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Muitas são as dúvidas quando o as-
sunto é alimentação pré e pós-treino. 
Alimentar-se de forma correta ajuda a 
atingir o seu objetivo, tanto se for para 
perder medidas ou ganhar massa muscu-
lar. Além disso, a escolha dos alimentos 
influencia no desempenho durante o 
treino físico. 

É importante não abusar das quanti-
dades antes da atividade, caso contrário 
causa sensação de estufamento e acaba 
diminuindo o rendimento físico. O ideal 
é alimentar-se cerca de uma hora antes 
do exercício, e ingerir carboidratos 
para fornecer energia para os músculos 
e ajudar a queimar a gordura corporal. 
Durante o treino, exercícios ou jogos, é 
fundamental beber água para repor as 
perdas do corpo. Após o exercício o or-
ganismo costuma entender que deve re-
por o que foi perdido, e é neste momento 
que se deve tomar cuidado se o objetivo 
é perder aquelas medidas a mais.

A dica para o pós-treino é não abusar, 
mas comer é importante para a reposi-
ção de nutrientes neste momento. Para 
quem quer ganhar massa muscular, 
macarrão integral com suco de fruta ou 
proteínas como leite, ou ovos, queijo e 
peito de peru num omelete são alguns 
exemplos. Já quem deseja emagrecer, a 
dica é carboidratos como arroz, milho e 
mandioca acompanhados de uma prote-

Glúten: evitá-lo 
ou modismo?

Pacientes com sensibilidade ao glúten, 
portadores de doença celíaca e seguido-
res de dietas restritivas: estes públicos 
são os mais prováveis a serem flagrados 
em supermercados lendo rótulos de ali-
mentos em busca de informações sobre 
a presença da substância encontrada em 
cereais como o trigo, a cevada e a aveia. 
Dietas da moda pregam o extermínio do 
glúten e dos demais carboidratos dos 
cardápios como forma de emagrecimen-
to rápido e certeiro. Mas quando cortar 
o glúten da rotina alimentar diária faz 
sentido e quando é desnecessário?

No Brasil, estima-se que de 6% a 8% 
das crianças com menos de seis anos de 
idade sofram de algum tipo de alergia, 
de acordo com a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa). Contu-
do, dados da Federação Nacional das 
Associações de Celíacos no Brasil (Fe-
nacelbra) revelam que a doença celíaca 
afeta 1% da população mundial. Desde 
2003, a Lei 10.674 define que a indústria 
de alimentos e bebidas precisa informar 
obrigatoriamente em seus rótulos se 
determinado produto contém ou não 
glúten.

Além disso, desde o ano passado os 
rótulos devem informar, por decisão da 
Anvisa, a existência de vários outros 
alimentos alergênicos: crustáceos, ovos, 
peixes, amendoim, soja, leite de todos 
os mamíferos e castanhas, entre outros. 

Alimentação que favorece o treino

A dica é não abusar após as atividades, mas 
comer é importante para repor nutrientes.

ína. Se quiser reduzir medidas, aposte 
nos carboidratos como feijão e ervilha 
após o treino. Quem malha deve manter 
uma alimentação rica em carboidratos e 
proteínas para fortalecer os músculos e 
recompor as energias.

Ômega 3
Para restaurar a energia do corpo, 

alimentos que contenham ômega 3 

são ideais. Castanhas em geral, nozes, 
macadâmia, avelã, ovo caipira, peixes, 
linhaça dourada triturada, azeite extra-
virgem e gergelim são alguns exemplos 
de alimentos aliados ao treino por con-
terem boas quantidades de ômega 3. O 
nutriente mantém a fluidez do sangue e 
leva mais oxigênio para os músculos, 
aumentando a força e diminuindo o risco 
de doenças como colesterol e infarto.
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Mirtilo
Uma pequena frutinha que 

estimula a circulação san-
guínea nas artérias e veias. 
Além disso, reduz a taxa de 
açúcar no sangue e é rica 
em vitaminas e minerais. A 
fruta tem boa quantidade de 
antioxidantes e combate os 
radicais livres que causam 
envelhecimento. Auxilia tam-
bém a visão.

Abacate
Uma fruta que tem em 

sua composição gordura 
monoinsaturada (aquela que 
faz bem à saúde). No aba-
cate encontra-se o HDL, 
além de potássio, ácido fóli-
co, magnésio, vitaminas do 
complexo B e vitaminas E e 

Os benefícios das frutas
Em um país tropical como o 

Brasil, uma característica po-
sitiva é a variedade de frutas, 
principalmente nesta época 
do ano. A ingestão desses ali-

mentos substitui sobremesas 
de forma saudável. Confira a 
seguir a seleção de algumas 
frutas e seus benefícios ao 
organismo.
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Morango
Rico em fibras, o morango é a fruta ideal para quem quer emagrecer, já que aumenta a sensa-

ção de saciedade, diminuindo a fome. Além disso, ajuda no controle do colesterol e tem poder 
antienvelhecimento, auxiliando a formação de colágeno. Regulador intestinal, é ainda fonte de 
vitamina C e ajuda a fortalecer os ossos e os dentes, além de ser anti-inflamatório e combater os 
radicais livres. 

Pera
Uma opção de fruta levinha e refrescante, a pera contém 

sais minerais, ferro, enxofre, silício, potássio, cálcio, magné-
sio e vitaminas do complexo B, vitaminas A e C. Tem poder 
digestivo e controla a pressão arterial, melhorando também a 
circulação sanguínea. Suas fibras regulam os níveis de açúcar 
no sangue e consequentemente o colesterol ruim. O consumo 
de pera também melhora a contração muscular, a transmissão 
nervosa e o metabolismo de proteínas e carboidratos. Também 
é considerada antioxidante natural, ajudando na reparação dos 
tecidos e combatendo os radicais livres. 

Pêssego
Muito nutritivo e pouco calórico, o pêssego ajuda a retardar a deterioração das células do cor-

po. Possui elementos antioxidantes e desintoxicantes. 
Pode acompanhar salada de frutas, tortas e até pratos 
salgados como carnes e aves. Rico em pectina, ajuda 
a reduzir o colesterol ruim. Tome cuidado com as ver-
sões enlatadas, pois são calóricos e não concentram as 
vitaminas originais. 

Melão
Contém vitaminas A, B e C, e tem alto teor de celulose, 

por isso, tem função laxante. Uma fruta com alto poder 
digestivo, é importante para a imunidade, formação de 
colágeno dos ossos e cartilagem das articulações. Pelo fato de conter poucas calorias, é uma fruta 
utilizada nas dietas em forma de lanches. Rica em fibras e água, é fresca e leve para os dias de calor. 
Do ponto de vista nutricional, o melão amarelo é considerado melhor do que outras variedades. 

Pitanga
Entre suas vitaminas poderosas estão a C, além de cálcio, fósforo e látex. Ajuda a combater a 

diarreia e problemas intestinais e é preventiva de doenças cardíacas, câncer, mal de Alzheimer, 
artrite e catarata. O chá das folhas de pitanga acalmam as febres altas.

Kiwi
Original da China, o kiwi possui um sabor 

característico levemente azedo e cítrico. Não 
tem gordura nem colesterol, e tem pouquíssi-
mas calorias. Contém vitaminas antioxidantes, 
e apresenta duas vezes mais vitamina C do que 
a laranja. Também é rico em sais minerais, com 
destaque para o potássio, cálcio, magnésio, ferro 
e fósforo. Auxilia no combate aos estados de de-
pressão e ansiedade. Tem função laxante, reduz 
o colesterol e reforça o sistema cardiovascular e 
a produção hormonal.

K. Ajuda também no controle 
do colesterol ruim e a regular 
o tamanho da próstata. Pelo 
fato de ser uma fruta bastante 
calórica, seu consumo deve ser 
moderado. A dica é consumir 
com mel, em uma vitamina, ou 
junto com outras frutas.
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