, leguminosas, batata, vegetais de folha verde (salsa,

espargos, etc.), frutas (abacate, banana, etc.) e frutos secos e gordos (…)

- Vit. A:
- Vit C:
- Vit E:

Animal: o fígado, os ovos, o rim e o leite. Vegetal: as couves, os brócolos, as cenouras, as abóboras, as cebolas, as frutas cor-de-laranja (pêssegos, melão, manga), etc.
Produtos hortícolas (salsa, couve galega, agrião, espinafre, etc.), kiwi, citrinos, morangos, abacaxi, tomate, etc.
Óleos alimentares (gérmen de trigo e de girassol, etc.), ovos, queijo, avelãs, nozes, agrião, tomate
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Principais regras de uma alimentação saudável (todos os dias), com
algumas particularidades (cont.)

Minerais, especialmente:
- Sódio
Potássio
Ferro
Selénio
(Sal de mesa),

atum, cavala, etc.),

Cálcio
Magnésio
e Zinco

(Leguminosas, secas, cereais, fruta, produtos hortícolas, carnes, peixes, crustáceos e moluscos, etc. ),

(Gema de ovo, carne vermelha, amêijoa, ostra, frutos secos e gordos, leguminosas, legumes de folha verde-escura, etc.),

(Fígado, moluscos, leguminosas, grãos integrais, nozes, etc.),

(Peixe, ovos, vísceras, cereais, frutos secos gordos, leguminosas, etc.)

(Leite e derivados, vegetais de folha verde-escura, sardinha,
(Cereais, leguminosas, leite, fruta, etc.)

, Cobre

(carne bovina, carne aves, vísceras, grãos integrais, castanhas, leg

Fibras alimentares: (25 a 35g/dia)
- Insolúveis na água:
- Solúveis na água:

Verduras; farelo de trigo; cereais integrais

Frutas, aveia, cevada, leguminosas (feijão, lentilha, soja, grão-de-bico)

Ingestão de líquidos (água, …):
Acima de 2, 5 litros - cerca de um mililitro de água por 1 kcal ingerida.
Equilíbrio entre as perdas e os ganhos.
Preferir água e sumos naturais em detrimento de bebidas artificiais e alcoólicas.
Preferir águas com pH básico (monchique, carvalhelhos, evian, S. silvestre, …) em
detrimento de águas ácidas (vitalis, luso, serra da estrela, serra do caramulo, …).
VER DIAPOSITIVOS SEGUINTES (doc. de apoio 1.4 – Qualidade da Água para Beber)

Um défice de hidratação conduz a uma diminuição do rendimento e predispõe mais o
praticante a lesões. Basta 1% do peso perdido! 70kg de peso=0,7Kg de água.
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Mineralização Total (mg/L)
(Resíduo seco (180ºC)

Mineralização

Sódio
Mg/L

Monchique

9,5

298

Fraca

104,0

Carvalhelhos

7,35

229

Fraca

5,2

Evian

7,2

309

Fraca

6,5

S. Silvestre

7,13

181

Fraca

Vimeiro original

7,13

1100

Mesossalina

Cruzeiro

6,9 +/- 0,2

200 +/- 6

Sangue, saliva, líq. Int. e Ext.

7,4

139
11,0

7,0 (pH neutro)

Serra da Estrela

5,8 -7,0

39 +/- 14

Hipo

4,4

Caramulo

6,5

86

Hipo

11,3

Pedras Salgadas

6,10

2831

Hiperssalina

Glaciar

6,10

19

Hipo

2,4

Fastio

6,0

34 +/- 4

Hipo

4,1

Luso

5,7 +/- 0,1

47 +/- 1

Hipo

7,0

Penacova

5,3

32 +/- 2

Hipo

5,3

Vitalis

4,7

26

Hipo

4,2
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Principais regras de uma alimentação saudável (todos os dias), com
algumas particularidades (cont.)
Número de refeições: 5/6 vezes por dia
Para criar condições para que o praticante esteja mais disponível para a atividade
física/treino.

1ª- Pequeno-almoço: 25% das calorias totais diárias
2ª- Meio da manhã: 10% das calorias totais diárias
3ª- Almoço: 30% das calorias totais diárias
4ª- Lanche: 10% das calorias totais diárias
5ª- Jantar: 25% das calorias totais diárias
6ª- Ceia: 5% das calorias totais diárias
(Se se realizar esta refeição deve-se “roubar” 5% de calorias às refeições anteriores)

Pequeno-almoço obrigatório!
Hipoglicémia durante a manhã! Neurónio
sem glicose! Alterações na atenção,
concentração, equílibrio, coordenação
neuromuscular, … Rendimento? Lesões?

Cuidado com a composição
intermédias! HC simples!!!

das

refeições
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2ª- A alimentação específica:
- antes da atividade física/treino
- durante da atividade física/treino

- depois da atividade física/treino

Esta dieta é muito importante pois garante (antes), sustenta (durante)
e repõe (após) os nutrientes necessários ao equilíbrio orgânico do
praticante, absolutamente essenciais, para poder alcançar o melhor
desempenho na atividade física/treino
(doc. de apoio 1.6 – Refeições antes, durante e depois do treino)
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Principais cuidados nutricionais a ter

antes
da atividade física/treino
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Principais cuidados nutricionais a ter pelo praticante antes
da atividade física/treino

- Procurar manter um bom estado de hidratação, bebendo líquidos,
desde o momento em que se levanta de manhã até 30 minutos antes da
atividade física/treino, para que haja a certeza que está
convenientemente hidratado!
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Última refeição antes do treino
- Refeição menor - 1,5h
- Refeição maior – 3h
Porquê?
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 no treino (cãibras
estomacais, náuseas, vómitos, etc.) se o esforço for feito durante a
digestão.
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Principais características da última refeição realizada
3 horas antes do treino

- Deverá ser bastante digestiva;
- Deverá conter hidratos de carbono complexos (cereais ou massa
ou arroz integrais), de assimilação lenta, com o fim de preservar as
reservas de glicogénio antes do esforço;
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- Evitar alimentos ricos em gordura
(lípidos) uma vez que vão atrasar a
digestão e, por sua vez, o
esvaziamento gástrico;

- Consumir o suficiente em
proteína (carne, peixe, ovos, …). O
excesso de proteína contribui para o
atraso da digestão e pode, inclusive,
provocar uma indesejável acidose,
pois os produtos resultantes da
metabolização / digestão das
proteínas são ácidos;
- Conter salada e verduras
(vitaminas e minerais);
- Ingerir líquidos com moderação.
Evitar bebidas diuréticas: chá, café,
bebidas alcoólicas
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Tempo que medeia entre o final da refeição e o início
do treino
Poder-se-á beber líquidos mas nunca depois de faltar meia hora para o
início do treino.
A bebida pode ser, simplesmente, água pura alcalina ou água com glicose
ou frutose com uma concentração baixa (20g/litro) e com (ou sem)
umas gotas de limão.
Neste período deve-se evitar os fornecimentos excessivos de açúcar de
assimilação rápida (bebidas muito açucaradas, torrões de açúcar,
guloseimas, etc.)
Esses fornecimentos podem provocar uma hipoglicemia (descida da taxa de
açúcar no sangue) como reacção a uma descarga importante de insulina.
Esta hormona facilita a glicogénese e ativa a lipogénese e a neolipogénese.
Essa hipoglicemia tem um efeito ainda pior se se vier a verificar durante a
atividade física/treino
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Tempo que medeia entre o final da refeição e o início
do treino (cont.)
Hipoglicémia reativa

Fonte: Lallement, 2014:144
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Nos últimos 30 minutos antes do início do treino:

Não deve ser ingerido qualquer alimento líquido ou sólido!
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Principais cuidados nutricionais a
ter pelo praticante
durante
o treino
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Nos treinos pouco intensos e com uma duração inferior a 1 hora:
A hidratação apenas com água é suficiente.
(de preferência, alcalina)

Nos treinos intensos e com duração superior a 1 hora:
Ingerir uma bebida que contenha Água (para hidratar), Hidratos de Carbono
(glicose, frutose, … para fornecer energia) e Eletrólitos (Na, K, Ca, …)
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Nos treinos intensos e com duração superior a 1 hora,
(Água + Hidratos de Carbono + Eletrólitos)
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Características da Bebida
Climas quentes e/ou húmidos: 20-40g de HC por litro
Climas temperado: 40-50g de HC por litro
Climas frios e com humidade baixa: 50-60g de HC por litro
Existem inúmeras “bebidas desportivas” à venda no mercado, no entanto, não são as
mais apropriadas para ingerir quer antes, quer durante o treino e, podem, inclusive,
prejudicar o rendimento físico.
A esmagadora maioria destas bebidas têm uma concentração/pressão osmótica superior
ao sangue (7,7)! São bebidas hipertónicas!!! OSMOSE!!!

Exceção: Gatorade (6,0) e Isostar? (6,6) e para treino c/clima frio
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Bebidas Energéticas à venda no mercado – Informação nutricional p/100 ml
Composição

Prot.
(g)

Marca/G1

HC
(g)

Líp.
(g)

Fibra
(g)

Potá.
(g)

Sódio
(mg)

Cálc.
(mg)

Magn.
(mg)

Clore.
(mg)

Fósf.
(mg)

Valor
Energé.
(kcal)

Gatorade

0

6

0

0

12

52

-

-

47

-

25

Isostar

0

6,6

0

0

18

70

32

12

-

-

29

Aquarius

0

7,9

0

0

2,2

24

0,8

-

24

1

32

Powerade

0

8,2

0

0

5,3

51

-

1,7

6,4

-

34

Líp.
(g)

Fibra
(g)

Sódio
(mg)

Niaci.
(mg)

Acido
Pantató.
(mg)

…
Composição

Prot.
(g)

Marca/G2

HC
(g)

B6
(mg)

B12
(ug)

Ribof.
(mg)

Cafeí.
(mg)

Valor
Energé.
(kcal)

Rebull

0

11,3

0

0

-

80

8

2

2

2

0,6

32

45

XL

0

10,9

0

0

-

-

8

2

2

2

-

32

46,8

…
(doc. de apoio 1.5 – Bebidas energéticas)
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Então qual a solução a adoptar?

Receita caseira!
Características da bebida a usar:
(durante o exercício/treino)
– 1litro de água (alcalina);
– 20 a 60 gramas de açúcar, em função do clima;
– Sumo de limão a gosto (algumas gotas);
– 1-2 gramas de sal de cozinha (1/2 colher de chá rasa);
– Temperatura 10-15ºC (a esta temperatura a velocidade de
esvaziamento gástrico é maior).
Fonte: adaptado de Horta, 2006:196

Esta bebida é melhor, é muito mais barata do que
qualquer bebida comercial e é fácil de fazer!
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Regras para administrar a bebida durante o treino:
- Pouco intenso e com uma duração inferior a 1 hora;
- Intenso e com duração superior a 1 hora.

1ª- A água deve ser tomada logo após o início do treino, pois
durante o exercício o mecanismo da sede parece estar «avariado»
e subestima carências hídricas. Podemos não ter sede, no entanto,
existe a necessidade de ingerir água;

Deve-se beber água regularmente durante o treino,
quer exista ou não sede!
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2ª- Não devemos beber um volume total de líquido/água superior à
capacidade média de absorção do intestino, ou seja, 12
ml/Kg/hora durante o treino.
Exemplo:
Um praticante com 50 kg deve beber por hora 600ml (12ml x 1 hora x
50kg de peso = 600ml). O excesso de líquidos no intestino ocasiona
distúrbios no aparelho digestivo e provoca mal-estar;

3ª- Ingerir 150ml, em intervalos de 15 minutos (3/4 goles), ao
longo do período de treino. Deste modo, não só facilita a absorção
intestinal do líquido, como também evita náuseas, vómitos ou
indisposição abdominal;
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Principais cuidados nutricionais a
ter pelo praticante
após
o treino
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O que ingerir imediatamente após o treino?
Nos treinos com uma duração inferior a 1 hora e pouco intensos basta
repor a perda de água e de alguns minerais e também restaurar,
eventualmente, algum glicogénio muscular. Para isso, deve proceder do
seguinte modo:
1- Beber água, mas de preferência alcalina, até à hora da próxima refeição
(ideal: 150% do peso perdido). As águas do Vimeiro, (mesossalina),
Monchique, Carvalhelhos, S. Silvestre e Evian (fraca salinidade) são
alcalinas (pH>7). São de evitar as águas do Luso, Fastio, Vitalis e
Penacova, … por serem ácidas.
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Ou
2- Ingerir uma bebida caseira com as seguintes características:
– 1 litro de água alcalina não hipossalina;
– 60 gramas de açúcar;
– Sumo de limão a gosto (algumas gotas);
– 1-2 gramas de sal de cozinha (1/2 colher de chá rasa);
– Temperatura 10-15ºC (a esta temperatura a velocidade de esvaziamento
gástrico é maior).
ou
3- Ingerir “bebidas desportivas”, nomeadamente as marcas comerciais
Gatorade (6,0g/100ml) e Isostar (6,6g/100ml) por apresentarem uma
composição adequada (idêntica ou muito próxima da concentração
sanguínea), para serem utilizadas após o treino.
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Nos treinos intensos e com duração superior a 1 hora, é necessário:

- Repor a perda de água;
- Repor as perdas de minerais e de vitaminas;
- Restaurar as perdas de glicogénio muscular e hepático;

- Reparar a fibra muscular (proteína, sobretudo num treino de força);
- Facilitar os processos de desintoxicação (ác. lático)/recuperação do organismo.
Assim, no final de um treino (muito) intenso e prolongado, o praticante
precisa de uma alimentação que lhe permita uma completa e rápida recuperaç.
Deste modo, e porque nesta fase, sobretudo durante as 2 primeiras horas –
período janela –, o organismo está especialmente ávido por recuperar todas
as perdas que sofreu durante o treino, o praticante deve beber (e/ou comer),
por exemplo, o seguinte:
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1- Ingerir uma bebida caseira com as seguintes características:
– 1 litro de água alcalina não hipossalina;
– 60 gramas de açúcar;
– Sumo de limão a gosto (algumas gotas);
– 1-2 gramas de sal de cozinha (1/2 colher de chá rasa);
– Temperatura 10-15ºC (a esta temperatura a velocidade de esvaziamento
gástrico é maior).
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Ou,
2Ingerir
“bebidas
desportivas”,
nomeadamente as marcas comerciais Gatorade
(6g/100ml) e Isostar (6,6g/100ml) por apresentarem
uma composição adequada (idêntica ou muito
próxima da concentração sanguínea), para serem
utilizadas após o treino;

Ou, 3- No caso de treino prolongado e muito intenso,
sobretudo, de força, ingerir bebidas com HC, Proteína (whey
- absorção rápida c/ VB-159, rica AAE, em especial
AACR/BCAA´s), vitaminas e minerais.
Ex.: Goldnutrition – Fast Recovery
E, 4- Após as 2 horas tomar um suplemento de proteína de
absorção lenta. A caseína é uma proteína que permite uma
libertação contínua de aminoácidos para a corrente sanguínea ao
longo do tempo, podendo estender-se até 7 horas. Esta proteína
contribui para o crescimento e manutenção da massa muscular.
Ex.: GoldNutrition – Total Casein (VB-77)
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Alimentos a evitar após o treino
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.
O álcool inibe a hormona antidiurética…
Para terminar o treino…
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Como saber se a re-hidratação do praticante foi bem
sucedida após o treino?
- Não ter sede;
- Repor a totalidade de peso antes do treino;
- Voltar a ter uma urina abundante e clara, de um modo mantido.
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Sinais exteriores de desidratação do praticante
- Lábios secos e língua seca;

– Cãibras musculares;

– Urina amarelo escuro (e pouco frequente);
– Olhos “afundados”;
– Fadiga e apatia.
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Em Resumo:
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< 1h

Antes

intenso
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Durante

Após

1- Boa hidratação
2- Refeição maior 3h
antes e menor 1,5h
3- Características da
última refeição: HC

1- Só água (alcalina),
desde o início do treino
2- Beber desde o
início. Em cada 15
minutos 3 ou 4 goles
(150ml)

1- Água alcalina (de

1- Boa hidratação
2- Refeição maior 3h
antes e menor 1,5h
3- Características da
última refeição: HC

1-Bebida caseira…

1- Bebida caseira…; ou
2- Bebida desportiva < =6g
HC: Gatorade, Isostar; ou
3- Bebida com HC+Proteína
Whey+Vit.+Min. (T. Força!)

pouco
complexos, pouca proteína
intenso e gordura…
4- Não ingerir nada 30
min. antes do treino

>1h

Curso de Formação

complexos, pouca proteína
e gordura…

4- Não ingerir nada 30
min. antes do treino

Climas quentes
20-40g HC
Climas moderados
40-50g HC
Climas frios:
50-60g HC
Beber desde o início. Em
cada 15 min. 3 ou 4 goles
(150ml)
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preferência, hiperssalina);

ou
2- Bebida caseira…
ou
3- Bebida desportiva +/- 6g
HC: Gatorade, Isostar

Ex: Fast Recovery (Goldnutrition)

e
4- Após 2 horas: ingerir
proteína absorção lenta (TF)
Ex.: Total Caseína (Goldnutrition)

CFAE Centro-Oeste

Curso de Formação

25 e 26 de março e 9 de maio de 2015

Antes de terminar… e para
que possam iniciar,
entretanto, a prática da
atividade física/exercício…
(doc. apoio 1.3 - Equipamento, Local de prática e Segurança)
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Equipamento
Sapatilhas (Nike ou Asics!!!)
Para marcha, corrida ao ar livre e Fitness em ambiente indoor com um
bom sistema de amortecimento, câmaras-de-ar comprimido ou gel, para
evitar problemas ao nível da coluna e das articulações (Barata, 2005:116).

(Doc. de apoio 1.3 – Equipamento, Local de prática e Segurança)
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Termino com a convicção de
que, a partir de hoje, todos
nós, vamos abraçar um
estilo de vida um pouco
mais…
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E menos...…
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Ao Vosso

dispor!
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