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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA    

PARTICIPANTES DE ATIVIDADES FÍSICAS DE BAIXO IMPACTO COM ÊNFASE 

NA ADEQUAÇÃO ALIMENTAR NO ANTES, DURANTE E APÓS O TREINO.  

 

      1. Resumo 

           Atualmente, o sedentarismo aparece como principal causa da obesidade, que 

por sua vez, vem sendo apontado como importante vetor de doenças crônicas não 

transmissíveis, como diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e doenças 

cardiovasculares. A busca por uma qualidade de vida adequada tem sido 

representada pela busca de atividade física em academias, destacando-se as 

modalidades de baixo impacto. A atividade física deve estar associada a uma 

alimentação adequada tanto nos períodos que antecedem, durante a prática e 

também  após a pratica de atividades. O objetivo do presente estudo é propor um 

material educativo nutricional para indivíduos que praticam atividade física de baixo 

impacto. Assim, levantou-se a necessidade de estruturar um programa de educação 

alimentar e nutricional e, para tanto, elegeu-se os usuários do Centro de 

Atendimento Nutricional do Centro Universitário Senac/SP, que passaram pelo 

menos em uma consulta no mês de fevereiro de 2014. Segregaram-se os 

praticantes de atividade física de baixo impacto, de ambos os gêneros e idade acima 

de 18 anos. Foi aplicado um questionário para verificação do perfil sócio 

demográfico, comportamental e de saúde dos indivíduos, além das principais 

atividades físicas por eles realizadas, assim como hábitos alimentares, levando-se 

em conta a adequação alimentar antes, durante e após os treinos. Adicionalmente, 

aplicou-se também uma avaliação antropométrica para aferição de peso, altura e 

percentual de gordura corporal. Para a avaliação da prática da atividade física 

aplicou-se um questionário internacional de Atividade física (IPAQ). O programa 

alimentar sugerido foi em forma de um KIT com alimentos adequados e de fácil 

manuseio.  
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      2. Introdução 

          A adoção de hábitos alimentares adequados favorece a prática de atividade 

física, seja como forma de promoção da qualidade de vida ou com intuito 

competitivo. A escolha dos alimentos da dieta de praticantes de atividade física 

antes, dutrante e após o treino é determinante para manutenção de saúde e controle 

de peso e da composição corporal. A nutrição desempenha papel fundamental para 

obtenção de energia, pois a adequada ingestão de nutrientes fornecem a energia 

necessária para o trabalho biológico realizado no exercício. Os nutrientes tamém são 

essenciais para a  formação, reparação e reconstituição de tecidos corporais,  

mantendo a integridade funcional  e estrutural do organismo e tornando possível a 

pratica da atividade física (VIEBIG e NACIF, 2010).     

  

      3. Objetivos 

           O presente trabalho tem como objetivo a estruturação de um programa de 

educação alimentar e nutricional para praticantes de atividade física de baixo 

impacto com ênfase na adequação alimentar no antes, durante e após o treino. 

           São objetivos específicos do presente estudo: 

 Verificar o perfil sócio demográfico, comportamental e de saúde dos 

indivíduos praticantes de atividade física e usuários do CANUT (Centro de 

Atendimento Nutricional do Centro Universitário Senac/SP). 

 Levantar quais as atividades físicas mais praticadas pelos indivíduos usuários 

do CANUT. 

 Promover a avaliação antropométrica dos mesmos.  

 Propor um programa de educação alimentar e nutricional aos indivíduos 

praticantes de atividade física e usuários do CANUT com orientações ao consumo 

de alimentos. 

 

      4. Metodologia 

         Através de coleta de dados, foram avaliados os prontuários dos 32 pacientes 

que estavam agendados e foram usuários do CANUT durante o mês de fevereiro de 

2014. Destes, para a composição da amostra, os critérios de inclusão foram idade 

maior ou igual á 18 anos e que praticam algum tipo de atividade física de baixo 

impacto. 



     Após essa avaliação, foram selecionados 24 pacientes de ambos os gêneros. 

Aplicou-se um questionário onde se identificou as variáveis: idade, gênero, 

escolaridade, profissão, etnia e estado civil, além do IPAQ para classificar os 

indivíduos quanto ao nível de atividade física, ao tipo, frequência e duração da 

atividade física.  

     Variáveis antropométricas como peso, estatura e percentual de gordura 

corporal também foram coletados. Com os dados de peso e estatura, foi calculado o 

valor do índice de massa corporal (IMC), obtido através relação entre o peso, em kg, 

pela estatura ao quadrado, em metros.  

    Os dados foram apresentados em forma de gráficos e tabelas em uma análise 

descritiva. 

    Com esses dados, pode-se verificar o perfil dos pacientes atendidos no 

CANUT para a proposta do material educativo destinado a essa população.  

    O material de educação nutricional foi proposto com alimentos para antes, 

durante e depois das atividades físicas, Independente das modalidades e duração 

das mesmas. 

  

      5. Desenvolvimento  

           De acordo com Viebig e Nacif (2010) a prática de atividade física aumenta a 

demanda energética do organismo, uma vez que a energia corresponde diretamente 

à capacidade do individuo em realizar trabalho. O consumo alimentar inadequado 

em termos de energia (macronutrientes e micronutrientes) leva o organismo a 

situações de estresse que prejudicam de forma importante a prática da atividade 

física podendo ocasionar fadiga crônica, baixa imunidade, lesões 

musculoesqueléticas e articulares, além de perda de massa muscular. As 

necessidades de energia são resultados individuais dos praticantes de atividades 

físicas e dependem da intensidade e duração do exercício realizado. A nutrição 

exerce um papel fundamental de fornecer energia para o trabalho biológico realizado 

durante a atividade física. Os nutrientes presentes nos alimentos facilitam a 

obtenção e utilização dessa energia. Para a manutenção, formação e reconstituição 

dos tecidos corporais os nutrientes obtidos por uma alimentação equilibrada fazem 

toda a diferença mantendo a integridade funcional e estrutural do organismo.  

           Conforme Hernandez e Nahas (2009), a quantidade de carboidratos ingeridos 

deve corresponder de 60 a 70% do aporte calórico diário para atender as demandas 



nas práticas de atividades físicas. Para a reposição de glicogênio muscular 

recomenda-se de 5 a 8 g de carboidratos para quilograma de peso corporal. 

      De acordo com Rossi 2013, os carboidratos são indispensáveis à realização do 

exercício físico, pois apresentam um papel importante no que dure uma hora ou 

mais, o consumo adequado de carboidratos traz benefícios como o fornecimento de 

energia ao organismo por meio do catabolismo da glicose na corrente sanguínea e 

do glicogênio muscular e hepático. Os carboidratos são provenientes da dieta, 

fornecem ao organismo energia para rápida utilização, estão presentes nos 

alimentos e são divididos em açúcares simples (sacarose) ou complexos (amido). 

Para as atividades físicas melhora do desempenho pelo fornecimento de glicose 

para os músculos exercitados, retardando a fadiga e prevenindo a hipoglicemia. 

           As proteínas são utilizadas para a síntese de massa muscular e para o reparo 

dos tecidos após a atividade. Muitos indivíduos aumentam substancialmente a 

ingestão de proteína com a finalidade de aumentar a massa muscular, o que pode 

sobrecarregar o organismo principalmente as funções hepáticas e renais (ROSSI, 

2013). De acordo Hernandez e Nahas (2009), a recomendação para ingestão de 

proteínas é de 1,6 a 1,7g por quilo de peso por dia quando se objetiva aumentar a 

massa muscular, para as praticas de atividades físicas que se objetiva a resistência 

a recomendação é de 1,2 a 1,6g por quilo de peso/dia. 

           Os lipídios são importantes para manutenção da temperatura corporal e 

armazenamento, além do fornecimento de energia para o trabalho biológico. A 

utilização dos lipídeos como fonte energética nas atividades físicas se dá pelo 

aumento do fluxo sanguíneo e a consequente liberação de ácidos graxos pelo tecido 

adiposo. Os lipídeos apresentam ainda importante função como a proteção dos 

órgãos vitais e articulações, reduzindo possíveis traumas durante os treinos (ROSSI, 

2013). Conforme Hernandez e Nahas (2009), um adulto necessita de 1g de gordura 

por kg/peso corporal, o que equivale a 30% do valor energético total da dieta no dia. 

As distribuições dos ácidos graxos essências são: 10% de gorduras saturadas, 10% 

de gorduras monoinsaturadas e 10% de gorduras polinsaturadas. 

           A partir do exposto, selecionaram-se alimentos para a aplicação do programa 

educacional alimentar e nutricional que anteriormente o chamamos de “Kit alimentar” 

para o publico selecionado (mulheres)  antes, durante e depois da pratica de 

atividade física e com duração de uma hora por dia. 



           A refeição pré-exercício deve ser composta por alimentos de alta 

digestibilidade, de preferência os carboidratos complexos que reduzem a sensação 

de fome durante a prática de atividades físicas e fornecem energia de forma mais 

eficiente. Deve-se evitar o consumo de carboidratos simples (açúcar, doces) antes 

das atividades, pois podem aumentar a secreção de insulina e causar tonturas, 

náuseas em consequência da hipoglicemia, além de elevar o catabolismo de 

glicogênio e inibir a lipólise podendo ocasionar fadiga precoce. O consumo de 

alimentos pré-exercício deve ser de uma a três horas, antes da prática de atividade 

física e devem-se sugerir fontes de carboidratos que preservem a glicemia e o 

metabolismo muscular sem elevar o aumento da liberação de insulina para fluir 

positivamente no desempenho do individuo.. (VIEBIG e NACIF, 2010). 

           Os carboidratos durante as práticas de atividades físicas, aumentam o 

rendimento e retardam a fadiga ao exercício. Os exercícios de longa duração, 

intensos aeróbicos ou intermitentes são os mais beneficiados pela ingestão de 

carboidratos durante a atividade física. A ingestão de carboidratos durante a prática 

de atividade física por mais de uma hora, faz com que se incremente o rendimento e 

retarde-se a fadiga. A quantidade de carboidratos que se recomenda é de 30 a 

60g/h. (VIEBIG e NACIF, 2010). 

                 O objetivo de se alimentar após a pratica de atividade física é reabastecer as 

reservas muscular e hepática de glicose e melhorar a recuperação muscular. Além 

disso, alimentar-se após a prática de atividade física facilita a recuperação muscular 

(VIEBIG e NACIF, 2010). 

           Uma hidratação apropriada, antes, durante e depois da prática de atividade 

física pode garantir um bom desempenho e podem evitar problemas de saúde. As 

recomendações dependem do tipo de atividade e de fatores individuais, como 

condicionamento físico, idade, modalidade praticada, estresse ambiental, entre 

outros. A reposição hídrica em volumes equivalentes aos das perdas de água pela 

sudorese pode prevenir declínio no volume de ejeção ventricular, sendo, também, 

benéfica para a termorregulação, pois aumenta o fluxo sanguíneo periférico, 

facilitando a transferência de calor interno para a periferia ( HERNANDEZ e NAHAS, 

2003). A Dietary Reference Intakes (DRI’s) recomenda a ingestão de 2,7 litros de 

água por dia para mulheres acima da faixa etária de 19 anos  e 3,7 litros de água 

para os homens acima da faixa etária de 19 anos. 

 



      6. Resultados e discussão   

           A figura 1 apresenta a distribuição da modalidade de exercícios apurada no 

CANUT. 

 

      Figura1: Distribuição da modalidade de exercícios, São Paulo 2014. 

 

      Observa-se pela figura 1 que dos 24 pacientes estudados, 41,7% praticam 

musculação, 8,3% praticam natação, 8,3% praticam corrida, 29,2% praticam 

caminhada, 8,3% praticam aula de dança e 4,2% praticam aula de Bike.  

      A figura 2 mostra a distribuição da duração da prática de atividade física. 

 

      Figura 2: Distribuição da duração da prática da atividade física, São Paulo 2014.   

 

           Pode-se inferir pela figura 2 que 62,5% da amostra praticam atividade física em 

1 hora, 20,8% praticam atividade física em 1 hora e 30 minutos, 4,2% praticam em 2 

horas, 4,2% praticam em 2 horas e 30 minutos e 8,3% praticam em 40 minutos. 



      Na amostra analisada, 17 eram do gênero feminino (70,8%) e 7 do gênero 

masculino (29,2%). A Figura 3 mostra a classificação do estado nutricional segundo 

o IMC e gênero.  

 

       Figura 3: Classificação do estado nutricional segundo o IMC dos pacientes do CANUT praticantes 
de atividades físicas. São Paulo, 2014. 
 

      Observa-se pela figura 3 que, entre os pacientes do gênero feminino, 8 estavam 

eutróficas, 5 com sobrepeso e 4 com obesidade grau I . Já entre os pacientes do 

gênero masculino, 2 eram eutróficos, 2 sobrepeso,  2 obesidade grau I e um 

obesidade grau II.  

      Após a apuração dos resultados, determinou-se que, o público para a aplicação 

do programa de educação alimentar e nutricional (KIT), fossem as mulheres com 

70,8% e com práticas de atividade física de uma hora ao dia, com 62,5% (figura 2).  

      De acordo com Linden (2011), existem diversas ferramentas que auxiliam  as 

pessoas no entendimento das necessidades nutricionais, de  forma a se alimentarem 

adequadamente. Assim, optou-se pelo desenvolvimento de um KIT Alimentar, 

atuando como uma “lancheira”, de forma que as pessoas possam transportar, de 

maneira fácil e segura, seus alimentos para consumo antes, durante e depois das 

atividades físicas.          

     Dessa forma, elaborou-se 4 tipos de “kit alimentação”, como seguem: 

1) Pré-exercícios matutinos; 2) Pré-exercícios noturnos;3)Durante Exercícios; 4)Pós-

Exercícios. 

      A combinação dos “kits” gera duas sugestões nutricionais, como segue: 

  Pré-exercícios matutinos + Durante Exercícios + Pós-Exercícios 

  Pré-exercícios noturnos + Durante Exercícios + Pós-Exercícios. 



      Sugestões para os Kit”s Alimentares: 

  

       Pré-exercícios matutinos + Durante Exercícios + Pós-Exercícios:  

       Para antes das atividades físicas que ocorrem pela manhã, sugere-se o   

consumo: 

 2 fatias de pão de aveia integral com 1 colher de sobremesa de 

requeijão com baixa gordura,1 copo de leite desnatado(200ml) ,1 fatia de mamão. 

OU 

 3 fatias de torradas com 1 colher de ricota, 1 copo de suco de laranja, 1 

maça. 

      Para o durante, recomenda-se o consumo de água.  

 1 garrafa de água de 500ml, tomá-la em várias vezes.         

      Para o pós-prática de atividade física, sugere-se o consumo de uma fruta, 

 1 banana  prata,  com 1 colher de sopa de aveia. 

 1 iogurte natural desnatado.    

  OU 

 1 Laranja e 1 iogurte de morango ( desnatado). 

      Pré-exercícios noturnos + Durante Exercícios + Pós-Exercícios: 

      Para antes da prática da atividade física  

 1 sanduiche de pão integral com 1 fatia de queijo branco e 1 fatia de 

peito de peru,1 copo de água ou suco. 

OU 

    1 sanduiche natural de atum com cenoura, 1 copo de suco de abacaxi             

       Para o durante recomenda-se o consumo de água para hidratação 

 1 garrafa de água de 500ml ( tomá-la em várias vezes) 

       Para o pós-atividade física,  

 1 banana com aveia, 1 barra de cereais. 

OU 

 1 maça e 1 iogurte de frutas ( desnatado) 

 

 

 

 



      7.  Considerações Finais 

            Verificou-se no desenvolvimento deste trabalho a importância do consumo de 

alimentos adequados antes, durante e depois da pratica de atividade física. Isso se 

faz possível com a ajuda de um profissional da área de nutrição. 

Desenvolveu-se um instrumento (KIT) para o planejamento da educação 

alimentar e nutricional. O público selecionado neste trabalho foram as mulheres que 

praticam uma hora de atividade física por dia. O instrumento criado foi um KIT 

contendo alimentos que podem ser carregados de forma prática, seja na academia, 

seja na empresa, no clube ou onde estiverem efetuando a prática de atividade física. 

          O KIT pode ser facilmente manipulado e carregado pela praticante, podendo 

contar com sanduiches, frutas, sucos, água e barra de cereais. Dessa forma, 

estimulam-se as praticantes a se alimentarem adequadamente e se hidratarem 

antes, durante e depois da prática da atividade física.  
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