
+ALIMENTAÇÃO
ATIVIDADE FÍSICA



AS REFEIÇÕES ANTES E DEPOIS 
DAS ATIVIDADES FÍSICAS 
SÃO FUNDAMENTAIS 
PARA O BOM RESULTADO DO TREINO



AUMENTAM O FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS

CONTRIBUEM PARA A ACELERAÇÃO DO METABOLISMO

ESTIMULAM GANHO DE MASSA MAGRA 

EVITAM O ACÚMULO DE GORDURA NO ORGANISMO



DIETA NÃO 
É RESTRIÇÃO,
É ROTINA 
DE ALIMENTAÇÃO.

SEGUIR UMA DIETA NÃO É, 
NECESSARIAMENTE, SINÔNIMO 
DE EMAGRECER OU GANHAR 
MASSA MUSCULAR.



Algumas pessoas preferem treinar 
em jejum com o objetivo de acelerar 
a queima de gordura. Porém esse 
comportamento não é recomendado 
e pode, inclusive, ser nocivo à saúde.  

AO FAZER EXERCÍCIOS 
APÓS UM LONGO PERÍODO 
SEM SE ALIMENTAR, 
O CORPO PODE SOFRER 
COM A HIPOGLICEMIA, 
GERANDO NÁUSEAS 
E ATÉ MESMO DESMAIOS.



A MELHOR FORMA DE 
QUEIMAR GORDURA 
DURANTE O TREINO 
É INGERIR ALGUM 
CARBOIDRATO ANTES. 

Quando não há ingestão 
de carboidrato, o organismo 
usa a massa magra como 
fonte de energia. Ou seja, 
você vai perder peso, mas 
grande parte dele será 
de massa muscular 
e não de gordura.



PRÉ-TREINO

Consumir alguma fonte 
de carboidrato complexo junto 
com proteína magra, 
de preferência leite e derivados.

B30 MIN ANTES

Esses alimentos atuam como fonte de energia, 
além de aumentar a resistência, prevenir lesões 
musculares e hipoglicemia.



DURANTE

É recomendado ingerir um 
carboidrato de rápida absorção, 
como frutas frescas ou secas, 
barra de cereais, ou suplementação 
de carboidrato (maltodextrina).

BTREINOS COM 
 MAIS DE 2H 



PÓS-TREINO

É importante  comer alguma 
proteína magra acompanhada de um 
carboidrato, em quantidade menor.

BAPÓS 1H

A proteína tem a função de recuperar a massa 
muscular e o carboidrato de restabelecer estoques 
de glicogênio muscular. 



HIDRATAÇÃO
Estar bem hidratado 
é super importante para garantir 
o bom funcionamento 
do organismo, independente 
da prática de exercícios.

B Para os praticantes de atividade física, 
hidratar-se é ainda mais importante. 
Deve acontecer antes, durante e após o exercício.



CARBOIDRATOS

PROTEÍNAS

* vaca/frango/peru

PÃES E BOLOS INTEGRAIS 

CARNES MAGRAS*

LEITE E DERIVADOS

PEIXESFEIJÃO

TOFU AMÊNDOAS

OVOS

SOJA

BATATA DOCE

CEREAIS

TAPIOCA

FRUTAS

ARROZ MILHO



!BEVITE ANTES 
DO TREINO

Alimentos gordurosos: 
a digestão é mais demorada 
e faz com que o organismo 
trabalhe de forma mais lenta, 
diminuindo o desempenho

Bebidas gaseificadas: 
dificultam a digestão 
e a presença de gases 
faz com que o rendimento 
caia durante o exercício 

Bebidas alcoólicas: 
contribuem para a desidratação, 
são altamente calóricas 
e dificultam a absorção dos 
carboidratos pelo organismo, 
podendo causar hipoglicemia



SE 
CUIDA!

B

B

Antes de começar a praticar alguma 
atividade física, faça uma avaliação 
médica e procure um educador 
físico preparado para prescrever 
e acompanhar seu treino.

Caso queira fazer uso 
de suplementação ou seguir 
uma dieta balanceada, procure 
um nutricionista. 
Este é o profissional 
mais adequado para de ajudar.




