
nutrição peri-treino no atleta recreativo

“atleta” recreativo ?

100 mg evidence-based info

5 mg good sense

22 mg critical thinking

100 mg bro-based knowledge

5 mg belief

Eric Helms, PhD
(multiple peer reviewed articles author)

“if one cannot follow a diet, it will not be 

successful regardless of how well it is set up” 



O QUE DEVO COMER ANTES 

E DEPOIS DO TREINO?

que tipo de treino?

que duração?

que intensidade?

com que objetivo?

horário do treino e
inserção no dia-a-dia

que alimentos e timing de
ingestão toleras?

logística de
preparação/transporte
da refeição?

característica
fisiológica/metabólica
específica?

PRÉ

TREINO

Objetivos

ter energia para o treino;

treinar com intensidade;

iniciar o treino hidratado;

maximizar ganho de massa muscular.

na hora anterior ao 
exercício, a ingestão de HC…

decreased performance
(1 study)

didn’t affect performance
(8 studies)

improved performance
(3 studies)



a quantidade de HC pode impedir a hipoglicemia?
22 vs 75 vs 155 g

what about timing?
15 vs 45 vs 75 min

no effects on performance

recomendações para evitar hipoglicemias

baixo IG

aquecimento

evitar



baixo vs alto IG na performance

baixo IG reduz a supressão da oxidação de AG

mas
até ao momento, apenas benefícios a nível 

metabólico foram mostrados; 

falta mostrar aumento de performance

Energia (kcal) 289 221 278 272 252 255 255

Proteína (g) 8,4 7,6 11 11,7 10 12 17
Hidratos de 
carbono (g) 57,3 39,9 42 37,9 42 39 17

dos quais açúcares (g) 2,1 2,2 5,5 3,8 3,1 6,3 1,4

Gorduras (g) 2,2 3 5,9 6,6 3,4 2,5 9

das quais saturadas 
(g) 0,5 0,7 0,8 1,3 0,7 0,5 1,8

Fibra (g) 3,8 7,4 6 6,8 6,8 14 14

Sódio (g) 0,56 0,50 0,39 0,12 0,4 0,48 0,4

Pão de trigo Pão integral
Oroweat
12 cereais

Pão São 
Mistura especial

Panrico
Integral

informação 
nutricional por 

100 g

Thins 8 cereais 
Bimbo

Pão
Shape

Energia (kcal) 417 410 362 387

Proteína (g) 12 11 11 8

Hidratos de carbono (g) 64,1 62 58 81

dos quais açúcares (g) 2,2 5 2,4 1

Gorduras (g) 11,7 11 6 3

das quais saturadas (g) 1,8 4 1 0,7

Fibra (g) 6,3 9,3 16 2

Sódio (g) <0,10 0,40 0,36

Bolacha Marinheiras 
sem sal

Tostas trigo 
integral Pingo Doce

Tostas sésamo
Rivercote

informação nutricional 
por 100 g

Bolacha arroz 
integral Nackis

8 g
33 kcal

7,5 g
31 kcal

10 g
36 kcal

7,5 g
29 kcal

peso e energia 
por unidade

Gorduras utilizadas : gordura vegetal 
de palma, óleo vegetal de girassol.

ingredientes
farinha trigo T65farinha trigo integralT150 (47%)óleo de palma,óleo de girassol
dextrosesoro de leiteleveduraglúten de trigosalextrato de malteemulsionantesfarinha de sojaácido ascórbico

farinha de trigoazeite extra virgemextrato de maltelecitina de sojafarinha de malta
levedura natural

arroz integral(94%)salazeitelecitina de soja

farinha de centeiointegral (84%)sementes de sésamo(10%)sal

272

11,7

37,9

3,8

6,6

1,3

6,8

0,12

Pão São 
Mistura especial

Energia (Kcal) 389 372 370 377 464 334 362

Proteína (g) 8,2 8,4 12 6,7 7,4 14 12
Hidratos de 
carbono (g) 75,7 78,4 56 83,3 56 48 69

dos quais açúcares (g) 28,7 17,2 1 8,3 21 18 4,4

Gorduras (g) 4,5 1,4 8,4 1,0 20 3,5 2

das quais saturadas 
(g) 1,8 0,4 1,3 0,3 3,9 0,7 0,6

Fibra (g) 6,2 5,9 11 3 12 27 10

Sódio (g) 0,15 0,5 <0,04 0,5 0,23 0,38 0,11

Cereais de trigo 
Chocapic

Cereais de trigo 
Fitness

Flocos de aveia
Área Viva

Cereais de 
milho Kellogg’s

Granola
Área Viva

informação 
nutricional por 

100 g

*
* papa preparada com flocos de aveia

índice de saciedade de 
alguns cereais de 
pequeno-almoço

All Bran 
Kellogg’s

Weetabix
original



Energia (Kcal) 446 333 440 382 388 430 407

Proteína (g) 9,3 7,8 8 5,9 7 9,6 7,6
Hidratos de 
carbono (g) 67 63,5 49 69,5 62 62 61,3

dos quais açúcares (g) 26 2,6 22 21,3 25 28 28,4

Gorduras (g) 14 10,4 20 6,6 9,6 15 13,8

das quais saturadas 
(g) 1,7 6,3 5 3 5,1 5,1 8,1

Fibra (g) 6,9 5,1 16 5 14 5,7 3,6

Sódio (g) 0,53 0,16 0,25 0,39 0,24 0,08 0,16

Granola com 
aveia e mel 
Continente

Muesly Diet 
Chocolate 

Branco Hero

Nature 
All Bran

Barritas 
Fitness

Frutos 
vermelhos 
Special K

informação 
nutricional por 

100 g

Chocolate e 
banana 

Continente

Barritas
Chocapic

Peso/barra (g) 21 20 20 23,5 20 21 25

Energia/barra 
(Kcal) 94 67 88 90 78 90 102

the optimal dosage of nitrate supplementation
tends to be 0.1-0.2mmol/kg (or 6.4-12.8mg/kg)

70 kg
448-896mg

<20 mg 20-50 mg 50-100 mg 100-250 mg

nitrate content of vegetables content per 100 g 
of fresh product

source: J Sci Food Agric 86:10–17 (2006) 

>250 mg

Relatório técnico FFUP, 2008
National Soft Drinks Association US FDA

Chin J. J Analyt Toxic, 2008 

espresso
short

espresso
medium

espresso
full

coke, 
(330 ml)

iced tea, 
(330 ml)

green tea, 
(240 ml)

black tea, 
(240 ml)

Red Bull
(330 ml)

(mg/portion)
caffeine content of beverages caffeine content is highly variable between trademarks,

processing and contact time of coffee/tea with water.
for teas, we considered a steep time of 3 min.

PÓS-TREINO



Objetivos

recuperar;
reidratar;
refuel;
maximizar ganho de massa muscular;
melhorar a performance.

timing e frequência são de considerar
entre 8 e 24 hr, sem diferenças

muita quantidade, poucas refeições
pouca quantidade, muitas refeições

a coingestão de proteína pode ser importante 
quando a quantidade de HC não é suficiente



risco: dieta nutricionalmente pobre

risco: efeitos secundários da cafeína (perda de sono)

risco: ganho de peso

4 wk, 40% energy needs reduction, 40 young adults (20/group)

1,2 (CON) vs 2,4 (PRO) g/kg BW protein 



body fat percentage (p=0,05)

fat free mass (p>0,05, NS)

high protein diet + heavy resistance 

training

-2 g/kg/day vs 3.4 g/kg/day

exercício de resistência

efeito do timing na força efeito do timing na hipertrofia



efeito do timing na hipertrofia, ajustado para a quantidade total de proteína
que quantidade de cada vez?

full body routine

40 > 20
no relationship with BW

e em idosos?



1 x 25 g

10 x 2,5 g, every 20 min

após o exercício, de uma só vez ou aos poucos?
o limiar de leucina

o caso da proteína de 
soro de leite (whey)

uma das 2 principais proteínas do
leite (~20/80)

é uma classe de proteínas que
têm em comum a sua solubilidade
e o seu método de produção

é um sub-produto da indústria de
confeção de queijos



whey vs caseina: digestão

NOLD - non oxidative leucine disposal

massa magra, 9 mo RE + pro

no final do treino, consumir leite magro vs soja vs HC

efeito benéfico na MIOG, assim como na massa gorda



dietas hipoenergéticas, com diferentes
quantidades de produtos lácteos:

I. 15% proteína <2% lácteos

II. 15% proteína, 7,5% lácteos

perda de mais massa 

gorda com a ingestão 
de produtos lácteos

(apenas com restrição)

a leucina precisa de uma elevação da 
insulina para estimular a MPS?

a insulina diminui a MPB?

o que dizem os estudos que avaliam MPS?

Myofibrillar fractional synthetic rate 
throughout 2-8 hr recovery after training



. densidade energética
(Kcal/porção)

1 unidade 
média

1 unidade 
média

1 unidade 
média

1 unidade 
média

1 unidade 
média

1 unidade 
média

1 unidade 
média

1 unidade 
(grande)

1 fatia
1 fatia 

(grossa)
1 fatia

porções médias: Goios, A et al, 2014
informação nutricional: TCA, INSA

percentagem parte edível: TCA, INSA

relação capacidade antioxidante / energia
(FRAP/Kcal)


