GUIA PRÁTICO DA ALIMENTAÇÃO PRÉ E PÓS TREINO
Este guia prático visa uma busca rápida, para você saber qual a alimentação
correta antes, durante e após um treino.
O tipo de atividade, a duração e a intensidade do treino são fatores importantes que
influenciarão a quantidade de nutrientes necessários para suprir o organismo e
equilibrar o desgaste causado pelo esporte.
Durante o treino, seu corpo precisa de energia. A energia direta que nosso corpo usa
para todas as suas atividades é a glicose que vem dos alimentos fontes de carboidrato.
Se a quantidade necessária de glicose antes do treino não for adequada, se ela não
estiver circulante para fornecer energia para as atividades, nosso corpo utilizará massa
muscular como fonte de energia.Logo após o treino, nosso organismo entra em
processo regenerativo, ou seja, passará a refazer as fibras musculares danificadas
durante o treino. Esse processo é potencializado, em média, 48 horas após o esforço.
A alimentação é sempre muito específica e deve respeitar A INDIVIDUALIDADE
BIOQUÍMICA, A ROTINA, A INTENSIDADE E O TIPO DE TREINO.
As dicas abaixo são exemplos de refeições para pessoas ativas que treinam com
frequência superior a 3 vezes por semana, que fazem atividades de resistência ou força
e atividades aeróbias e que querem um aproveitamento melhor do treino, ou seja,
energia suficiente para treinar e queimar gordura, além de garantir a regeneração
muscular.
Em torno de 1 hora ou mais antes do treino: faça uma refeição balanceada e saudável,
associando alimentos energéticos (carboidratos complexos) + alimentos proteicos.
Poderá ser um café da manhã ou almoço balanceados ou um lanche intermediário
balanceado.
ALIMENTAÇÃO PRÉ-TREINO EM EXERCÍCIOS COMO MUSCULAÇÃO E PILATES : o que
comer antes do treino vai depender do tempo entre a refeição e o exercício!
Até 30 minutos antes do treino deve ser baseada somente em carboidratos: fornece
energia de liberação rápida.A digestão é facilitada!
ENERGIA DE LIBERAÇÃO GRADUAL PARA O PRÉ TREINO
Cada linha abaixo é uma opção:
Suco de frutas – 150 ml + 1 barra de cereais
ou
1 banana seca ou 6 damascos ou 1 colher de sopa de uva passa ou 1 tamara
ou
Água de coco – 200 ml + 1 porção de fruta do tamanho da mão
ou
Pão integral – 1 fatia com geleia de frutas sem açúcar
Se seu objetivo é redução do percentual de gordura corporal e você treina pela manhã
cedo, logo após acordar antes do treino tome um chá de gengibre com canela em pau
ou chá verde ou chá de hibiscus com casca de maçã e canela e coloque 1 colher de
sobremesa rasa de óleo de coco.

SE O EXERCÍCIO DURAR MAIS QUE 1 HORA

Tomar 200 ml de agua de coco ou consumir 30 g de chocolate 70% cacau ou smoothie
de frutas ou tome 2 a 4 g de BCAA durante o treino.

ALIMENTAÇÃO PÓS-TREINO IMEDIATO: assim que terminar o seu treino ou, no
máximo, 30 minutos após o término do mesmo.
OPÇÃO DE ALIMENTOS: deve-se sempre associar alimentos energéticos com alimentos
proteicos. Cada linha abaixo é uma opção completa:
1 sanduíche de pão integral com recheio de proteína: queijo branco ou cottage ou
atum ou peito de frango desfiado
ou
250 ml de iogurte desnatado com frutas e/ou cereais ou com mel
ou
150g de batata doce + 3 col. de sopa de cottage ou 100 g de peito de frango ou com
atum
ou
Omelete feito com 1 ovo + 3 claras + 2 torradas integrais ou com 1 fatia de pão integral
ALIMENTAÇÃO PRÉ-TREINO EM EXERCÍCIOS COMO CORRIDA DE ATÉ 10 KM OU AULA
DE DANÇA OU SPINNING OU LUTAS CORPORAIS OU TREINAMENTO FUNCIONAL OU
NATAÇÃO: o que comer antes do treino vai depender do tempo entre a refeição e o
exercício!
Até 30 minutos antes do treino deve ser baseada somente em carboidratos: fornece
energia de liberação rápida.A digestão é facilitada!
No caso da natação a alimentação pré treino deve ser feita 1 hora antes do treino.
ENERGIA DE LIBERAÇÃO GRADUAL PARA O PRÉ TREINO
Cada linha abaixo é uma opção:
Suco de frutas( laranja ou uva ) – 150 ml + 1 barra de granola
ou
1 banana seca ou 6 damascos ou 1 colher de sopa de uva passa ou 1 tâmara
ou
Chocolate 70% cacau – 30 g
ou
Pão integral – 1 fatia com geleia de frutas sem açúcar
SE O EXERCÍCIO DURAR MAIS QUE 1 HORA

Tomar 200 ml de agua de coco ou de suco de uva diluído ( ½ agua e ½ suco
concentrado de uva) ou comer 3 damascos ou tome água de coco com 2 a 4 g de BCAA
ALIMENTAÇÃO PÓS-TREINO IMEDIATO: assim que terminar o seu treino ou, no
máximo, 30 minutos após o término do mesmo.

OPÇÃO DE ALIMENTOS: deve-se sempre associar alimentos energéticos com alimentos
proteicos. Cada linha abaixo é uma opção completa:
1 sanduíche de pão integral com recheio de proteína: queijo branco ou cottage ou
atum ou peito de frango desfiado
ou
250 ml de iogurte desnatado com frutas e/ou cereais ou com mel
ou
150g de batata doce + 3 col. de sopa de cottage ou 100 g de peito de frango ou com
atum
ou
Omelete feito com 1 ovo + 3 claras + 2 torradas integrais ou com 1 fatia de pão integral
Ou
Crepioca – 1 unidade com queijo branco, tomate e orégano
ALIMENTAÇÃO PRÉ-TREINO EM EXERCÍCIOS COMO CORRIDA DE 21 e 42 KM : o que
comer antes do treino vai depender do tempo entre a refeição e o exercício!
È importante a última refeição da noite anterior que deve ser rica em carboidratos
como macarrão ao dente e ao sugo ou purê de batatas ou polenta mole com frango ou
com peixe grelhado.
Até 30 minutos antes do treino deve ser baseada somente em carboidratos com um
carboidrato extra: fornece energia de liberação rápida.A digestão é facilitada!
ENERGIA DE LIBERAÇÃO GRADUAL PARA O PRÉ TREINO
Cada linha abaixo é uma opção:
Açaí – 120 g + 2 colheres de sopa de granola
ou
1 banana seca ou 6 damascos ou 1 colher de sopa de uva passa ou 2 tamaras + 30 g de
chocolate 70% cacau
ou
Pão integral – 2 fatias com geleia de frutas sem açúcar
Ou
2 porções de fruta do tamanho da mão com 1 colher de sobremesa de mel e 1 colher
de sobremesa de aveia em flocos
DURANTE O TREINO OU PROVA

Tomar 200 ml de agua de coco ou bebida isotônica com 2 a 4 g de BCAA +carboidrato
em gel – 1 sachet a cada 8 a 10 KM
ALIMENTAÇÃO PÓS-TREINO IMEDIATO: assim que terminar o seu treino ou, no
máximo, 30 minutos após o término do mesmo.
OPÇÃO DE ALIMENTOS: deve-se sempre associar alimentos energéticos com alimentos
proteicos. Cada linha abaixo é uma opção completa:

1 sanduíche de pão integral com recheio de proteína: queijo branco ou cottage ou
atum ou peito de frango desfiado
ou
250 ml de iogurte desnatado com frutas e/ou cereais ou com mel
ou
150g de batata doce + 3 col. de sopa de cottage ou 100 g de peito de frango ou com
atum
ou
Omelete feito com 1 ovo + 3 claras + 2 torradas integrais ou com 1 fatia de pão integral
Ou
Crepioca – 1 unidade com queijo branco, tomate e orégano
ALIMENTAÇÃO PRÉ-TREINO EM EXERCÍCIOS COMO CICLISMO : o que comer antes do
treino vai depender do tempo entre a refeição e o exercício!
Antes do treino (1 a 2 horas antes do treino): Ingerir alimentos fonte de carboidratos
complexos, ou seja, que não estimulam uma liberação muito aguda de glicose
sangüínea e consequentemente de insulina, pois pode ocorrer episódios de
hipoglicemia (falta de glicose no sangue causando tontura, indisposição, fraqueza e até
mesmo desmaios). O horário também deve ser respeitado para que haja tempo para
ser feita a digestão e para que a atividade física não seja feita em jejum (mais de 4
horas sem se alimentar).
ENERGIA DE LIBERAÇÃO GRADUAL PARA O PRÉ TREINO
Cada linha abaixo é uma opção:
Açaí – 120 g + 2 colheres de sopa de granola
ou
1 banana seca ou 6 damascos ou 1 colher de sopa de uva passa ou 2 tamaras + 30 g de
chocolate 70% cacau
ou
Pão integral – 2 fatias ou tapioca – 1 unidade com geleia de frutas sem açúcar
Ou
2 porções de fruta do tamanho da mão com 1 colher de sobremesa de mel e 1 colher
de sobremesa de aveia em flocos
DURANTE O TREINO OU PROVA

Tomar 200 ml de agua de coco ou bebida isotônica sem corante com 2 a 4 g de BCAA
+carboidrato gel – 1 sachet ou palatinose – 10 a 15 g ( converse com seu nutricionista
para ele te explicar melhor) ou 1 banana seca a cada momento de queda de
rendimento.
ALIMENTAÇÃO PÓS-TREINO IMEDIATO: assim que terminar o seu treino ou, no
máximo, 30 minutos após o término do mesmo. Os alimentos devem ser também fonte
de carboidratos simples, ou seja, que liberam a glicose mais rapidamente na corrente
sangüínea, após o esforço, os músculos fazem adaptações para captarem da melhor
forma possível esta glicose e transformá-la em glicogênio muscular que serão as

reservas para o próximo treino. Caso esta reposição não seja feita de forma adequada,
o rendimento cai, podem surgir cãibras além do próprio corpo utilizar a massa magra
como fonte de energia, não ocorrendo, portanto de forma ideal o anabolismo
muscular.
OPÇÃO DE ALIMENTOS: deve-se sempre associar alimentos energéticos com alimentos
proteicos. Cada linha abaixo é uma opção completa:
1 sanduíche de pão branco com recheio de proteína: queijo branco ou cottage ou atum
ou peito de frango desfiado
ou
250 ml de iogurte desnatado com frutas e/ou granola ou com mel
ou
6 a 8 colheres de sopa de macarrão ou purê de batatas com 150 g de frango ou atum
ou sardinha
ou
Omelete feito com 1 ovo + 3 claras + 2 torradas ou com 1 fatia de pão branco
HIDRATAÇÃO
Hidratar-se corretamente é essencial para qualquer tipo de treinamento. O principal
objetivo é evitar o desequilíbrio hidroeletrolítico. A água perdida e não reposta durante
o treino pode resultar em desidratação e, por consequência, diminuir o seu
rendimento. Quando a atividade física começar, você deve estar bem hidratado. Assim,
o rendimento não ficará prejudicado.
Espero que estas dicas ajudem a melhorar seu treino e sua performance!!!

